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ANOTACE 

Práce se zabývá problematikou protipovodňové ochrany městské části Ostrava Svinov. 

Jedná se o navýšení současné ochrany Q20 na Q100. Po zmapování povodí, jeho současného 

stavu, bylo navrženo několik variant řešení, z nichž za nejoptimálnější se jeví výstavba 

suchého poldru. Vlastní návrh je podložen zpracovanými výkresy: situace, podélný řez 

nádrže, podélný řez hráze, příčný řez hráze, půdorys a řez funkčním zařízením a 

hydrotechnickými výpočty: Batigrafické křivky nádrže, Konsumpční křivky nádrže pro 

Q100 a Q50, Konsumpční křivky pro tlakový průtok výpustným potrubím, průtok 

bezpečnostním přelivem, průtok korytem pod b.p. do koryta toku a průtok korytem toku. 

Klíčová slova: Malé vodní nádrže, poldr, povodně, ochrana. 

 

 

SUMMARY 

The thesis examines protection agains floods in city quarter Ostrava Svinov. It rise 

protection from Q20 floods to Q100. After rethinking current conditions in catchment area 

was purpose a several options to solve the problem. As the best one is seems build dry 

polder. Proposal is proving by drawings: site plan, longitudinal section thru reservoar, 

longitudinal section thru dam, cross section thru dam, layout and cross section by culvert 

and hydro-technical formula: Batigraphic curves dam, Rating curves dam for Q100 and Q50, 

Rating curvers for pressurized pipe flow, safety overflow, connecting water trough under 

safety overflow, and waterbeds. 

Keywords: dam, polder, floods, protection. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČGS  - Česká geologická služba 

POD  - Povodí Odry, státní podnik 

Chk  - břidlice, prachovce a droby Hradecko-kyjovického souvrství 

T  - transmisivita 

K  - koeficient filtrace (m/s) 

ČHMÚ  - Český hydrometeorologický ústav 

BSK5   - Biochemická spotřeba kyslíku na 5 dní 

CHSKCr   - Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

WMO  - World Meteorological organizaton 

Q355d  - průměrný průtok toku (m3/s)   

ČSN  - Česká státní norma 

PVC  - polyvinylchlorid 

Q5  -  pěti-letý průtok vodního toku (m3/s)    

Q20  - dvaceti-letý průtok vodního toku (m3/s)   

Q50  - padesáti-letý průtok vodního toku (m3/s)   

Q100  - sto-letý průtok vodního toku (m3/s) 

Qb.p.   - průtok bezpečnostním přepadem (m3/s) 

Pb  - prostý beton 

Žb  - železo beton 

CM  - cementová malta 

Qk   - beztlakový průtok (m3/s)   

Vk  - objem beztlakového převedení vod (m/s)   

n  - Maninngův drsnostní součinitel (s.m-1/3) 

VMax n.  - maximální objem napuštění nádrže (m3) 

g  - gravitační zrychlení (Ostrava g = 9,81345) ( m/s²)  

Sb.  - Sbírka zákonů ČR 

b.p.  - bezpečnostní přeliv 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se věnuje problematice protipovodňové ochrany urbanizovaného 

území a jejího zvýšení za pomocí retenčních nádrží, suchých poldrů. Zvýšení 

protipovodňové ochrany má být provedeno v oblasti městských částí Ostrava Poruba a 

Svinov. Tyto městské části se nachází v povodí vodního toku Porubka. Díky žádné 

protipovodňové ochraně tohoto území, docházelo v minulosti k častým rozlivům toku 

v intravilánu. 

Práce si klade za cíl zvýšit protipovodňovou ochranu v obydleném území městských 

částí z Q20 na Q100. 

V teoretické části se práce zabývá charakteristikou povodí vodního toku z pohledu 

vodního toku a uživatele krajiny, člověka. Na základě rozboru charakteristiky povodí, 

určuje problém: Zachycení povodňových průtoků nad obydleným územím, které není toto 

území schopno převést. Tedy transformovat Q100 na Q20. Pro řešení tohoto problému jsou 

navrženy principy řešení. Jedná se o principy přírodní, technické a legislativní. Ty jsou 

vypracovány na základě výpisků a rozborů z odborné literatury, platných zákonů a 

technických norem. 

Jako nejvhodnější řešení se jeví stavba suchého poldru, která je rozpracována 

v praktické části práce. Suchý poldr je dimenzován na zadržení průtoků Q100 a jejich 

transformování na Q20. Návrh poldru je podložen technickými údaji o provedení, výpočty 

dimenzí návrhu a výkresovou dokumentací provedení ve vybrané lokalitě. Technické údaje 

o stavbě a výpočty jsou uvedeny v textu práce, výkresy jsou uloženy v příloze číslo 1. 

Všechny části praktického návrhu jsou zpracovány podle odborné literatury a řešení je v 

souladu s platnými zákony a technickými normami. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH 

POMĚRŮ V POVODÍ VODNÍHO TOKU PORUBKA 

Tato kapitola je zpracována podle struktury charakteristik povodí uvedených na webu 

POD. Všechna data byla převzata ze zdrojů, které jsou v práci náležitě uvedeny. Byly 

použity mapové podklady ČGS.  

Vodní tok Porubka je významný především svým průtokem městskými částmi 

Statutárního města Ostrava, proto i přes jeho relativně krátkou délku toku se o něm 

vyskytuje dostatek informací.  

 

Obrázek 1: Mapka povodí 

2.1. Popis hranic a výškové poměry povodí vodního toku Porubka 

Povodí vodního toku se rozprostírá na ploše 60 km2 tvarově lineárního charakteru. 

Hraničí s povodími Bílovky, Moravice a Opavy. Je subpovodím III. řádu 2-01-01 Odra po 

Opavu. Nejvyšší bod povodí je ve výšce 449 m.n.m.. Pramen se nachází u obce Pustá 

Polom v nadmořské výšce 390 m.n.m.. Tok ústí ve výšce 210 m.n.m. do řeky Odry, kde je 

jejím levostranným přítokem. Koryto má stabilní sklonové a směrové poměry. V horní 

polovině toku je průměrný sklon dna 5,5 ‰, v dolní části toku 2,5 ‰. Tok je významný z 

hlediska územního, neboť protéká z velké části Městskými částmi Statutárního města 

Ostrava. [1] 
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2.2. Geomorfologické poměry povodí vodního toku Porubka 

Území, ve kterém se nachází povodí Porubky, leží v geomorfologickém celku Nízký 

Jeseník. Ten je součástí geomorfologické oblasti Krkonošsko – Jesenická (Sudetská) sub 

provincie, která patří do geomorfologické části Česká vysočina. Sklony v území nejsou 

příliš výrazné. Tok ve své horní části eroduje kulum a zařezává se do rýhy převážně tvaru 

„U“. Spodní část toku patří do geomorfologické části vně karpatských sníženin, oblast 

Ostravská pánev. Převládá zde geomorfologická činnost transportní a akumulační. V těchto 

splavených sedimentech vodní tok meandruje. Při ústí se splaveninové sedimenty mísí se 

sedimenty řeky Odry. Průměr zrn splaveninového materiálu je kolem 15mm. [1] 

  

 

2.3. Geologické poměry povodí vodního toku Porubka 

Vodní tok Porubka leží na rozmezí základních geologických útvarů Českého masivu 

podoblast Moravskoslezika a Západních Karpat, podoblast Vnější Západní Karpaty, 

Karpatské prohlubně - Internidy. Horní dvě třetiny toku protékají nad oblastí spodního 

karbonu (svrchní visé) – svrchního karbonu (spodní namur). V horninovém prostředí 

břidlice, podřízených drobů (rytmického a laminového střídání). V náhorní části povodí 

toku se vyskytují převážně Karbonové sedimenty, především břidlice, prachovce a droby 

Hradecko-kyjovického souvrství (Chk). V erozní rýze toku její horní části, tok protéká 

oblastí jílovité břidlice a drobu s nivními kamenitými až hlinito-kamenitými a písčito-

hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty. V horní části povodí, při rozvodnicích, se 

vyskytují rony. Spodní třetina toku se nalézá nad územím mořských Neogenních 

sedimentů v oblasti středního Miocénu (spodní baden), v horninovém prostředí jílů, 

vápenitých jílů, podřízených písků, štěrků a řasových vápenců. V povodí se nachází 

několik registrovaných oblastí plošných sesuvů a to v lokalitách Vřesina č. 5791, 5792 a 

Krásné pole č. 5789, 5790. [2] 

 



Bc. Petr Svoboda: Návrh protipovodňové ochrany na vodním toku Porubka 

4 
2013/2014 

 

Obrázek 2: Mapka plošných sesuvů 

2.4. Hydrogeologické poměry povodí vodního toku Porubka 

Vodní tok protéká dvěma hydrogeologickými rajóny. Kulmem Nízkého Jeseníku č. 

6611, od střední části v základní vrstvě hydrogeologickým rajónem Oderská brána č. 2212 

a ve svrchní vrstvě v Kvartéru Odry hydrogeologickým rajónem č. 1510. [2] 

Hydrogeologické rajóny jsou základními územními jednotkami, pro něž se bilancují a 

evidují využitelné zásoby podzemních vod, stanovují se koncepční projekty (tzv. 

programy) průzkumu, plánuje a realizuje se výstavba jímacích území, sledují se 

ekonomické a ekologické aspekty hospodaření s podzemními vodami apod. 

 ČSN 73 6511 Názvosloví v hydrologii v čl. 418 definuje hydrogeologický rajón 

jako hydrogeologicky jednotné území vymezené pro vodohospodářské nebo jiné účely.[16] 

 V náhorních částech povodí Porubky se v horní polovině vyskytují převážně jílovité 

břidlice a droby, s transmisivitou, T= 5,62.10-4 – 1,35.10-4 m2.s-1. Ve spodní polovině jsou 

to sprašové hlíny, především pod částí „Nová Poruba“, s hydraulickými vlastnostmi zemin 

T = 5,62.10-4 – 9,77. 10-4 m2.s-1. 

V erozní rýze toku jsou v její horní části oblasti jílovité břidlice a drobu s nivními 

sedimenty převážně s hydraulickými vlastnostmi: T= 1.10-4 – 1.10-3 m2.s-1. Dále po proudu 

ve spodní třetině koryta toku se mocnost a rozloha sedimentů zvyšují a převažují zde 
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štěrky a písky s hydraulickými vlastnostmi: T= 1,23.10-3 – 1,17. 10-2  m2.s-1. V části před 

ústím toku se v městské části Ostrava-Svinov vyskytuje dvojce větších útvarů navážek. [2] 

Transmisivita, jinak také propustnost, měří objem vody, který může být přesunut 

horizontálně přes zavodněnou tloušťku kolektoru. Pro kolektor s volnou hladinou vychází 

z koeficientu filtrace - K a délky kolektoru - b.[17] 

                                                         = ∗  (m2/s) (1) 

K- koeficient filtrace (m/s) 

b- výška hladiny podzemní vody (m) 

 

2.5. Hydrologické poměry toku v povodí vodního toku Porubka 

Říční síť Porubky by se dala specifikovat jako mírně rozvětvená a uspořádaná. Celé 

povodí by se dalo charakterizovat jako lineární. Tok Porubky je dlouhý 20,1 km, s 11 

pravostrannými přítoky. Pouze poslední z nich, Mlýnka, páteřní kanál Polanecko-

jistebnických rybníků, je svou rozlohou významná. Levostranných přítoků je 8, 

nejdůležitějším je Meznice připojující se na 10,1 km délky toku. Její povodí přesahuje 

velikost 10 km2. Na vodních tocích v povodí se vyskytuje několik chovných rybníků a 

umělých nádrží, nejvýznamnější je Zámecký rybník. Žádná z těchto nádrží nemá retenční 

schopnost. Na vodním toku je umístěna vodoměrná stanice Vřesina. Vodní stav toku je zde 

monitorován 24h denně a stanice patří do systému Hlásné a předpovědní protipovodňové 

služby. Je subpovodím III. řádu s hydrologickým pořadím číslo 2-01-01-159-01. Tato 

stanice monitoruje 57% povodí Porubky. Je umístěna na staničení 8,5km, nula vodočtu je 

ve výšce 234,89 m.n.m., plocha povodí 35,05 km2. Zřizovatelem a provozovatelem je 

ČHMÚ Ostrava. Online dostupné na adrese [3]. Většina říční sítě toku je původní - s 

přirozenými profily koryta, směry toku, břehy a inundačními územími. V úseku 0,9 – 7,2 

km došlo v letech 2009 – 2011, kvůli častým záplavám urbanizovaného území, k 

zprůtočnění koryta z Q5 na Q20. Jedná se o složený čtyřúhelníkový profil s niveletou pro 

malé průtoky. Břehy byly opevněny travním semenem a částečně kameny. 

Vodohospodářská bilance toku zaznamenává malý nárůst průtoků v hodnotě 0,02m3/s. 

To je způsobeno dotací pitné vody ze systému ostravského oblastního vodovodu. Dalším 

detekovaným bilančním přírůstkem je zaústění Mlýnky. Odběr z toku je pouze při 

napouštění Zámeckého rybníku. 
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Úsek nad 7,6 km vodního toku, nad oblastí s větším osídlením, je příznivý k řízeným 

rozlivům, které poskytují chatové osady, luční půdy a doprovodné porosty. Ústí Porubky je 

ovlivněno především vzdutím Odry. Levobřežní prostor je při ústí částečně chráněn 

hrázemi. Je zde však snaha hráze prodloužit a zvýšit. Území na pravé straně při ústí je 

ponecháno pro přirozené rozlivy do lužních lesů. 

Čistota toku je sledována až při ústí do Odry. Je zde hodnoceno organické znečištění 

metodou BSK5 a CHSKCr. Průměrnou hodnotou je Porubka řazena do IV. třídy čistoty. 

Znečištění toku pochází především z nedostatečně vyčištěných splaškových a odpadních 

vod ze zastavěného území. Obsah fosforu ve vodě řadí tok do IV. třídy, dusík do III. třídy, 

amoniakální dusík do II. třídy. Podle fyzikálně-chemických ukazatelů je voda hodnocena I. 

a II. třídou a biologickým hodnocením je tok řazen do III. třídy jakosti vod. Pro zlepšení 

této situace je vypracován plán dílčího řešení. Opatření se týkají dostavby kanalizace 

v obci Vřesina a její napojení na Ústřední čistírnu odpadních vod města Ostravy. Dále 

výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve Velké Polomi a rušení kanalizačních 

výpustí do toku ze Staré Poruby a Čavisova.  

Přesto že je tok poněkud znečištěn, nachází se v jeho korytě střevle potoční a rak říční. 

V jeho spodní části se vyskytuje množství kaprovitých ryb, to je způsobeno vlivem 

existujících menších rybníků v povodí.[1] 

2.6. Pedologické poměry v povodí vodního toku Porubka  

V náhorních odvodňovaných částech povodí se v horních částech vyskytují hnědozemě 

a půdy hydromorfní. Jsou to kambizemě mesobazické, v menší míře luvické a dystrické. 

Kambizemě jsou hnědé půdy vznikající chemickým zvětráváním prvotních minerálu Fe, 

Mn, Al (hnědé zabarvení). Je pro ně typický B kambický horizont. Vytváří se zde jíly. 

Zeminy jsou situovány na svažitých terénech, jejich zrnitost, tropismus a skeletovost 

bývají rozmanité. Mají dobrou drenážnost a pórovitost. Částečně se využívají 

k zemědělství. Nachází se na geomorfologickém útvaru Nízký Jeseník. Na tyto zeminy 

navazují v horním toku říční nivy gleje fluviální. Jsou to zeminy, které se vyvíjejí 

v hydromorfním prostředí za zvýšené půdní vlhkosti a sníženého obsahu kyslíku. Půda 

pseudoglejů modálních se vyskytuje v izolovaných ložiscích kolem vodního toku. Tato 

půda se vyvinula na uloženinách s vyšším obsahem jílu. Svrchní horizont tvoří chronický 

nebo umbrický horizont. Ten svou destrukcí nebo přemostěním jílů pod sebou, vytváří 
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vybělený horizont, který ostře přechází do jílem obohaceného B horizontu. Tímto se omezí 

průsak vody, čímž se vytvoří prostředí střídající oxidační a redukční pochody v horních 

částech profilu. Na pseudogleje navazují fluvizemě glejové, které jsou tvořeny 

záplavovými sedimenty. Pravidelně bývají zaplavované a jejich zrnitost se pohybuje 

v úrovni hlinitopísčité až jílovitohlinité. Jejich nejlepší ochranou jsou lužní a travní 

porosty, které se však u nás často využívají k zemědělství. Ve středních částech 

odtokových území se vyskytují luvizemě oglejené a modální. V jejich struktuře dochází 

k vymývání jílů, mají většinou příznivé fyzikální vlastnosti, bývají pórovité a dobře 

provzdušněné. Půdy jsou světlé, dobře provzdušněné a podléhají erozi. Jejich výskyt je 

proto vázán do rovinatých a mírně zvlněných ploch, jinak jsou odplaveny. V dolní části 

toku v deltě Porubky, se vyskytuje fluvizemě glejová a glej fluvický, ten je již spjat s nivou 

řeky Odry. Při ústí se také nachází antropogení navážky.[2] 

2.7. Lesní poměry v povodí vodního toku Porubka  

Lesní porost v povodí toku Porubky je zastoupen v ploše 24%. Na většině území se 

jedná o les smíšený dubobukový a bukový. Drnový fond v povodí tvoří 7 % plochy 

z celkové rozlohy povodí. Celkově tak přírodní pokryv aktivně zpomalující a zadržující 

odtok z meteorologických srážek tak tvoří 31 % plochy.[2] 

Stupeň přirozenosti lesních porostů vyjadřuje potenciální schopnost lesních porostů 

ovlivňovat hydrickou a půdoochrannou funkci. Lesní porosty, jako forma nejvyšší 

vegetace, mají tuto schopnost největší.  Hydrická funkce lesa má vliv na kvalitu vody a její 

oběh. Na její úroveň mají vliv další vlastnosti, jako hydraulická vodivost půd, retenční 

schopnost půd, nasycenost půd vodou s vazbou na granulometrické vlastnosti apod. [4] 

 V oblasti povodí můžeme specifikovat druhovou skladbu lesa jako přirozeně blízkou, 

což je 5. stupeň přirozenosti lesního porostu. Lesní území má přesto z důvodu fragmentace 

lesních porostů nízkou ekologickou stabilitu. V  lesních porostech je hydrická funkce lesa 

na velmi dobré úrovni, celkově však v povodí špatná. [1] 
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2.8. Klimatické poměry v povodí vodního toku Porubka 

V povodí je umístěna srážkoměrná stanice u obce Pustá Polom. Provozovatelem je 

státní podnik Povodí Odry. Informace jsou online dostupné na odkaze [5]. Průměrný roční 

úhrn srážek pro dané území je 700 - 900 mm. Průměrné měsíční výšky srážek na jaře činí 

77-84 mm, v létě 78-87 mm, na podzim 32-54 mm a v zimě 32-41 mm. Tyto hodnoty jsou 

standardizovány za období 1961-1990 podle WMO (Světové meteorologické organizace). 

Nejbohatším měsícem na srážky je měsíc červen a nejméně srážek přichází v lednu. 

Maximální úhrny srážek byl naměřen při povodních v roce 1997. Nejvydatnější srážkový 

úhrn byl naměřen 18. 7. – 19. 7. 1997  30-40 mm. Ty však nebyly tak ničivé jako srážkové 

úhrny 4. 7. - 8. 7. 1997, kdy suma těchto pěti dní přesáhla 500 mm. Půda byla z přechozích 

dní nasycená a téměř všechny srážky odtekly povrchově. [6] 

Průměrná roční teplota v lokalitě se pohybuje mezi 7,5 - 8 °C. Tato teplota vychází z 

měření v období let 1992 – 2003. Maximální naměřená teplota byla 36,9 °C a nejnižší -

29,3 °C. průměrná jarní teplota 11-12 °C. Průměrná letní teplota je 15-16 °C, průměrná 

dlouhodobá podzimní teplota je 3-4 °C a průměrná zimní teplota je -1 – 0 °C. Hranice mezi 

chladnější a teplejší částí povodí prochází přibližně kolem obce Vřesina.[6] 

Průměrný směr a síla větru je jihozápadní s rozsahem 25-50 m/s v nížinné části a 

v horních polohách povodí až 55-60 m/s. Tyto hodnoty byly naměřeny ve výšce 100 m nad 

terénem.[7] 

2.9. Sídelní struktura v povodí vodního toku Porubka 

V horních dvou třetinách protéká Porubka převážně v přirozené krajině. Ve spodní 

třetině Porubka protéká územím s hustým osídlením. Sídelní struktura kolem toku začíná v 

obci Vřesina, kde je poměrně dobře udrženo ochranné pásmo vodního toku. Kromě 

několika objektů jsou v obci dodrženy hranice ochranného pásma. Tok dále protéká 

městskou částí Ostrava-Poruba, kde v ochranném pásmu řeky leží její stará (původní) část. 

Oblast je zde zastavěna převážně zástavbou samostatných rodinných domů a několika 

drobnými areály průmyslového charakteru. V městské části Ostrava-Svinov vodní tok 

protéká historickým centrem obce, převážně kolem veřejných budov. Mimo oblast centra 

obce se v okolí vodního toku vyskytují hlavně rodinné domy a drobné průmyslové areály. 
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K neblahému efektu došlo díky provedené revitalizaci toku a výstavbě nových areálů 

v přímé blízkosti toku. Nová průmyslové zóny a dostavba rodinných domů. 

2.10. Hospodářské poměry využití ploch v oblasti povodí vodního 

toku Porubka 

V oblasti povodí se v největší ploše vyskytuje orná půda. Ta tvoří 48 % využití 

z celkové rozlohy plochy povodí. Jedná se především o území nacházející se v horních 

částech při rozvodnicích povodí, končící směrem ke korytu toku. Dalším nejrozšířenějším 

typem využití je nesouvislé urbánní prostředí, které tvoří 21 % z celkové plochy povodí. 

To se nachází od střední části toku po jeho ústí. Jedná se především o zástavbu rodinných 

domů s pozemky se stálým drnovým fondem. Zbylé části tvoří občanská zástavba s větším 

podílem odvodňované plochy. Tyto typy nejrozsáhlejšího hospodářského využítí zabírají 

69 % z celkové plochy povodí. Zbylých 31 % je rozděleno mezi lesní porosty, louky a 

pastviny. [2] 

2.11. Kulturně, historické a technické památky v povodí vodního toku 

Porubka 

Ve střední části toku je velkou raritou souběžná jednokolejová trať tramvajové linky 

číslo 5, spojující obec Čavisov a městskou část Ostrava Poruba. Tato trať připojila obce na 

vodním toku do ostravské aglomerace a umožnila Ostravanům výstavbu rekreačních 

chatových kolonií podél celého toku. Za zmínku stojí také koupaliště v Ostravě-Porubě, 

které bylo budováno jako největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Dnes je již sice 

odpojeno od toku, dříve však Porubka sloužila k napájení i vypouštění koupaliště. Dále je 

třeba zmínit Zámecký rybník, který slouží k chovu kaprů a po povodni 1997, byla 

obnovena také jeho rekreační a volnočasová funkce. Toto území společně s objektem 

Porubského zámečku, tvoří cenné kulturněhistorické středisko.   

Za krajinou památku lze označit horní část toku, kde Porubka protéká nezastavěným 

územím, kde přirozeně meandruje. Břehové pásmo navazuje na luční pozemky a vegetaci 

doprovodných porostů. V této části toku nebyly v minulosti provedeny žádné úpravy. Tok 

je zde přírodní a z ekologického a krajinářského hlediska nejcennější.[1] 
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3. SPECIFIKACE PROBLÉMŮ 

V oblasti od letního koupaliště až po křížení toku s železničním koridorem a dálnicí 

D1, tedy v místech staničení toku 0,9 – 7,2 km, bylo území postupně zastavěno. V této 

lokalitě se vyskytují veřejné budovy- úřady, školy, rodinné domy a průmyslové areály. 

S postupujícím rozvojem došlo k úplné ztrátě říční nivy - inundačních území. Původní 

zástavba obcí, se rozrostla, a byla začleněna do městských částí Ostrava-Poruba a Ostrava-

Svinov. V současné době bydlí v ochranném pásmu řeky více než 240 lidí.  

V této oblasti docházelo k častým záplavám lokálního charakteru. Ty přerostly 

v plošnou katastrofu při povodních v roce 1997. Po této události, a společně s dalším 

rozvojem území, vzrostl silný tlak na řešení protipovodňové ochrany. Z toho důvodu byla 

v této oblasti v letech 2009 – 2011 provedena revitalizace koryta. Došlo k jeho 

zkapacitnění, z původní pětileté vody na vodu dvacetiletou. Zkapacitnění na Q20 je 

provedeno na maximální možnou mez. Součástí této úpravy byla výstavba opěrných zdí, 

úprava mnoha křížení a přestavba pevného jezu na jez vakuový. Přesto však současná 

protipovodňová opatření nejsou dostačující a je potřeba zvýšit jejich činnost na vodu 

stoletou. Řešením tohoto problému se dále zabývám v diplomové práci. Zvýšení ochrany 

osídleného území z Q20 na Q100. 

Další problém, který je nutno řešit, je snižování retenčních schopnosti krajiny. 

Touto činností dojde ke změně průtoků na toku Porubka a zařízení navržené na ochranu 

území proti stoletým vodám tak sníží svou účinnost a v extrémních případech přestane 

plnit svou funkci. Problémem je tedy přístup obhospodařování půdy s právní legislativou. 

Je nutné dodržet stejné plošné poměry v povodí s příslušnými retenčními schopnostmi, aby 

nemohlo dojít ke změně srážkoodtokových procesů v povodí. Tento problém v diplomové 

práci neřeším. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

V omezení povodňových škod hraje hlavní úlohu informovanost a připravenost na 

povodeň, vytyčení záplavových území, zanesení do územních plánů a jejich respektování. 

Existuje několik opatření, vedoucích ke snížení škod způsobených neočekávanou 

povodňovou situací. Nejúčinnější je jejich kombinace.[4] 

4.1. Přírodní řešení 

Zvyšování přirozené retence krajiny 
 

Je to schopnost krajiny zpomalovat, zachytávat a likvidovat atmosférické srážky, které 

dopadnou na její povrch. Každá krajina má určitou retenční schopnost, která se odvíjí od 

jejího srážkoodtokového procesu. Retenční schopnost krajiny závisí na mnoha 

parametrech, které se v krajině vyskytují souběžně. Jejich poměry a vlastnosti se mohou 

vzájemně zesilovat nebo zeslabovat.  Parametry můžeme rozdělit na dvě skupiny: statické 

a dynamické. Mezi statické vlastnosti patří:  

- rozloha, 

-  hydrogeologické,  

- hydrologické,  

- geomorfologické, 

- pedologické charakteristiky povodí, 

-  krajinný pokryv, 

-  vodohospodářská a průmyslová činnost. 

Mezi dynamické patří: 

- roční období, 

- teplota, 

- zámrzy půdních profilů, 

- skupenství srážek, 

- úhrn srážek, 

- intenzita a časové rozložení srážek, 

- vegetační sezóna,  

- předchozí nasycení povodí,  

- fyzikální a fyziologický výpar.  



Bc. Petr Svoboda: Návrh protipovodňové ochrany na vodním toku Porubka 

12 
2013/2014 

 

Obrázek 3: Schéma srážkoodtokového procesu  

 

Parametry ovlivňující retenci vody v povodí: 

Rozloha a tvar povodí má vliv na množství a průběh sběru srážkových úhrnů, 

které z povodí odtéká. Tvar povodí může být podlouhlý, vějířovitý, případně členitý. U 

vějířovitého povodí dochází k akumulaci odtoků z území rychleji. Zároveň zde dochází    

k jevu skládání povodňových vln. Naproti tomu podlouhlé a členité povodí srážky 

akumuluje v závěrečném profilu pozvolněji. Faktor velikosti povodí může být výhodou i 

nevýhodou. Záleží zde na typu a rozlehlosti srážkových úhrnů. V případě lokálních 

extrémních srážek, které mohou být pro malá povodí zničující, u velkých nedojde téměř k 

pozorování změny hladiny. Tyto parametry jsou specifické pro každé povodí a nelze je 

ovlivnit.[4]          

 Krajinný pokryv a hospodářské využití ploch zásadním způsobem ovlivňuje 

srážkoodtokový proces. Zatímco zalesněné plochy jsou schopny zadržet obrovské 

množství srážek, nezoraná a neosázená pole, nebo asfaltové plochy jsou jejím opakem. 

Krajinný pokryv je silným nástrojem pro zvýšení nebo snížení zachycení vod v povodí.[4] 
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Tabulka 1: Přirozená retence pokryvu krajiny [4] 

 

Geomorfologické vlastnosti jsou vlastnosti terénní, jako jsou sklony, proměnlivost 

a členitost. Čím rozmanitější je morfologie terénu, tím více se zpomaluje povrchový odtok 

z území. Navýší dobu vsaku a tím i celkové množství hypodermického a základního 

podzemního odtoku. K tvorbě geomorfologicky rozmanitého prostředí přispívá i správné 

hospodářské využití, například tvorba remízkových bariér nebo orba po vrstevnici. Dá se 

říci, že vše, co omezuje povrchový odtok z oblasti, pozitivně přispívá ke zvýšení 

geomorfologické členitosti terénu.       

 Pedologické vlastnosti jsou vlastnosti půd. Hodnotíme u nich jejich mocnost, 

nasákavost, stabilitu, chemické složení a stálost. V půdách dochází k hypodermickému 

odtoku. Vlivem špatného obdělávání dochází k odtoku půd z území.   

 Hydrogeologické vlastnosti souvisí s geologickými. Ovlivňují především 

podzemní odtok z území. Hloubku a rychlost vsaku do saturované nebo nesaturované zóny. 

Ta závisí na celistvosti, mocnosti a uspořádanosti jednotlivých geologických vrstev. Z nich 

se odvozují charakteristické fyzikální veličiny pro horninová prostředí. Příkladem pro naše 

účely je: pórovitost -zásobnost a transmisivita – propustnost. V geologickém prostředí 

dochází k základnímu podzemnímu odtoku kolektory, které jsou obklopeny izolátory. 

Hypodermické i podzemní odtoky vod jsou omezeny okrajovými podmínkami. Horní 

okrajovou podmínkou v našem území je rozvodnice jak povrchové, tak podpovrchové 

vody a spodní okrajovou podmínkou je vodní tok Porubky, posléze Odry. Množství 

hypodermického a podzemního odtoku ovlivňuje délka vsaku na území, případně další 

typy okrajových podmínek, jako přetok z vodních nádrží nebo jiných zdrojů podzemních 

vod. 

Průmyslová a hospodářská využití vodních toků jsou odběry a dotace vodního 

toku. Jejich konkrétní podoba může být všelijaká, od výpustě z kanalizačního systému, 

zavlažování, až po čerpání vod na chlazení nebo napouštění rybníku. Všechny tyto činnosti 

narušují přirozenou odtokovou bilanci v toku. Je proto nutné zvážit veškerá rizika s tímto 

spojená a minimalizovat jejich dopady. 
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 Roční období ovlivňuje činnost rostlin - vegetační klid. Stejně tak je s ním spojená 

teplota a vlhkost, která ovlivní další činnosti jako je: evaporace, transpirace, intercepce      

a infiltrace. Jsou to také zámrzy půdního profilu, skupenství dopadlých srážek, jejich 

viskozita a stálost. Příkladem v letním období, v suší periodě, je vsakovací schopnost 

krajiny prostředí úplně jiná než v zimně, jsou-li teploty dlouhodobě pod bodem mrazu. 

 Velkou roli hraje intenzita srážek a předchozí hydrometeorologické období. Je-li 

půda nasycená, nemůže pojmout více srážek a dojde k navýšení efektivní srážky. 

 

Zhodnocení území: 

V povodí by se dala zvýšit retenční schopnost krajiny při zachování stejného poměru 

využití ploch. V horní části území jsou velké plochy využity k zemědělství, přitom sklon 

území je zde větší a dochází k odplavování zeminy. Bylo by vhodné daná území rozdělit 

pomocí remízků do menších územních celků a orbu provádět po vrstevnici, čímž by se 

zabránilo smyvu horniny a zvýšila by se morfologická členitost i podíl stromové a keřové 

kultury. Rozlivným územím je potřeba ponechat propojenost s řekou a přirozený charakter. 

Nezužovat koryto řeky. V urbanizované části toku je nutno zadržovat dešťové srážky, 

dopadlé na odvodňované plochy a na pozemcích spadu je pomocí vsakovacích podzemních 

nebo povrchových nádrží utrácet do horninového prostředí. Není vhodné zvyšovat podíl 

nepropustných ploch, případně je adekvátně kompenzovat na náklady zřizovatele plochy.  

Bylo by dobré nevyužívané plochy v území osázet lesním porostem. 

4.2. Technická řešení 

V případě, že přirozená retenční schopnost krajiny nestačí pojmout srážkové úhrny 

v povodí a dochází k poškozování lidských sídel v důsledku zaplavování, je potřeba 

přistoupit k technickým řešením protipovodňové ochrany. Technická řešení účinně suplují 

přirozenou retenci a mají vysokou účinnost na malém území. Jsou to umělé zásahy do 

přírodního ekosystému. Při jejich realizaci by měla být věnována zvýšená pozornost 

nebezpečí narušení přirozených procesů v přírodě. 
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4.2.1. Stavby akumulační-retenční 

Vzhledem k morfologii terénu v České republice se na našem území nejvíce 

uplatňují údolní malé vodní nádrže a rybníky. Při protipovodňové ochraně se uplatňují 

všechny typy nádrží, protože každá nádrž má určitý retenční prostor. Jejich uplatnění je 

však pouze částečné a například u rybničních soustav k retenci nejsou nádrže navrženy. 

Často například pouhou shodou náhod dojde k protipovodňové ochraně území. Například 

jsou-li rybniční soustavy vypuštěné nebo zásobní nádrže jsou vlivem předchozího sucha 

minimálně plné. Dojde pak k jejich doplnění a níže po toku nikdo povodňovou situaci 

nepocítí. Pokud však chceme efektivně chránit určité území je nutno dimenzovat obsah 

nádrže a její retenční prostor na maximálně možné průtoky v daném území. K tomuto 

účelu velmi vhodně slouží suché a polosuché poldry. Jsou to jednoúčelové nádrže,       

které se zaplňují vodou pouze při povodňové situaci. Vyskytují se nad ochraňovaným 

územím, ale mohou být užity i v urbánní zóně. Například byly užity retenční nádrže 

v parku Scharnhauser u Stuttgartu, které v běžném období slouží jako fotbalové hřiště. 

Záplavová území poldrů jsou mimo zvýšené průtoky běžně užívány například na pěstování 

plodin nebo pastvu zvířat. V případě zvýšeného průtoku v přilehlém toku. dojde 

k samovolnému napouštění nádrže a zdržení vody v zásobním prostoru. Ta se posléze 

může samovolně nebo řízeně vypouštět, popřípadě dochází k jejímu vsaku a výparu. 

 

Charakteristika retenčních nádrží 

 Zachycují povodňové průtoky, transformují povodňové vlny, zachytávají erozní 

materiál. Tento typ nádrží je vhodné stavět nad chráněnými územími. Jsou to většinou 

suché nebo polosuché poldry. Tyto nádrže většinou spadají do kategorie malých vodních 

nádrží. Pojem malé vodní nádrže vymezuje ČSN 75 2410. Jsou to nádrže, jejichž objem po 

hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil.m3 a výška hráze není vyšší než 9 m od 

koruny po nejnižší místo nádrže. Neberou se v potaz prolákliny a koryto přítoku.[8]  

 

Výběr místa nádrže 

Patří mezi jeden z nejdůležitějších úkolů při výstavbě nádrže. Může zde rozhodovat 

mnoho faktorů, a proto by tento krok měl být volen zvláště uvážlivě. Jeden z faktorů, který 
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ovlivňuje tento proces, je volba typu nádrže. Nádrže mohou být:     

Hloubené nádrže: Jejich osazení je jednoduší, protože mohou být hloubeny v podstatě 

kdekoliv. Dno a stěny vzniknou vytěžením zeminy. 

Polozapuštěné nádrže: Kombinují nádrž zahloubenou a hrázovou. Vytěžená hornina při 

jejich vhodných vlastnostech bývá užita na stavbu nádrže.  

Hrázové nádrže: Jsou tvořeny novou hrází. Dno a stěny jsou tvořeny původním terénem. 

Většinou není původní terén vůbec upravován, pokud ano, dochází k odstranění původních 

porostů. 

Výběr místa pro situování nádrže závisí na: 

• tvaru údolní nádržní pánve, 

• účelu a požadované funkci nádrže, dostatečný objem nádrže, 

• vhodnosti místa pro výstavbu hrázového tělesa a jednotlivých objektů, 

• vzdálenosti od místa těžby stavebního materiálu pro těleso hráze, 

• hydropedologických a hydrogeologických podmínek, 

•  vhodnosti vodního zdroje, 

• efektivitě ochrany území. 

 

Efektivita návrhu: 

Protože stavba hráze je nejnákladnější částí ze stavby, je snahou, aby byla co 

nejkratší. Umisťuje se zpravidla do nejužšího místa údolí. Poměr efektivnosti se vyjadřuje 

hodnotou absolutního objemového ukazatele η. 

                                                             =  (2) 

 

 je objem akumulačního prostoru nádrže (m3) 

  objem tělesa hráze (m3) 

 

Pro posouzení vhodnosti morfologického profilu nádržní pánve se návrhové místo 

podrobuje výpočtu tzv. relativního objemového ukazatele.  
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                                                             =                 (3) 

A  je míra zúžení údolí (%) 

 podélný sklon údolnice nádržní pánve (%)      [9] 

 

Hráz 

Hráz je nejdůležitějším, nejdražším, nejnebezpečnějším a proto z hlediska 

stavebního nejnáročnějším prvkem malé vodní nádrže. Z toho důvodu je nutno velice 

pečlivě zvážit umístění osy hráze, zásady výběru vhodného materiálu pro stavbu hráze, 

způsob založení, návrh a posouzení tvaru hráze, průsak hrází a neškodné odvedení 

průsakových vod, ochranu svahů a doporučený způsob stavby hráze.[9] 

Funkční dělení hrází: 

Na základě tvaru údolí a účelu nádrže je možno rozdělit na: 

• čelní, boční, obvodové, dělící. 

Podle způsobu přívodu vody se dělí nádrže na: 

• průtočné, obtokové, boční 

 

Obrázek 4: Dělení nádrže podle přítoku vody a) průtočné, b) obtokové, c) boční [8] 
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Podle tvaru nádrže dělíme: 

 

Obrázek 5: Půdorysný tvar hrází a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelni vydutá, 

d) čelní lomená, e) nepravidelná [8] 

Materiál hrází 

Hráze malých vodních nádrží se navrhují v zásadě jako zemní. Výběr vhodného 

materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, 

jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, určit jejich 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, objemy zemin, těžitelnost zemin atd… [8] 

Výhodou zemníku v zátopě budoucí nádrže je skutečnost, že vytěžením zeminy se 

zvětší objem zásobního prostoru nádrže. Pozemky v těchto místech musí být ve vlastnictví 

stavebníka a rekultivace zemníku po ukončení těžby je tak snadnější. [8] 

Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410 [10], která 

převzala rozdělení do skupin a tříd podle ČSN 73 1001[11]. Skupiny zemin jsou podle 

těchto norem označovány dvoupísmenným kódem, třídy kódem písmena a čísla. [9]. 

Tabulka 2: Klasifikace štěrkových zemin pro stavbu hrází a podloží hrází [10] 
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 Tabulka 3: Klasifikace písčitých zemin pro stavbu hrází a podloží hrází [10] 

 

 

 Tabulka 4: Klasifikace jemnozrnných zemin pro stavbu hrází a podloží hrází [10] 
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Tabulka 5: Vhodnost zemin pro jednotlivé zóny zemních hrází [10] 

 

 

Návrh příčného profilu hráze 

Typ hráze, její tvar, konstrukce a založení musí splňovat požadavky: 

• filtrační stabilita hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným odvedením 

průsakové vody; 

• statické a deformační stability jednotlivých částí i celku včetně podloží; 

• potřebné vodotěsnosti nádrže; 

• bezpečnost proti přelití a porušené hráze; 

• životnost díla. [8] 

Podle druhu požitého materiálu na stavbu zemní hráze rozeznáváme hráze homogenní 

a nehomogenní [9]. 
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Hráze homogenní: Jsou budovány z jednoho typu materiálu. Zeminy pro stavbu 

homogenních hrází musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Nejvýhodnější 

jsou písčité jíly až hlinitojílovité písky. Nevhodné jsou jílovité zeminy, které jsou 

námrazové, rozbřídavé, bobtnají nebo vytvářejí referenční cesty po vysušení. Homogenní 

hráze jsou stavebně jednoduché a jsou výhodné pokud je v blízkosti budoucí nádrže 

dostatek vhodné zeminy. ČSN 75 2410 doporučuje navrhovat homogenní hráze do výšky 

6,0 m. [9] 

 

Obrázek 6: Schéma homogenní hráze [10] 

Hráze nehomogenní: navrhují se v případě, že v blízkém okolí není dostatek vhodného 

materiálu pro stavbu hráze homogenní. Nehomogenní jsou složeny ze dvou nebo více 

různých zemin, které se do hráze ukládají odděleně. Nehomogenní hráz je tvořena těsnícím 

jádrem (zóna A), přechodovými stabilizačními částmi (zóna B a C) a propustnou 

stabilizační částí (zóna D a E). Podle polohy těsnícího prvku rozeznáváme hráze se 

středním (jádrovým) těsněním nebo hráze s těsněním návodním. [9] 
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Obrázek 7: Schéma nehomogenní hráze [10] 

 Koruna hráze 

Šířka koruny hráze, po níž je vedena komunikace, je dána návrhovými prvky této 

komunikace ( ČSN 73 6110, ČSN 73 6118). Není–li vedena po koruně hráze trvalá 

komunikace, musí být volná šířka koruny minimálně 3,5 m, což umožňuje občasný pojezd 

vozidel pro provoz a údržbu (požární vozidla, výlov rybochovné nádrže, údržba hráze a 

funkčních objektů). Pokud je provoz vozidel po koruně hráze zcela vyloučen, rozhoduje o 

nejmenší šířce koruny hráze pouze technologie provádění. U hrází vyšších než 5,0 m nesmí 

však ani v tomto případě být šířka koruny hráze menší než 3,0 m.  [9]  

Návrh sklonů svahu 

Pro návrh sklonu vzdušního a návodního svahu hráze lze použít tabulkových údajů 

dle ČSN 75 2410 nebo je nutno posoudit stabilitu svahů vhodnou metodou dle              

ČSN 73 6850. [9] 

Založení hráze 

Hloubka založení hráze závisí na skladbě podložních vrstev. Tuto skladbu určí před 

zahájením projektových prací inženýrsko-geologický průzkum. Navržený způsob               

a hloubku založení hráze uvedený v projektové dokumentaci je nutno upřesnit po odkrytí 

základové spáry projektantem ve spolupráci s geologem. [9]    

  Na základové spáře se před založením udělá skrývka, poté se základová spára 

upraví a zhutní, pokud není předepsáno jinak, stejně jako vyšší vrstvy. Místa, ve kterých 
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není možné sypaninu dostatečně zhutnit, se vyplní betonem. Patní drény a drenážní 

systémy se musí provést před zahájením sypání hráze. Základová spára musí být před 

započetím prací vlhká. Rozpojuje-li se hornina trhavinami posledních 0,5 m se musí 

odstranit ručně. [8] 

Návrh těsnícího prvku hráze 

Doporučená šířka těsnícího prvku je (0,25 – 1,0) Z. Z je výška hráze. Nejmenší 

šířka těsnícího prvku v koruně hráze je 1,5 m, z hlediska technologie provádění 3,0 m. 

Šířka zavazovací ostruhy má být rovna 0,5 m výšky hráze Z, minimální šířka je 3,0 m. 

Tloušťka předloženého návodního koberce má být větší než 0,1 hloubky nádrže, min. 

tloušťka je 0,6 m. Těsnění z umělých materiálů se zavazuje do podloží těsnícím prvkem.[8] 

Návrh patního drénu 

Patní drén bezpečně odvádí prosáklé vody hrází nebo jejím podložím. Je umístěn u 

paty vzdušného svahu hráze. Těleso patního drénu je tvořeno silně propustným 

materiálem. Prosáklá voda v patním drénu se odvádí drenážními trubkami poloděrované 

kameniny, PVC DN 200 mm, umístěných v tělese patního drénu a vyústěné do koryta pod 

hrází. Je účelné, aby v místě vyústění přesahovaly líc zídek 0,05 – 0,1 m. Rozměry patního 

drénu se přizpůsobují výsledkům výpočtu průběhu depresní křivky. Nejmenší vzdálenost 

depresní křivky od vzdušného svahu hráze nesmí být menší než 0,8 – 1,0 m kvůli 

promrzání. [8] 

Opevnění návodního líce hráze 

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

stálého nadržení. Musí být zavázáno do svahů údolí. Opevnění dlažbou je nutno opřít o 

kamenný nebo betonový práh. U suchých retenčních nádržích (poldrů) postačí opevnění 

řádně provedeným a pravidelně udržovaným travním porostem. [8] 

Opevnění vzdušného líce hráze 

Navrhuje se podle materiálu vzdušné části hráze tak, aby chránilo svah hráze proti 

srážkové a povětrnostní erozi. Obvykle postačí ochrana travním porostem. Na základě 

místních podmínek se opevní i přilehlé údolní svahy, úžlabí mezi hrází a údolním svahem. 

Výsadba dřevin na vzdušném líci se navrhne podle funkce nádrže a požadavku začlenění 

nádrže do krajiny. Porost nesmí nepříznivě ovlivnit stabilitu hráze, ani jiných částí. [8] 
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Výpustná zařízení 

Jsou zařízení určená k regulovanému vypouštění vody z nádrže za všech situací. 

Výpustné zařízení se umisťuje do nejnižšího místa nádrže, aby bylo možno nádrž zcela 

vypustit a odvodnit. Nádrže s objemem ovladatelného prostoru větším než 1mol. m3 mají 

být vybaveny dvěma výpustěmi. 

Každé výpustné zařízení se skládá z uzavíracího prvku a zařízením pro odvedení 

vody. Podle konstrukčního uspořádání rozdělujeme výpusti na otevřené a trubní. [8] 

Trubní výpusti 

Vypouští vody z nádrže potrubím. Trubní výpusti se skládají z uzavíracího prvku, 

výpustného potrubí a zařízení na tlumení kinetické energie. Uzávěr se přednostně navrhuje 

na návodní straně hráze, pouze výjimečně na vzdušné straně hráze. 

Podle typu uzavíracího mechanismu můžeme trubní výpusti rozdělit na: 

• lopatové a šikmé stavidlové uzávěry 

• čepové uzávěry 

• šoupátkové uzávěry 

• stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka 

• segmentové a speciální uzávěry 

• požeráky [8] 

POŽERÁKOVÉ VÝPUSTI 

Vlastní konstrukci požeráku tvoří:  

• skříňová konstrukce z pb, žb, oceli, dřeva. 

• dlužová stěna – uzávěr u požerákových výpustí 

Dluže jsou dřevěné fošny výšky 0,15 – 0,20 m, které se volně zasouvají do ocelových 

drážek, upevněných na vnitřní straně šachty požeráku. Prázdnění nádrže nebo změna 

hladiny vody v nádrži se docílí postupným vyhrazováním dluží z koruny požeráku. Před 

nežádoucí manipulací s dlužemi, je koruna požeráku opatřena uzamykatelným ocelovým 
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nebo dřevěným poklopem. Přístup na korunu požeráku je zajištěn po lávce se zábradlím. 

[8] 

Podle konstrukčního uspořádání požeráky dělíme na: 

• otevřené s jednou dlužovou stěnou; 

• otevřené se dvěma dlužovými stěnami; 

• otevřené se třemi dlužovými stěnami; 

• polozavřený požerák s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami; 

• uzavřený s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami; 

• kombinovaný požerák s dlužovými stěnami a kanalizačním šoupátkem nebo 

stavidlovým uzávěrem; [8] 

Odpadní potrubí 

Odpadní potrubí od výpusti má být navrženo tak, aby provedlo nejvyšší možný průtok 

beztlakově. Toho je možné dosáhnout: 

• návrhem průměru odpadního potrubí tak, aby při nejvyšším možném průtoku byl 

zajištěn beztlakový průtok, 

• použitím technické úpravy zmenšením průtočného profilu na vtoku do odpadního 

potrubí. 

Změnou hydraulického režimu proudění v potrubí dochází ke strhávání vzduchu ze 

šachty požeráku do odpadního potrubí. Tato vzduchová jádra způsobují dynamické rázy. 

Pro zabránění vzniku těchto rázů se do vtoku navrhuje odpadní potrubí zaústění trubky   

DN 150 až 200 mm, která zaúsťuje nad maximální hladinou vody v nádrži. Touto pak 

může vzduch unikat. [8] 

4.2.2. Stavby ochranné  

Jak je již v jejich názvu uvedeno, chrání území před rozlivem velkého průtoku do 

území. Mezi ochranné stavby patří především zvýšení průtočnosti profilu řeky a odstranění 

bariér bránících odtoku. Tato opatření jsou stálá. Většinou dochází k celkovému nebo 

částečnému opevnění koryta a jeho rozšíření a rozčlenění do oblasti minimálního a 
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maximálního průtoku. Koryto je tedy vícestupňová záležitost. Dalším typem jsou stavby 

dočasné. K jejich stavbě dochází, dojde-li k vyčerpání limitů rozšíření koryta. Patří sem 

mobilní stěny nebo provizorní hráze z pytlů s pískem. Tyto stavby se navrhují především 

pro ochránění cenných památek, například pražských čtvrtí, kde je systém již v provozu.  

V principu lze ochranné stavby dimenzovat třemi směry:  

1. rozšíření koryta 

2. zahloubení koryta 

3. navýšení břehů koryta 

Zemní práce jsou drahé, uplatňuje se proto kombinace pokud možno s nulovým 

přebytkem nebo nedostatkem zemin. Při návrhu koryta se dimenzuje průtok koryta, návrh 

trasy, podélný sklon nivelety dna, příčný profil, opevnění, ochranné hráze a objekty na 

toku. Úprava toku má na začátku a na konci plynule navazovat na původní stav toku. 

Návrh úpravy, se navrhuje ekonomickou rozvahou. Cena návrhu úpravy se porovná 

s výškou ztrát. Na základě toho se volí její míra. Trasa koryta se navrhuje blízká 

přírodnímu stavu, tzn. protilehlé oblouky napodobující přirozené meandry. Oblouky mají 

být plynulé s mezilehlými přímými úseky, bez ostrých změn směru. Návrhy poloměrů 

oblouku se řídí normou ČSN 73 6820. Hladina řeky v novém korytě při běžných průtocích 

má být stejná jako hladina řeky v původním korytě. Je to kvůli hladinám podzemních vod, 

pro které je řeka okrajovou podmínkou. Příčný profil koryta se navrhuje s ohledem na 

ekonomičnost a přírodní funkce. Z hlediska efektivnosti nejlépe vychází půlkruhové 

koryto, ale z hlediska proveditelnosti se nejčastěji navrhuje nepravidelný lichoběžník. 

Lichoběžníkový profil se navrhuje jako složený s menší niveletou pro menší průtoky. Také 

je vhodné prosazovat určitou členitost profilů, aby došlo k napodobení přírodních stavů a 

vytvoření stanovišť pro jednotlivé biotopy. V Rakousku se pro záhozy takto navržených 

koryt používají velké lomové kameny, což způsobí negeometrický vzhled výsledného 

profilu. Dalšími typy koryt, které se užívají pro návrh, jsou obdélníkové profily 

s miskovitými svahy. Zatrubnění toků se dnes neprovádí. Takováto úprava toku je velmi 

nevhodná z mnoha důvodů. Křížení vodních toků s liniovými stavbami by mělo být 

v kolmém směru a co nejkratší. Aby nedocházelo k vymývání břehů, je třeba koryta 

opevňovat. Typ opevnění se volí podle průběhu vod v toku. Návrhová rychlost toku je 

přizpůsobena tomu, aby nedocházelo k nadměrnému usazování sedimentů, zároveň aby 

nedošlo k rozrušení dna.  Obecně platí, že větší rychlosti a větší hloubky potřebují 
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odolnější druh opevnění. Dno koryta se opevňuje jen v úsecích většího namáhání, při 

vtocích a vyústění náhonů. [20]        

 Návrh ochranných hrází doplňuje úpravu toků v místech, kde koryto neumožňuje 

převést navrhovaný průtok. Je to umělé navýšení průřezu do výšky. Ochranné hráze by se 

měly stavět pokud možno co nejdále od břehů, čímž se sníží jejich výška a tak méně naruší 

přirozený ráz krajiny. Mohou být stavěny jednostranně nebo po obou stranách toku. Hráze 

nemají náhle měnit směr nebo vzdálenost od hlavní proudnice toku. Hráze vyšší než 2 m 

by měly umožnit pojezd údržbové techniky. Opevnění jejich svahů se řídí požadovanou 

odolností při průtocích. 

 

Zhodnocení: V povodí Porubky bylo provedeno zprůtočnění toku v urbanizované oblasti 

z Q5 na Q20. V současnosti se jedná o limitní možné protipovodňové opatření v území. 

Příčný profil je navržen jako složený s niveletou pro menší průtoky. Okraje jsou částečně 

opevněny lomovým kamenem, zbylé jsou opevněny osetím. Při ústí toku se vyskytují 

ochranné hráze, brání rozlivu toku do obydlené oblasti.  
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4.3. Legislativní řešení 

Při návrzích řešení protipovodňové ochrany v oblasti je potřeba s přihlédnutím na 

následující dokumenty, řešit opatření v souladu s jejich zněním. Při návrhu musí být 

vyhověno z hlediska ochrany vod zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). [18]  

Změny v oblasti se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a 

stavebním řádu (Stavební zákon). Ten upravuje především nástroje, způsob územního 

plánování a jejich vlivy. Také se zabývá povolováním staveb, terénními úpravami a jejich 

prováděním. [19] 

Pro komplexní návrhy řešení je potřeba z hlediska ochrany prostředí, vyhovět   

ČSN 73 6512 Zabránění škodlivosti vodních toků, ČSN 75 2101 Ekologizace úprav 

vodních toků, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Stavba poldrů se navrhuje podle: ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, komplexně řeší 

návrh Malé vodní nádrže. [10] 

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování,       

ČSN 7521 - úpravy vodních toků.  

 V případě nutnosti odbahňovat nádrže, nakládání s vytěženými sedimenty, je 

sediment považován podle zákonů a vyhlášek za odpad. Jeho další využití, použití, uložení 

do skládek se proto řídí zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech.  
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY 

Varianta A – zvýšení průtočnosti koryta 

Jak již bylo dříve zmíněno stávající zprůtočnění, které je momentálně provedeno, 

je na hranici možnosti území. Jeho zvýšení by tedy vedlo za jeho hranice, což znamená 

stavbu mobilních ochranných zdí. To by vedlo k obrovskému nepoměru vynaložených 

prostředků na ochranu území k hodnotě chráněného území. Nehledě na nutnost tuto zeď 

montovat při povodních a po ustoupení vod opět demontovat, nutnost mimo povodně toto 

zařízení skladovat, což v sobě nese další nemalé finanční náklady.  

Varianta B – zvýšení přirozené retence krajiny 

Likvidace povodňových průtoků v povodí nad urbánní zastavěnou plochou 

přeměnou zemědělsky využívané plochy na plochu lesní, zvýšením morfologie drsnosti 

koryt menšími nádržemi a tůňkami v povodí, aby bylo dosaženo požadovaných průtoků. 

Toto řešení můžeme provést dvěmi variantami. Za prvé, cestou dlouhotrvající levnou tzn. 

nechat přírodu, aby se sama znovu rozšířila do okolí, což by mohlo přinést požadovaný 

efekt až za desetiletí ne-li déle a cestou rychlou finančně náročnou, uměle vytvářet přírodní 

prostředí jako původní a tím celý proces urychlit. Druhá varianta by byla značně kratší, 

avšak i tak z pohledu uživatelů, pro které je opatření navrhované velmi zdlouhavé. V obou 

těchto variantách, však stejně panuje obrovské riziko spolehlivosti tohoto opatření. Jelikož 

se jedná o přírodní systémy, které jsou ovlivnitelné mnoha vstupy, mohou je poškodit a tím 

znemožnit jejich správné fungování. 

Varianta C – Výstavba poldru 

Další možnou cestou řešení je stavba poldru nad chráněným územím. Poldr bude 

transformovat povodňové vlny a zadržovat průtoky nad navrženou průtočnost koryta pod 

ním, tedy nad Q20. Možnými nevýhodami je estetický zásah do krajiny a změna vodního 

režimu krajiny. Poldr bude stavěn jako suchý, údolní se zemním hrázovým tělesem.  
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5.1 Technické řešení 

Po úvaze nad vybranými variantami řešení vybírám variantu C – výstavba suchého 

poldru. Jde o nejlevnější a nejefektivnější řešení zvýšení protipovodňové ochrany 

v zájmovém území.  

5.1.1 Výběr místa nádrže 

Pro výběr místa je rozhodujícím faktorem její umístění nad chráněným územím, její 

retenční schopnost, ekonomičnost a s tím související efektivita návrhu spolu s 

majetkoprávní vztahy na lokalitě. 

Vybrané území pro stavbu poldru se nachází na hranicích katastrálního území obce 

Vřesina u Bílovce a městské části Ostrava Poruba.  

Územní charakteristiky: oblast vybraná pro stavbu poldru se nachází v údolí toku 

Porubka. Oblast je ohraničena ze severní strany přírodním svahem, z jižní a západní 

železničním náspem tramvajové tratě. Na východní straně území se nachází násyp 

vyvýšeného parkoviště letního koupaliště Poruba.  

 

 

Obrázek 8: Schéma nádrže 
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5.1.2 Charakteristiky nádrže 

Délka od osy nádrže - 796,68 m 

Nejnižší místo nádrže - 231,22 m.n.m. 

Maximální hladina nádrže - 237 m.n.m. 

Objem nádrže - 260579,04 m3 

Plocha nádrže - 135388,96 m2 

Podélný sklon nádrže - 0,45 %     

Výška koruny hráze - 237,6 m.n.m. 

Délka osy hráze - 172,01 m 

 

Charakteristika každé nádrže se vyjadřuje tzv. Batigrafickými křivkami. Je to 

dvojice čar vyznačujících velikost topografického útvaru tvořeného hrází, boky a dnem 

nádrže. Průběh křivek se určuje z vrstevnicového plánu situace. Měřítko situace pro 

určování by nemělo být menší než 1 : 2 000 a rozestup vrstevnic by měl být 0,5 m 

výjimečně 1 m. Principiálně první křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce 

nadržení vody S = f(h), druhá křivka vyjadřuje závislost objemu vody v nádrži na hloubce, 

pak tedy V = f(h). Měření se začíná od nejnižšího místa v nádrži a pokračuje až po kótu 

maximálního nadržení hráze. Z ploch jednotlivých vrstevnic a jejich hloubek, lze vypočítat 

objemy vody (její nárůst mezi jednotlivými měřenými plochami). Je zde relativně malá 

nepřesnost, dá se eliminovat zhuštěním sítě. 

 

                                           = 0,5 ∙  +  ∙ ∆ℎ       (4) 

 

 objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi (m3) 

    plochy omezení vrstevnicemi i a i + 1 (m2) 

∆ℎ  výškový rozdíl vrstevnic (m) 
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UKÁZKA VÝPOČTU 

S3 = 903,92 m2 

S4 = 1783,96 m2 

Δh = 1 m 

Výpočet objemu mezi vrstevnicí 3a 4: 

= 0,5 ∙  +  ∙ ∆ℎ      
= 0,5 ∙ 903,92 + 1783,96 ∙ 1      
= ,  m3 

Výpočet objemu: 

=  Σ +   

=  479,01 +  1343,94 

=  ,  m3 

 

Tabulka 6: Výpočet objemu nádrže 

i 
Kóta 

hladiny 
∆ℎ (m)  (m2) 

0,5 ( + 

) (m2) 
 (m3) ΣV (m3) 

1 231,22 0,00 0 - - - 

2 231,50 0,28 648,81 324,41 90,83 90,83 

3 232,00 0,50 903,92 776,37 388,18 479,01 

4 233,00 1,00 1783,96 1343,94 1343,94 1822,95 

5 234,00 1,00 25508,17 13646,07 13646,07 15469,02 

6 235,00 1,00 68240,80 46874,49 46874,49 62343,51 

7 236,00 1,00 93413,55 80827,18 80827,18 143170,69 

8 236,40 0,40 116217,89 104815,72 41926,29 185096,98 

9 237,00 0,60 135388,96 125803,43 75482,06 260579,04 

 

Zobrazení charakteristických křivek nádrže. Z těchto křivek lze odečítat objemy a 

plochu pro nádrž v různých výškách hladiny. Na svislé ose grafu jsou vyneseny obsahy a 

objemy v nádrži (m2 a m3). Na vodorovné ose je vynesená příslušná výška hladiny pro 

danou hodnotu.   
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Obrázek č. 9: Batigrafické křivky nádrže 

 

Výpočet podélného sklonu nádrže: 

x délka údolnice = 934,36 m 

h 0 (nejnižší bod údolnice) = 231,22 m.n.m. 

h 1 (nejvyšší bod údolnice) = 235,46 m.n.m. 

= 100 ∙  ℎ −  ℎ /     (5) 

= 100 ∙  235,46 −  231,22 /934,36 

= ,  % 

 

 

 

Výpočet Konsumpční křivky pro Q50 a  Q100 v nádrži: 

VMax n. = 260579,04 m3 

Q355d = 0,231 (m3/s)  

Q20  = 23 (m3/s)  

Q50 = 31,5 (m3/s)    

Q100 = 39,8 (m3/s)  

Qk vyp.z. = 22,04 (m3/s) 
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Tabulka 7: Výpočet Konsumpční křivky Q50  

hodiny 

přítok do 

poldru 

(m3/s) 

objem 

přítoku 

(m3) 

odtok 

poldru 

(m3/s) 

objem 

odtoku (m3) 
Σpřítoků Σodtoků 

velikost 

akumulace 

1 0,231 831,6 0,231 831,6 831,6 831,6 0 

2 10 36000 17,432 62755,2 36831,6 63586,8 0 
3 20 72000 17,432 62755,2 108831,6 126342 0 
4 31,5 113400 17,432 62755,2 222231,6 189097,2 33134,4 
5 22 79200 17,432 62755,2 301431,6 251852,4 82713,6 
6 15 54000 19,65 70740 355431,6 322592,4 115552,8 
7 10 36000 19,65 70740 391431,6 393332,4 113652 
8 8 28800 19,65 70740 420231,6 464072,4 69811,2 
9 7 25200 17,432 62755,2 445431,6 526827,6 0 

10 6 21600 6 21600 467031,6 548427,6 0 
11 0,231 831,6 0,231 831,6 467863,2 549259,2 0 

 

 

Obrázek č. 10: Konsumpční křivka nádrže pro Q50  
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Tabulka 8: Výpočet konsumpční křivky pro Q100   

hodiny 

přítok do 

poldru 

(m3/s) 

objem 

přítoku 

(m3) 

odtok 

poldru 

(m3/s) 

objem 

odtoku (m3) 
Σpřítoků Σodtoků 

velikost 

akumulace 

1 0,231 831,6 0,231 831,6 831,6 831,6 0 

2 8 28800 8 28800 29631,6 29631,6 0 

3 23 82800 19,65 70740 112431,6 100371,6 12060 

4 39,8 143280 19,65 70740 255711,6 171111,6 96660 

5 25 90000 22,57 81252 345711,6 252363,6 190008 

6 10 36000 22,57 81252 381711,6 333615,6 238104 

7 2 7200 22,57 81252 388911,6 414867,6 212148 

8 1 3600 19,65 70740 392511,6 485607,6 119052 

9 0,231 831,6 17,432 62755,2 393343,2 548362,8 0 

10 0,231 831,6 0,231 831,6 394174,8 549194,4 0 
 

 

Obrázek č. 11: Konsumpční křivka nádrže pro Q100 
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5.1.3 Hráz 

Založení hráze: 

V celém rozsahu stavby hráze se provede skrývka ornice do hloubky 0,5 m. 

Základová spára se očistí, zhutní a zdrsní. Před stavbou hráze bude základová spára 

zvlhčena pro dobré spojení zemin, nesmí se zde však vyskytovat stojatá voda.  

Těleso hráze: 

Hráz má ve svém nejvyšším místě výšku 6,38 m bude proto navržena jako 

nehomogenní. Postup výstavby: do základové spáry se jako první vybudují opěrná patka a 

patní drén. Poté bude provedeno zemní těleso hráze. 

Materiál pro stavbu hráze: 

Těleso hráze  

V povodí toku se vyskytující ve spodní třetině toku jíly, štěrky a písky. Dá se tedy 

předpokládat jejich využití pro stavbu hráze. Tyto horniny by však musely být 

specifických vlastností, což by podléhalo výsledkům inženýrsko-geologického průzkumu, 

který nemáme k dispozici. Vzhledem k tomu byl zvolen jako materiál pro stavbu tělesa 

hráze štěrk špatně zrněný – GP. viz Tabulka č. 4 

Těsnící prvek 

Je navržen z Jílu s nízkou plasticitou CL viz Tabulka č. 4. Nebyly provedeny 

zkoušky podloží. Je tedy počítáno se zakotvením těsnícího prvku v hloubce 1 m pod úrovní 

základové spáry a ukončení 100 mm pod úrovní opevnění koruny hráze. 

 Charakteristiky: 

Šířka koruny hráze = 3500 mm 

Délka jádra = 7900 mm 

Šířka ve střední části filtru  = (0,25*Z) až Z = 3600 mm 

Šířka filtru = 200 mm 

 

Patní drén 

Je navržen dle obrázku č. 6. Pro odvod prosáknuté vody z hrázového tělesa je zvolen 

drenážní trubka z PVC DN 200 mm se štěrkovým obsypem. Štěrk dobře zrněný – GW. viz 

Tabulka č. 4 

Charakteristiky: 

výška hráze od skrývky Z = 6900 mm 
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výška maximální hladiny od skrývky H = 60000 mm 

vzdálenost od osy hráze Z + 1500 = 8400 mm 

výška drénu od skrývky H / 3 = 2000 mm 

Patka: 

Založena 0,5 m pod základovou spárou bude provedena z lomového kamene. 

Koruna hráze: 

Koruna hráze má šířku 3,5 m a je po celé své délce opevněna z řádně provedeného 

a pravidelně udržovaného travního porostu. 

Opevnění návodního a vzdušného líce:  

Opevnění bude z řádně provedeného a pravidelně udržovaného travního porostu. 

5.1.4 Funkční objekty 

Výpustné zařízení: 

Funkční objekt je tvořen propustkem 2x DN 1400 mm, kruhový průřez betonové 

potrubí sklon 2,5 %. To je založeno 1000 mm pod úrovní základové spáry na základové 

patce z Pb. Před položením potrubí je vybetonovaná deska z pb šířky 4300 mm délky   

28,2 m o sklonu 2,5 %. Trubky jsou obetonovány žb, délka potrubí jednotlivých výpustí je 

28,2 m.   Celkem tedy 56,4 m. Potrubí je uloženo při vedení z objektu v nadmořské výšce 

231,22 m.n.m. Výtok z potrubí je uložen v nadmořské výšce 230,47 m.n.m. Potrubí je 

průmyslový výrobek Prefa Brno. Voda bude potrubím převáděna beztlakově při vyšší 

hladině vody tlakově. Tabulka č. 12. Beztlakový průtok potrubím je 17,432 (m3/s), 

hodnoty jsou převzaty z tabulek výrobce. Při zaplnění poldru do max. výšky hladiny, 

převedou trubní výpustě tlakově 21,92 (m3/s). 

 

Maximální hodnoty beztlakově převedeného množství vody výpustným zařízením. Návrhový 

sklon potrubí 2,5 %. [21] 

DN 1400 Qk = 8,716 (m3/s)   

  Vk = 5,662 (m/s)   

  n = 0,014 

2x DN 1400 Qk = 17,432 (m3/s)   
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Maximální hodnoty tlakově převedeného množství vody: h> β.D   β=1/φ [22] 

Q- průtok potrubím (m3/s)   

β – součinitel tvaru vtoku, pro běžně používaný ostrohranný vtok do odpadního potrubí = 

1,20 

H – výškový rozdíl mezi hladinou vody na vtoku a osou potrubí na výtoku = 5,65 (m) 

- plocha potrubí = 1,53 (m2) 

Σ - součet součinitelů ztrát 

- součinitel ztráty vtokem = 0,5 

- součinitel ztráty výtokem = 0 

- součinitel ztráty třením   = 0,316  

l – délka odpadního potrubí = 27,5 (m) 

n – Maningův součinitel drsnosti = 0,014 

D – průměr potrubí = 1,4 (m) 

 

Platnost tlakového proudění potrubím: 

                                                                       h> β.D    (6) 

h > 1,2 . 1,4 

h > 1,68 

Tedy od hladiny v nádrži H > 2,48 m 

 

Průtok Q je počítán ze vztahu: 

                                                         =  ,
,       (m3/s)   (7) 

=  1,53 2. 9,81. 5,65 ,
1 + 0,941 ,  

=  ,  (m3/s) 

 

 

                                                           Σ =  + +  (8) 

Σ =  0,5+0+0,441 

Σ =  0,941 
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                                                              =   (9) 

=  125. 0,014 28,2
1,4  

 =  0,441 

                                      

Tabulka č. 9: Konsumpční křivka tlakového odtoku z potrubí 2 x DN 1400 sklon 0% 

m.n.
m. 

Sp 2g h (2gh) 2 ℎ ,  Σ  
1+Σξ

_i 
1+ Σ ,

2 ℎ ,
1 + Σ  2 x Q 

237,
00 

1,5
3 

19,
62 

5,0
8 

99,66
96 

9,983466
332 

0,9
41 

1,94
1 

1,39319
78 

7,165864 
10,963

77 
21,927

55 
236,
00 

1,5
3 

19,
62 

4,0
8 

80,04
96 

8,947044
205 

0,9
41 

1,94
1 

1,39319
78 

6,421948 
9,8255

81 
19,651

16 
235,
00 

1,5
3 

19,
62 

3,0
8 

60,42
96 

7,773647
792 

0,9
41 

1,94
1 

1,39319
78 

5,579716 
8,5369

65 
17,073

93 
234,
00 

1,5
3 

19,
62 

2,0
8 

40,80
96 

6,388239
194 

0,9
41 

1,94
1 

1,39319
78 

4,585307 
7,0155

19 
14,031

04 
233,
60 

1,5
3 

19,
62 

1,6
8 

32,96
16 

5,741219
383 

0,9
41 

1,94
1 

1,39319
78 

4,120893 
6,3049

67 
12,609

93 
 

Tabulka č. 10: Konsumpční křivka odtoku z potrubí 2x DN 1400 sklon 2,5% s volnou 

hladinou 

m.n.m. 231,22 231,92 232 232,62 233 233,6 234 235 

H (m) 0 0,7 0,78 1,4 1,78 2,38 2,78 3,78 

Q 

(m3/s) 
0 4,358 4,853 8,716 8,716 8,716 8,716 8,716 

2 x Q 0 8,716 9,706 17,432 17,432 17,432 17,432 17,432 
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Obrázek č. 12: Konsumpční křivka výpustného zařízení 

 

Vývar 

Je navržen z pb jako monolitická konstrukce. Bude vybetonován na stavbě do 

dřevěného bednění. Hloubka založení 2100 mm pod úrovní základové spáry. Je založen 

v nezamrzné hloubce. 

 

Charakteristiky: 

Vtok do vývaru 230,70 m.n.m. 

Výtok z vývaru 230,22 m.n.m. 

Šířka vývaru 8000 mm 

Hloubka vývaru 1490 mm 

Šířka stěny vývaru 1000 mm 

Délka přelivné hrany 1800 mm 

Sklon přelivné hrany 1:1 

Šířka kamenného záhozu 2000 mm 

Výška kamenného záhozu 1600 mm 
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Bezpečnostní přeliv 

Návrh bezpečnostního přelivu: 

 

Charakteristiky: 

Maximální průtok pro převedení Qb.p. 39,8 (m3/s).   

 

 Výpočet délky přelivné hrany: 

h - výška přelivného paprsku 0,4 m 

s - výška přelivné hrany 5,69 m 

 

Vyjádření Bazinnova součinitele přepadu. [12] 

                               =  0,405 + , ∗ 1 + 0,55 ∗  (10) 

=  0,405 + 0,003
0,4 ∗ 1 + 0,55 ∗ 0,4

0,4 + 5,69  

=  0,413 

 

Vzorec pro výpočet průtoku přes přelivnou hranu Se počítá podle vtahu, který se 

užívá pro výpočet přelivu přes dlužovou stěnu u požeráků 6.[13]  

 

 návrh b = 38m 

                                                = ∗ ∗  2 ∗ ℎ   (m3/s)  (11) 

ℎ = ∗ 2 ∗    

ℎ = 39,8
0,413 ∗ 2 ∗ 38   

ℎ = 0,68 m 

 

Bezpečnostní přeliv je navržen jako otevřený, lichoběžníkového tvaru se sklony 

stěn 1:5 umožňující pojezd údržby hráze. Je umístěný v koruně hráze s délkou 38 m. 

Opevněn lomovým kamenem do CM. Výška přelivného paprsku je navržena 0,65 m. 

Délka omočeného profilu je 43,27 m Voda z bezpečnostního přelivu je svedena betonovým 
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korytem do koryta řeky. Svodné koryto má rozměry 6,3 x 3 m. Jeho dno ústí do dna toku 

Porubky. V korytě je počítáno s umístěním zařízení na tlumení kinetické energie vody, toto 

zařízení není předmětem řešení. Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení Q100 = 39,8  

(m3/s).  

 

Tabulka 11: Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu 

m b 2  h ℎ  Q (m3/s) 

0,41 38 4,429 0,05 0,011 0,75 

0,41 38 4,429 0,1 0,031 2,13 

0,41 38 4,429 0,15 0,058 4 

0,41 38 4,429 0,2 0,089 6,14 

0,41 38 4,429 0,25 0,125 8,63 

0,41 38 4,429 0,3 0,16 11,04 

0,41 38 4,429 0,35 0,2 13,82 

0,41 38 4,429 0,4 0,25 17,25 

0,41 38 4,429 0,45 0,301 20,78 

0,41 38 4,429 0,5 0,35 27,6 

0,41 38 4,429 0,55 0,4 31,75 

0,41 38 4,429 0,6 0,46 35,88 

0,41 38 4,429 0,65 0,52 40,02 

 

Tabulka 12: Konsumpční křivka koryta pod b.p. 

h (m) S (m2) O (m) R (m) c v (m/s) Q (m3/s) 

0 0 6,6 0 21,45 0 0 

0,5 3,3 7,6 0,434211 21,45 1,048235 3,459177 

1 6,6 8,6 0,767442 21,45 1,393578 9,197617 

1,5 9,9 9,6 1,03125 21,45 1,615439 15,99285 

2 13,2 10,6 1,245283 21,45 1,775181 23,43239 

2,5 16,5 11,6 1,422414 21,45 1,897237 31,30441 

3 21 13 1,615385 21,45 2,021839 42,45862 
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Obráze 13: Konsumpční křivky bezpečnostního přelivu a připojeného koryta z b.p. 

5.1.5 Koryto toku 

Výpustná zařízení a koryto z b.p. navazují na přirozené koryto toku. 
 
Charakteristiky: 

Výpočtová šířka dna koryta 3900 mm 

Výpočtová hloubka koryta 2940 mm 

Průměrný sklon koryta 5,5 ‰ 

Průměrný sklon stěn koryta 3:1 

 

Vzorový výpočet průtočné kapacity přípojného kryta. [14] 

h- hloubka vody v korytě (m) 

b- šířka dna koryta (m) 

B-šířka omočené plochy koryta (m) 

Plocha koryta: 

h = 0,5 m 

b = 3,9 m 

B = 5,9 m 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

v
ý

šk
a

 p
ře

p
a

d
o

v
é

h
o

 p
a

p
rs

k
u

 h
 (

m
)

Průtok Q(m3/s)

konsumční křivka b.p. konsumčni křivka koryto pod b.p.



Bc. Petr Svoboda: Návrh protipovodňové ochrany na vodním toku Porubka 

44 
2013/2014 

 

                                                              =  ∗
 (12) 

=  0,5 ∗ 3,9 + 5,9
2  

=  2,45   m2 

Omočený obvod: 

m = 2 m 

 

      = + 2ℎ ∗ √1 +  (13) 

= 3,9 + 2 ∗ 0,5 ∗ 1 + 2  

O = 6,1 m 

Hydraulický poloměr: 

                                                                    =   (14) 

=  2,45
6,1  

=  0,4   m 

Rychlostní součinitel podle Manninga: 

n – 0,04 [15] 

                                                                =  ∗  (15) 

=  1
0,04 ∗ 0,4  

=  1
0,04 ∗ 0,4  

=  21,45 

Střední rychlost proudění v korytě: 

I = 5,5‰ = 0,0055 

                                                              = ∗ √ ∗   (16) 

= 21,45 ∗ 0,4 ∗ 0,0055 

= 21,45 ∗ 0,4 ∗ 0,0055 

= 1 /  
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Průtok: 

                                                                = ∗  (17) 

= 1 ∗ 2,45 

Q = 2,45 m3 /s 

Tabulka 13: Konsumpční křivka kapacity koryta toku 

h (m) S (m2) O (m) R (m) C v (m/s) Q (m3/s) 

0 0 1 0 21,45 0 0 

0,5 2,45 4,9 0,5 21,45 1,124847 2,7558763 

1 4,2 5,9 0,711864407 21,45 1,342169 5,6371108 

1,5 6,525 6,9 0,945652174 21,45 1,546943 10,093804 

2 9 8 1,125 21,45 1,687271 15,185441 

2,5 11,625 9,1 1,277472527 21,45 1,797978 20,901497 

2,94 14,7 10,2 1,441176471 21,45 1,909709 28,072724 

 

 

Obrázek č. 14 : Konsumpční křivka kapacity koryta toku 
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Tabulka č. 14: Kosumpční křivka odtoků z poldru  

výška 
hladiny v 

nádrži 
(m.n.m.) 

výška 
hladiny v 
nádrži h 

(m) 

odtok 
propustkem Q 

(m3/s) 

výška 
hladiny v 
přepadu l 

(m) 

odtok 
přepadem Q 

(m3/s) 

celkový 
odtok Q 
(m3/s) 

231,22 0 0 0 0 0 
231,92 0,7 8,716 0 0 8,716 

232 0,78 9,706 0 0 9,706 
232,62 1,4 17,432 0 0 17,432 

233 1,78 17,432 0 0 17,432 
233,6 2,38 17,432 0 0 17,432 
234 2,78 17,432 0 0 17,432 
235 3,78 17,432 0 0 17,432 
236 4,78 19,65 0 0 19,65 

236,25 5,03 20,244 0 0 20,244 
236,3 5,08 20,36 0 0 20,36 

236,35 5,13 20,47 0 0 20,47 
236,4 5,18 20,59 0,05 0,75 21,35 

236,45 5,23 20,7 0,1 2,13 22,84 
236,5 5,28 20,82 0,15 4 24,82 
236,6 5,33 20,94 0,2 6,14 27,08 

236,65 5,38 21,04 0,25 8,63 29,67 
236,7 5,43 21,16 0,3 11,04 32,21 

236,75 5,48 21,3 0,35 13,82 35,1 
236,8 5,53 21,38 0,4 17,25 38,63 

236,85 5,58 21,5 0,45 20,78 42,28 
236,9 5,63 21,6 0,5 27,6 49,2 

236,95 5,68 21,71 0,55 31,75 53,46 
237 5,73 21,81 0,6 35,88 57,76 

 

Obrázek č. 15: Konsumpční křivka odtoků z poldru 
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Z výpočtu vyplývá, že koryto toku bezpečně převede  Q20 (=23 m3/s), což je v nádrži 

do výšky hladiny 5,23 m = 236,45 m.n.m.. Maximální hladinu v nádrži, kterou koryto 

převede je 5,33 m = 236,6 m.n.m.  V případě vyšší hladiny v poldru dojde k vyšším 

odtokům z b.p. a rozlití vody pod hrází do říční nivy. 

5.2 Legislativní řešení 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením a její užívání nebude 

ohrožovat životní prostředí, zdraví a život osob. Při stavbě budou respektovány předpisy 

bezpečnosti práce a bezpečnost při manipulaci a použití technických zařízení. Stavba se 

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

č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavební zákon), č. 309/2006 Sb.  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro návrh a stavbu jsou dodrženy normové 

požadavky ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 
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6. ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo zvýšení protipovodňové ochrany v území městských 

částí Ostrava Svinov a Poruba, kterými protéká vodní tok Porubka. Ten se v minulosti díky 

nedostatečné velikosti koryta a zástavbě inundačních zemí často vylíval z břehů a 

zaplavoval obydlenou oblast. V letech 2009 – 2011 zde z tohoto důvodu došlo k navýšení 

průtočnosti koryta. A to v úseku 0,9 – 7,2 km staničení. Toto zprůtočnění bylo provedeno 

z Q5 na Q20. Touto úpravou došlo k dosažení limitu maximální možné ochrany v daném 

území. Pro vyšší stupeň ochrany, proti velkým vodám, proto musel být zvolen jiný způsob.  

Pro zpracování návrhu byly k dispozici podklady průtoků toku z vodoměrné stanice 

v obci Vřesina, která se nachází těsně nad místem začátku chráněného území. Byly použity 

charakteristiky upraveného koryta toku v zastavěném území a informace o plánované 

stavbě suchého poldru vydané POD.  

Byly stanoveny tři principy řešení. Z nich vzešla jako nejefektivnější stavba 

suchého poldru. Po stanovení nejvhodnějšího místa bylo získáno tachymetrické zaměření 

oblasti od projekční kanceláře VH atelier. Poldr má retenční objem nádrže 260579,04 m3, 

který stačí na transformaci Q100 na Q20, viz  transformační křivky nádrže str. 41. Přičemž 

funguje jako samočinný, průtočný. Hráz je navržena jako nehomogenní, údolní. Je 

opevněna travním osetím. Výpustné zařízení je navrženo z dvojice betonových trubních 

výpustí DN 1400 a v tělese hráze je umístěn korunový bezpečnostní přeliv. Převedení 

průtoků ve všech částech poldru jsou dokazovány Konsumpčními křivkami. Návrh 

provedení nádrže, hráze a funkčních objektů, je doložen výkresovou dokumentací. 

Takto vytvořený systém protipovodňové ochrany, bezpečně zamezí vylití toku 

Porubka ze svých břehů pro běžné povodňové situace. 

 Pro další zlepšení ochrany navrhuji zvýšení ploch s větší retenční schopností 

v povodí. V takovém případě by docházelo k zmenšování průtoků v toku a tím i menším 

rizikem výskytu povodní. 
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