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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na ochranné protipovodňové zemní hráze. Pomyslně 

lze obsah rozdělit na dvě části. První část obecně pojednává o základních charakteristikách 

ochranných hrází z hlediska jejich funkce, struktury, technologie výstavby apod. V části druhé 

se práce zabývá nejen problematikou možných havárií protipovodňových hrází a jejich 

následnou sanací, ale také monitoringem. Na závěr je uvedeno několik praktických příkladů 

k popisované tématice. 

 

Klíčová slova: ochranné protipovodňové hráze, poruchy protipovodňových hrází 

 

 

Annotation 

This thesis is focused on flood protection earth dams. Notionally, the content can be 

divided into two parts. The first part includes the basic characteristics of protective dikes in 

terms of function, structure, technology, construction, etc. In the second part, the thesis deals 

with not only the issue of possible failure of levees and their subsequent rehabilitation, but it 

includes monitoring as well. The thesis concludes with some practical examples related to the 

discussed topics. 

 

Key words: flood protection earth dams, failure of flood protection earth dams 
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1. Úvod 
 

Protipovodňové ochranné zemní hráze patří mezi důležité a nejstarší vodohospodářské 

stavby. Jsou budovány podél říčních koryt a můžeme je najít ve volné přírodě i v městských 

aglomeracích. Navrhují se v místech, kde koryto toku nesplňuje svou kapacitou požadavky na 

návrhový průtok. Jejich hlavním účelem je chránit území v okolí vodního toku před povodněmi, 

které mohou způsobit nejen rozsáhlé materiální škody ale také ztráty na životech obyvatel 

zaplaveného území. 

Důkazem faktu, že zemní hráze budované na ochranu před povodněmi se řadí mezi nejstarší 

vodohospodářské stavby, jsou jejich pozůstatky z dob starověku, které můžeme nalézt v Číně, 

Egyptě nebo Indii. Na našem území, přesněji v jižních Čechách, docházelo v období středověku 

nejen k rozvoji rybníkářství ale také k budování hrázových systémů. Ke konci 19. století už se 

soustavně plánovalo ohrazení větších řek, jako například Odra nebo Morava. Teprve po druhé 

světové válce nastalo období rozvoje vědních disciplín, jako je hydrologie, hydraulika vodních 

toků a mechanika zemin. K největšímu rozvoji výstavby ochranných hrází tedy dochází až 

v první polovině 20. století. Nutno dodat, že hlavním podnětem pro ohrazení toků byly téměř 

vždy ničivé povodňové události. 

 

 

Obr. 1.1: Protipovodňová ochranná zemní hráz na řece Opavě v km 36 – 36,4 proti vodě [15] 
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Většinou jsou zemní hrázová tělesa vnímána jako velmi jednoduché stavby. Toto tvrzení je 

ale mylné, jelikož návrhu a výstavbě protipovodňové hráze je nutno věnovat náležitou 

pozornost. Pokud jsou požadavky na provedení dané projektem při výstavbě zanedbány, může 

se postupem času tato nedbalost projevit vznikem velkého množství různorodých poruch. 

Následně musí být vynaloženy nemalé finanční prostředky na sanaci poškozeného úseku, aby 

mohla hráz opět plnit svou funkci.  

Jako žádné technické dílo, ani ochranné hráze nemohou být absolutně bezpečné. I při 

kvalitním provedení prací, dodržení projektu a pravidelném provádění 

technickobezpečnostního dohledu existuje mnohdy vysoké nebezpečí porušení. Z toho důvodu 

je všeobecnou snahou alespoň snížení hrozícího rizika na přijatelnou míru a zajištění adekvátní 

spolehlivosti těchto vodních děl. 
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2. Funkce a základní charakteristika protipovodňových zemních 

hrází – materiály, struktura, filtry, technologie výstavby 
 

Ochranné protipovodňové zemní hráze tvoří oddělující bariéru mezi přirozeným 

záplavovým územím a vodním tokem. Z hlediska funkce mají jako takové důležitý význam, 

protože chrání území, majetek a životy obyvatel v záhrazí. Proto jsou na jejich bezpečnost a 

spolehlivost kladeny vysoké nároky. Bohužel není možné (nejen z ekonomických důvodů) 

navrhovat hráze, které by zajistily stoprocentní bezpečí před extrémními povodněmi.  

 

Pro maximální možnou ochranu území v záhrazí se budují celé soustavy ochranných hrází. 

Na uspořádání hrázového protipovodňového systému má vliv zejména umístění souvisejících 

vodních děl a ostatní přítoky hlavního vodního toku. 

Dle ČSN 75 0101 je protipovodňová ochrana popsána jako systém preventivních opatření 

k eliminování škod při povodních na životech a majetku obyvatel i na životním prostředí. 

Provádí se zejména zvyšováním retenční schopnosti povodí. 

Níže je uveden výčet terminologie související s protipovodňovou ochranou, doplněný o 

vysvětlení jednotlivých termínů dle norem. 

Mezihrází – pruh území mezi ochrannými hrázemi, jímž protéká vodní tok. Nemusí patřit 

správci toku a nemusí být součástí vodního toku. [12] 

Předhrází – pruh území mezi vlastním korytem toku a ochrannou hrází [12] 

Obr. 2.1: Popis řezu ochranné protipovodňové hráze [5] 
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Záhrazí – území chráněné hrázemi před zaplavením [12] 

Poldr – je obdobou suché nádrže, která je dle norem definována jako místo při vodním toku, 

kde je při povodních zadržována voda. Pomáhá tak snižovat povodňový průtok a mimo záplavy 

se používá k zemědělským nebo lesnickým účelům. [8, 12, 14] 

Hrázová propust – konstrukce k převádění vody přes těleso ochranné hráze [12]  

Hráz ochranná – liniová konstrukce budovaná podél vodního toku za účelem ochrany 

přilehlých pozemků a staveb před zaplavením při vysokých vodních stavech ve vodním toku. 

Důležité je, že oproti vzdouvacím hrázím jsou k svému účelu aktivně využívány pouze při 

povodních. [12] 

 

 

Hráze ochranné lze rozdělit na hráze: 

 Hlavní – ochranná hráz navržená na velké a extrémní povodně [14] 

 Letní – hráz sloužící pro ochranu především před menšími a středními povodněmi, které se 

pravidelně opakují (např. letní přívalové deště). Chrání obvykle zemědělsky využívané 

plochy a může být za určitých podmínek přelévaná [8] 

 Mrtvá (záložní) – hráz, která v důsledku úprav toku nebo přirozeného morfologického 

vývoje koryta ztratila svou funkci, ale nadále je možné ji zachovat jako sekundární [9] 

Obr. 2.2: Typy ochranných hrází [5] 
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 Nouzová (dočasná) – ochranná hráz zřizovaná jako okamžité, akutní a nouzové ochranné 

opatření proti zaplavení [14] 

 Obvodová (kruhová) – obklopuje chráněné území ze všech stran [14] 

 Oddálená – hráz sloužící ke zvýšení kapacity koryta umělého nebo přirozeného toku, hráz 

je vybudována v určité vzdálenosti od toku [14] 

 Otevřená – je napojena na výše položený terén pouze na horním konci, na dolním konci 

může být vystavena zpětnému vzdutí, a to jak ze strany návodního, tak i vzdušního líce [14] 

 Pobřežní (přilehlá) – hráz sloužící k vytvoření koryta umělého toku nebo ke zvýšení břehu 

přirozeného toku a tím ke zvětšení kapacity jeho koryta; přilehlé ochranné hráze jsou 

součástí příčného profilu vodního toku [12] 

 Primární – hráz, která je navržena na ochranu před velkými a mimořádnými povodněmi 

[14] 

 S částečnou ochranou – ochranná hráz, která zpravidla chrání zemědělsky využívané plochy 

před poměrně častými malými a středními povodněmi [14] 

 Sekundární – funguje jako druhá hrázová linie, která je obvykle odsazená za primární hrází 

(obvykle s částečnou ochranou) a zajišťuje vyšší ochranu vzdálenějšího záhrazí [14] 

 Usměrňovací – ochranná hráz usměrňující povodňový průtok daným směrem [14] 

 Uzavřená (napojovací) – ochranná hráz, která je zavázána na obou svých koncích na výše 

položený terén [14] 

 Vnitřní – hráz, která dělí poldr od ostatního záhrazí tak, aby se omezily škody při přelití či 

porušení primární ochranné hráze [14] 

 Zavazovací (křídlová) – část hráze, která spojuje hrázový úsek s výše položeným terénem 

[14] 

 Zpětná – hráz prodloužená ve směru proti toku přítoku ohrázovaného toku. Zajišťuje 

ochranu před vlivem zpětného vzdutí [12] 
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2.1 Materiály 

 

Stavební materiály používané pro výstavbu hrází musejí mít vyhovující vlastnosti a 

splňovat vodohospodářské a bezpečnostní podmínky, aby hráz správně plnila svou funkci. 

Z vodohospodářského pohledu je nutné zredukovat průsaky tělesem hráze na minimum. 

Naopak pro splnění bezpečnostního kritéria je třeba, aby konstrukce byla stabilní. Z toho 

vyplývá, že každé těleso hráze musí obsahovat těsnící a stabilizační složku. Použité materiály 

mohou být přírodního i umělého charakteru. 

Z materiálového hlediska lze hráze jednoduše rozdělit na homogenní a nehomogenní. 

Homogenní hráz sestává z jednoho druhu zeminy, který splňuje přiměřenou nepropustnost a 

zároveň dostatečnou stabilitu. Nehomogenními hrázemi nazýváme ty, jenž jsou tvořeny více 

druhy materiálů a kde jeden materiál plní těsnící funkci a materiál druhý těleso stabilizuje. 

 

 

Obr. 2.3: Vhodnost materiálů pro různé části hrází [5] 
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Výběr těsnící zeminy je značně významný. Ať už se jedná o hráz homogenní či 

nehomogenní, nároky na těsnící materiál jsou prakticky shodné. Avšak nepropustné hlíny a jíly 

s nízkou až střední plasticitou a nízkým úhlem vnitřního tření lze zabudovat pouze v případě 

nehomogenního tělesa. 

Co se stabilizace týče, v homogenní hrázi musí být zrnitostní rovnováha mezi těsnícími 

jemnozrnnými a stabilizačními hrubozrnnými částicemi. Při zvýšení podílu hrubozrnné frakce 

za účelem zvýšení smykové pevnosti by poklesla spolehlivost těsnění a naopak. U 

nehomogenního hrázového tělesa splňují stabilizační hmoty vysokou smykovou pevnost a 

permeabilitu. Díky propustnosti odtečou průsakové vody a dojde ke snížení průsakové křivky 

na vzdušné straně. Smyková pevnost utuží stabilitu tělesa. 

 

2.1.1 Přehled a využití konkrétních materiálů 

 

Pro přehlednost následuje seznam vybraných materiálů včetně jejich využití v tělese 

ochranné protipovodňové hráze: 

 Soudržné zeminy, např. jíly s používají pro výstavbu homogenních hrází a 

v případě nehomogenních hrází slouží jako těsnění. 

 Nesoudržné zeminy, např. štěrky a písky mohou plnit stabilizační, filtrační i 

drenážní funkci. 

 Jílocementové směsi mohou být využity nejen pro těsnění tělesa i podloží hráze, 

ale také pro zlepšení základové půdy. 

 Zemní beton je vhodný pro těsnění hráze a k ochraně líců tělesa proti erozi. 

 Odpadní a recyklované materiály jsou vhodné pro budování drénů. 

 Asfalt je používaný jako plášťové těsnění tělesa hráze. 

 Železobeton se využívá pro zhotovení povodňových, opěrných a těsnících 

konstrukcí. 

 Geotextilie, geosítě, geomříže, geobuňky jsou díky svým vlastnostem velmi často 

součástí hrází a zajišťují protierozní ochranu, separaci materiálů, těsnění, zpevnění 

a bývají i součástí filtrů a drenáží. 

Obdobně mohou být do tělesa hráze zakomponovány i granulovaná struska, lomový 

kámen, některé důlní odvaly, létavý popílek, vysokopecní struska aj. [5] 
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2.1.2 Požadavky na stavební materiály 

 

 Na stavební materiály, z kterých se tělesa ochranných protipovodňových hrází 

zhotovují, jsou kladeny určité nároky. Hmoty nesmějí znečišťovat životní prostředí, nesmí 

agresivně působit na konstrukci hráze, nesmí se rozkládat, rozpouštět, bobtnat, být hořlavé, 

nestálé a je nepřípustné, aby obsah organických částic byl větší než 5%. Z hlediska zrnitostního 

složení musí materiál vyhovovat tak, aby byl schopen plnit předepsanou úlohu. Např. těsnící 

hmoty by měly mít vysoký podíl jemnozrnných částic a hmoty stabilizační dostatečnou 

smykovou pevnost.  

 Hlavní kritéria pro volbu správných materiálů jsou jejich vlastnosti. Zejména 

propustnost, smyková pevnost a zhutnitelnost. Při výběru stavebních hmot je třeba zohlednit i 

finanční náklady, možnosti dopravy a případně obtížnost těžby. Selekci vhodného materiálu 

může ovlivňovat i potřeba jeho výskytu v blízkosti konstrukce hráze. 

 

2.2 Struktura 
 

Podle ČSN 73 6824 jsou svou strukturou ochranné protipovodňové hráze podobné hrázím 

malých vodních nádrží. Přesto je mezi nimi zásadní rozdíl. V případě vodní nádrže je hráz ve 

styku s vodou nepřetržitě, kdežto ochranná protipovodňová hráz je vystavena účinkům vody 

jen v období povodně. Tento fakt se musí vzít v úvahu zejména při dimenzování, kdy se nesmí 

zanedbat nebezpečí průsaku hrázovým tělesem a jeho podložím. Hráze kolem říčních koryt jsou 

dlouhé i stovky kilometrů a přesto dochází k jejich protržení, i když je jejich výška malá. Proto 

musíme věnovat zvýšenou pozornost protiprůsakovým opatřením. 

Obr. 2.4 a) Umístění hrází podél toku; 1 – říční koryto, 2 – těleso hráze, 

3 – pozemní komunikace [3] 
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Základními komponenty zemních hrází jsou těsnící jádro, stabilizační část a filtry. Správná 

interakce a uspořádání těchto třech hlavních elementů je primárním základem pro bezpečné a 

spolehlivé fungování hráze. Struktura hráze může mít mnoho podob, které vycházejí 

z kombinací těsnící, stabilizační a filtrační části. Obecně neexistuje žádný univerzální model 

vnitřní podoby průřezu, použitelný ve všech případech. Finální interní uspořádání a tvar tělesa 

jsou totiž ovlivněny hned několika faktory: 

 Charakteristika oblasti, kterou hráz prochází 

 Vlastnosti podloží 

 Stavební materiál  

 Účel hráze 

 Opevnění a údržba povrchu 

Těsnící jádro představuje pro celé těleso hráze nejdůležitější složku. Snahou je zabránit 

vzniku trhlin, které znamenají riziko selhání. Při výběru jílového materiálu pro jádro musí být 

stanoveny nejen indexové vlastnosti, smyková pevnost, stlačitelnost a propustnost ale také 

deformační charakteristiky v tahu, stejně jako náchylnost k erozi v závislosti na obsahu 

vlhkosti, obtížnosti a času zhutnění. Za vysoce erozní se pokládají například disperzní zeminy 

a prach s nízkým indexem plasticity. Zeminy s vyšším obsahem vlhkosti jsou více flexibilní a 

vydrží i větší tahová napětí bez popraskání. Z hlediska zhutnění je lepší mírně zvýšená vlhkost 

oproti optimální ale pouze v případě, že hutnící energie bude o málo větší než doporučená ze 

zkoušky Proctor Standard. Výsledkem je vyšší objemová hmotnost suché zeminy a vyšší stupeň 

saturace. Zhutnění by mělo zaručit dobré příčné propojení jednotlivých vrstev, protože vyšší 

horizontální propustnost zvyšuje riziko hydraulického porušení. [6] 

Obr. 2.4 b) typický příčný řez ochrannou hrází ; 1 – říční koryto, 2 – těleso 

hráze, 3 – pozemní komunikace [3] 
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Filtry jsou významným článkem z pohledu vzájemné interakce. Jsou na ně kladeny vysoké 

nároky. Jejich stlačitelnost je v porovnání s těsněním nižší. Pískové a štěrkopískové filtry jsou 

dobře zhutnitelné. Nicméně přehutnění může způsobit zhoršení jejich stavu. Z toho důvodu by 

měly být filtry nebo přechodové zóny v obecném slova smyslu širší, symetrické a jejich 

stlačitelnost by neměla být příliš rozdílná v porovnání s ostatními komponenty. V průběhu 

plnění a hutnění je nezbytné omezit segregaci částic filtru na jemnější a hrubší vrstvy. 

Problematice filtrů je v práci věnována samostatná kapitola. [2, 6] 

Stabilizační část má obecně vyšší stlačitelnost než filtry. Aby se omezil negativní efekt na 

rozhraní těchto dvou zón, mohou být použita následující opatření: omezit maximální velikost 

zrn, zlepšit křivku zrnitosti (zrna se do sebe zaklíní, což vede k nižší stlačitelnosti), snížit 

tloušťku jednotlivých vrstev, zvýšit hutnící energii či přidat vodu v průběhu hutnění. [2, 6] 

 

2.2.1 Všeobecné zásady 

 

Základem pro správně fungující hráz není jen vnitřní struktura, ale i její podloží, jehož 

pevnost a propustnost jsou zde nejdůležitějšími vlastnostmi. Mohou se stanovit zkouškami na 

neporušených vzorcích odebraných z jádrových vrtů. Permeabilitu podloží lze odvodit po 

provedení čerpacích zkoušek. Může se stát, že podloží bude mít zcela nevyhovující vlastnosti. 

V tomto případě se přistupuje k metodám zlepšení, které se dnes umí vyrovnat s nežádoucím 

sedáním, průsaky a nedostatečnou únosností. 

Stanovení výškové kóty koruny hráze se odvíjí od hladiny v toku při návrhové nebo 

kontrolní povodni. Šířka koruny může být různá. Záleží na účelu, pro který se používá. 

Doporučuje se dodržet alespoň 2 až 3 metry. Koruna hráze musí být dobře odvodněná, proto je 

prováděno její slabé klenutí nebo 2% vyspádování směrem k návodnímu svahu. Pokud nevede 

po koruně hráze vozovka či jiná účelová komunikace a není zde žádná další zpevňovací 

konstrukce, udělá se výsev travního porostu. [5] 

Sklony svahů ochranných protipovodňových zemních hrází bývají obvykle 1:2 a mírnější. 

Návrh sklonu se řídí ČSN 75 2410. Hráz by měla zapadat do okolní krajiny. Proto mívají svahy 

proměnlivý sklon, mohou je doplnit lavičky a vysazené dřeviny. Vegetační pokryv laviček 

v úrovní hladiny může zmírňovat účinky silného vlnění. Vhodné jsou např. chrastice rákosovitá 
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a ostřice pobřežní. [7] Pro výsadbu stromů a keřů jsou stanovena určitá omezení, aby kořenový 

systém nepoškodil těleso hráze. Od vzdušní paty musí být dřeviny dále než 4 m. 

Povrch protipovodňových hrází se obvykle chrání různými způsoby proti erozi, vnějším 

klimatickým vlivům a činnosti živočichů. Nejobyčejnější je travnatý porost, který se buď 

vysévá, nebo se klade ve formě drnů. Odolnější jsou gabiony, dlažba z přírodního kamene i 

betonových tvárnic, drátkokamenné matrace, štěrkový a kamenitý či prefabrikovaný materiál. 

S ohledem na okolní krajinu není vhodné aplikovat ochrannou vrstvu z litého asfaltu, litého 

betonu apod. [7] 

Součástí hrází bývají i různé rampy a lavičky například v místě, kde přes těleso vede 

přejezd. Šířka laviček se pohybuje mezi 2 až 3 m. Příčné vyspádování je minimálně 2% ve 

směru od koruny hráze. Pokud se lavička nachází na návodním svahu, neměla by zhoršovat 

jeho odolnost proti nepříznivým účinkům vody. Zároveň by měla být situována nejméně 0,5 m 

nad úrovní průměrného průtoku. Ve většině případů se ale lavičky umisťují na svah vzdušný. 

Výhodou laviček je, že přispívají ke zvýšení stability tělesa hráze a zároveň zjednodušují jeho 

údržbu. Navíc mohou sloužit jako obslužné komunikace. 

Ochranné pásmo kolem protipovodňových hrází bývá různě široké. Rozměr pásma se 

stanovuje v závislosti na stabilitě tělesa a podloží hráze. Minimální hodnoty ochranné šířky pro 

tělesa do výšky 2 m jsou 4 až 8 m. Pro tělesa s výškou přesahující 2 m potom 8 až 10 m. 

Zahraniční literatura uvádí šířku 5m od paty v každém směru nebo úplné vynechání tohoto 

pásma v případě hrází s malým významem. V ochranném pásmu je zakázána výsadba dřevin, 

orání i zásahy do terénu a budování jakýchkoli objektů včetně sloupů elektrického vedení. 

Těsnění hrázového tělesa a jeho podloží je nejdůležitější protože pomáhá plnit primární 

úkol protipovodňové ochrany. Lze navrhnout povrchové (vnější, svahové) nebo vnitřní těsnění. 

Při dimenzování této části se nesmí zapomenout na dodržení celkové stability a je nutné znát 

režim podzemních vod. Neméně důležité je zajištění filtrační stability na rozhraní málo 

propustného těsnění a propustnější stabilizační části. Těsnící prvek vy měl mít propustnost o 

dva řády nižší oproti prvku stabilizačnímu. Pokud je to možné, zavazuje se těsnění do málo 

propustného podloží. Nevýhodou vnějšího těsnění při návodním svahu je riziko poškození 

mrazem, vysycháním, vegetací nebo živočichy. Uvnitř hráze je těsnění proti vnějším vlivům 

chráněno z obou stran. V případe vysokých nároků na bezpečné a spolehlivé těsnění lze vybírat 

ze široké škály umělých materiálů. Pro interní zabezpečení proti průsaku např. ocelové a 
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vinylové štětové stěny nebo stěny zhotovené tryskovou injektáží. Pro externí nejčastěji 

asfaltobeton, geomembrány aj. [2, 5] 

 

2.3 Filtry 
 

Filtry jsou důležitou součástí každé protipovodňové ochranné hráze. Budují se za účelem 

zabránění filtračních deformací, které jsou jednou z nejčastějších příčin porušení. Narušení 

filtrační stability je způsobeno vodou prosakující přes těleso hráze. Nežádoucí proudění vody 

může zapříčinit změny u vlastností materiálů z hlediska granulometrického složení, 

propustnosti, pórovitosti, objemové tíhy, celistvosti a neporušenosti. 

Materiál jednovrstvého či vícevrstvého filtru může být přírodního nebo umělého charakteru. 

Pokud je filtr tvořen více druhy materiálů, nesmí se tyto promíchat. Zároveň je snahou omezit 

počet vrstev filtru na minimum kvůli snazšímu provádění. Nejčastěji se používají následující 

hmoty:  

 Písek 

 Štěrkopísek 

 Štěrk 

 Drcené kamenivo 

 Geotextilie (nevhodné na obvodu patního drénu – může dojít k zanesení filtračních 

otvorů a tím ke snížení drenážní funkce) 

 Betonové porézní prefabrikáty, tkaniny, rohože atp. 

 

Podle uložení v tělese hráze můžeme filtry rozčlenit na vodorovné, svislé či skloněné. 

Nejčastěji se umisťují na rozhraní dvou různě zrněných materiálů, aby nedocházelo ke 

kontaktní sufozi. Zásadně se navrhují na styku těsnícího jádra se sousedními částmi hráze, 

kolem drenážních prvků, pod opevněním návodního svahu hráze a na styku tělesa hráze 

s podložím. [5] 
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Pro bezproblémové fungování filtru by měly být dodrženy tyto zásady: 

 Filtrační materiál nesmí být soudržný, nesmí mít sklon ke slepování a musí být stálý 

 Největší zrno přírodního materiálu musí být menší než 63 mm 

 Materiál přírodního charakteru nesmí obsahovat více jak 5% zrn menších 0,063 mm 

 Materiály umělého charakteru musí být schváleny laboratorními zkouškami 

 Hydraulická vodivost filtru by neměla překročit stonásobek vodivosti chráněné 

zeminy 

 Je doporučeno hutnit vrstvy tlusté 0,25 až 0,30 m 

Obr. 2.4: Příklady uspořádání filtrů a drenáží; 1 - depresní křivka, 2 - ochranné filtry, 3 

- materiál drenážní patky, 4 - drenážní potrubí, 5 - drenážní koberec, 6 - odvodňovací 

potrubí (štola), 7 - odvodňovací příkop [5] 
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Kritérium filtrační stability [5] 

 

Kritérium propustnosti [5] 4
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 Minimální relativní hutnost při zhutnění je dána ID = 0,67 

 Stupeň zhutnění je stanoven ze zkoušek podle předpokládaného sedání okolního 

materiálu s ohledem na další vlivy, např. seismické účinky 

 Pro svislé a šikmé přírodní filtry volíme šířku alespoň 2 m 

 Křivky zrnitosti filtru a chráněné zeminy by měly být přibližně rovnoběžné, zejména 

v oblasti jemných částic 

Použití, složení nebo uspořádání vrstev filtru se stanoví podle rozboru křivky zrnitosti 

chráněného materiálu. Kritéria pro návrh filtračních vrstev dle ČSN 75 2410 jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Technologie výstavby 

 

Technologie výstavby ochranných protipovodňových zemních hrází se řídí předpisy 

v daném státě. V prvotní fázi se hráz navrhne na základě získaných podkladů, v nichž musí být 

zahrnuto široké spektrum údajů. Zejména se jedná o všeobecné informace o lokalitě, geodetické 

a vodohospodářské podklady, informace o inženýrsko-geologických poměrech, dokumenty o 

zájmech ochrany přírody a krajiny, hospodářské a sociální podklady, vlastnické poměry včetně 

Pro stejnozrnný materiál jehož Cu ≤ 5 [5] 

 

 

Pro nestejnozrnný materiál jehož Cu > 5 

Se zaoblenými částicemi [5] 

 

 

Pro nestejnozrnný materiál jehož Cu > 5 

S ostrohrannými částicemi [5] 
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dostupnosti pozemků a v neposlední řadě dokumentace o nadzemních i podzemních vedeních 

či ochranných pásmech. 

S některými z výše zmíněných archivních materiálů se pracuje i při inženýrsko-

geologickém průzkumu. Jeho hlavní úlohou v případě ochranných protipovodňových zemních 

hrází je zejména zmapování podloží, získání informací o režimu podzemní vody a stanovení 

koeficientu filtrace. Prostřednictví terénních a laboratorních prací je možné se k těmto údajům 

dopracovat. Pod terénní práce spadá provádění vrtů, geotechnické zkoušky, různé geofyzikální 

metody aj. Na vzorcích, které byly v terénu odebrány, se následně v laboratoři zjišťují popisné 

a mechanické vlastnosti zemin. Celý průzkum může být podle míry podrobnosti a doby 

provádění v souvislosti s výstavbou hráze rozdělen do jednotlivých fází. Konečné výstupy 

inženýrsko-geologického průzkumu jsou obsaženy v závěrečné zprávě. Řádný průzkum je 

podle všeobecných zásad v každé etapě proveden komplexně a hospodárně. [1, 2] 

Výstavba protipovodňových ochranných zemních hrází se neobejde bez strojů. Nejčastěji 

jsou používány lopatové nakladače a rypadla, nákladní automobily, různá hutnící technika. 

V případě sanování a provádění zlepšení se využijí např. vrtné stroje při zhotovování pilot nebo 

technika pro injektáž. Podle technologického procesu základních zemních prací můžeme stroje 

rozdělit do pěti tříd: 

1. Přípravné práce: odstranění humusu a porostu 

2. Těžba zeminy jako hlavní část prací 

3. Přeprava zeminy 

4. Stavba náspu zemního tělesa: rozvrstvování a zhutňování 

5. Dokončovací práce: úprava terénu a svahů 

Velmi důležitým procesem je hutnění materiálů ukládaných do tělesa hráze. Pro nesoudržné 

zeminy je minimální zhutnění stanoveno na alespoň 70% relativní hutnosti. Pro soudržné 

zeminy musí být dosaženo 95% maximální objemové hmotnosti při zkoušce Proctor standard, 

přičemž odchylky od optimální vlhkosti při této zkoušce mohou být v rozmezí -2% až +3%. 

V průběhu stavebních prací má jejich dodavatel za nepřetržitého dohlížení technického 

dozoru investora kontrolovat kvalitu jejich provedení. Investor podle potřeby ověřuje měření 

provedená dodavatelem stavby. Těmito kontrolními zkouškami, jež jsou součástí projektu, se 

ověřují předpoklady, s nimiž se pracovalo při návrhu hráze. Odběr vzorků pro kontrolní 

zkoušky je doporučen následovně: alespoň jeden vzorek za směnu, na každých 2000 m3 uložené 

a zhutněné zeminy a při změně počasí, jež má podstatný vliv na změnu vlastností zemin. 
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Ověřované veličiny jsou vlhkost, objemová hmotnost, pórovitost, zrnitost, případně smyková 

pevnost a propustnost. Z hlediska kvality při výstavbě jsou kontrolovány hlavně dosažené 

hodnoty zhutnění, druh a vlastnosti použitých stavebních materiálů, tloušťka sypaných vrstev 

a počet pojezdů hutnící techniky, odvodňovací systém tělesa hráze včetně jejího podloží, 

základová spára a případné výrony vody. [5]  
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3. Charakter proudění vody hrází a jejím podložím 
 

Cesta vody tělesem hráze může být různá a proudění dokáže zapříčinit četné problémy. 

Vodu lze sledovat některými monitorovacími metodami. Pórový tlak lze zjistit piezometry, 

sondou spuštěnou do vrtu indikujeme výšku hladiny podzemní vody a směr proudění lze 

vypozorovat pomocí jednovrtové metody. Nejčastěji se problém proudění řeší jako rovinný a 

k prostorovému řešení se přistupuje tehdy, když je podloží pod hrází hodně proměnlivé. 

Simulace mohou být prováděny pomocí modelování s využitím výpočetní techniky.  

 

 

3.1 Příklady situací a problémů zapříčiněných prouděním vody 
 

K názorné prezentaci proudění vody tělesem hráze a jejím podložím jsou v této podkapitole 

uvedeny čtyři různé kombinace situací včetně jednoduchých schémat. Propustná a nepropustná 

hráz s propustným a nepropustným podložím. V každém z těchto případů existují jiná rizika. 

Většinou je velmi obtížné problém spojený s filtrační stabilitou odhalit. Sufoze vytváří v hrázi 

i v jejím podloží malé kanálky, které se postupně zvětšují, zároveň dochází k vývěrům vody. 

V konečné fázi vzniká soustředěný větší kanálek, který zapříčiní propadnutí hráze nebo její 

protržení.  Zda dochází k sufozi lze zjistit pomocí opakovaných měření vývoje hladinového 

Obr. 3.1: Ukázka modelování průsaku patou protipovodňové zemní hráze [18] 
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režimu a filtračních rychlostí. Pokud je ověřeno, že dochází k průsaku, měla by se provést 

účinná protiopatření. Neexistuje zde žádné modelové řešení, jelikož každá situace je specifická. 

Případ 1: Propustná hráz s málo propustným až nepropustným podložím. Zde voda proudí 

tělesem hráze. Při povodních, kdy je hráz přesycena vodou může průsaková křivka vystoupit 

na povrch vzdušného svahu. Hrozí nebezpečí vyplavování materiálu a protržení hráze 

v důsledku porušení stability tělesa. 

 

  

Případ 2: Nepropustná hráz s nepropustným pokryvem a propustným sufózním podložím, 

kde proudění vody pod hrází může vyvolat erozi. Následkem tohoto vyplavování se může pod 

hrází vytvořit kaverna a vzniká riziko úplné destrukce hráze. 

 

 

  

Obr. 3.2: Ilustrace první situace [3] 

Obr. 3.3: Ilustrace druhé situace [3] 
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Případ 3: Nepropustná hráz na nepropustném pokryvu s propustným podložím. V tomto 

případě se mohou objevit vývěry vody za patou vzdušné strany hráze. Zároveň zde hrozí i 

nebezpečí prolomení nepropustného pokryvu. 

 

 

Případ 4: Nepropustná hráz na propustném podloží bez nepropustného pokryvu. Voda 

proudící pod hrází přes propustnou vrstvu může za patou vzdušné strany tělesa hráze způsobit 

nežádoucí ztekucení. Ztekucení je dosaženo při překročení kritické hodnoty hydraulického 

gradientu, kdy efektivní napětí klesne v určitém objemu zeminy na nulu. Vytvoří se směs zrn 

s vodou, která je nadzvednuta a dochází k jejímu pohybu. 

 

  

Obr. 3.4: Ilustrace třetí situace [3] 

Obr. 3.5: Ilustrace čtvrté situace [3] 
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4. Charakteristika poruch hrází, metody jejich sanace 
 

U protipovodňových ochranných zemních hrází se může objevit široké spektrum poškození, 

která jsou zapříčiněna nejrůznějšími činiteli. Podle členění vodních děl spadají liniové hráze 

kolem řek do IV. kategorie. Proto je nad nimi nejméně jedenkrát za deset let prováděn 

technickobezpečnostní dozor jejich vlastníkem a pracovníkem vodoprávního úřadu. Dále se dle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství provádí minimálně jednou měsíčně pochůzky a vizuální 

kontrola hráze. Zároveň je veden provozní deník, který musí obsahovat předepsané informace, 

jako např.: mapy, výkresy stavebních objektů týkajících se hráze, údaje o vodočtech, historie a 

vývoj, geologické údaje apod. 

 

 

 

Poruchy návodní strany ochranné hráze mohou být způsobeny erozí, vývraty stromů, 

vyhnitím pařezů, činností živočichů nebo kombinací těchto příčin. Eroze je jinými slovy proces 

rozrušování povrchu působením větru, vody nebo ledu. 

Poruchy vzdušné strany ochranné hráze mohou být způsobeny působením sufoze, vývraty 

stromů, vyhnitím pařezů, činností živočichů a kombinací těchto vlivů. Za sufozi označujeme 

mechanické vyplavování drobných částic, které zapříčiňuje vznik dutin a následné sedání 

povrchu. 

40

17,5

22,5

12,5

5 2,5

Přelití Průsaky Porucha návodního líce

Lidská činnost Kořeny stromů Podmáčení

Procentní rozdělení příčin poruch ochranných hrází v povodí Odry [5] 
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Dále existuje mnoho příčin ohrožujících celkovou stabilitu ochranných zemních hrází. Patří 

zde např. antropogenní zásahy, přelití, podmáčení, činnost živočichů, narušení kořenovým 

systémem stromů, trhliny v tělese, průsaky, překročení odolnosti líce hráze, špatný návrh, 

nesprávná volba konstrukčních materiálů, nekvalifikovanost a nedodržení zásad při výstavbě, 

geologické či antropogenní anomálie v podloží hráze a zanedbání údržby. [5] 

 

4.1 Sanační metody 
 

V případě, že dojde k porušení tělesa hráze, je nutné provést sanaci, aby se hráz stala opět 

funkční. Sanační metodu volíme vhodně podle typu a rozsahu poruchy. K optimalizaci návrhu 

Obr. 4.1: Klasifikace poruch ochranných hrází [5] 
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sanačních opatření neexistují všeobecně platné způsoby řešení, protože každý problém je 

specifický a podléhá konkrétním podmínkám. 

Zvýšení stability hráze provádíme, vznikají-li trhliny, deformace nebo sesuvy na hrázovém 

tělese. K dosažení vyšší stability se mohou uskutečnit tyto kroky: snížení sklonu svahů, výměna 

konstrukčního materiálu, zhutnění, aplikace výztuže nebo dokonalejšího těsnění. 

Jestliže došlo k výraznější deformaci hrázového tělesa, přistupuje se k úpravě celkového 

tvaru pomocí zvýšení, zpevnění a rozšíření hráze. 

Častým problémem bývají živočichové, kteří obývají blízké okolí hrází. Jedná se zejména 

o ondatry, hraboše, krtky, lasičky, bobry, nutrie, křečky aj. Protože svým působením poškozují 

těleso hráze, je třeba je z této oblasti vytlačit. V případech chráněných živočišných druhů je 

toto poněkud složité, jelikož jsou chráněny zákonem. Například bobr evropský. Řešením je 

snaha vytvořit z hráze a jejího okolí co nejnevhodnější útočiště pro tyto problematické 

živočichy. Toho můžeme docílit např. ztenčením humózní povrchové vrstvy, přidáním vrstvy 

z hrubozrnného materiálu, dobrým zhutněním, opevněním břehů gabiony, zabudováním 

svislých bariér mezi břeh a patu hráze, zmenšením sklonu návodního svahu nebo osídlením 

oblasti predátory. 

Omezení nadměrného průsaku hrází je možné docílit dvěma hlavními způsoby řešení. 

Povrchovým či hlubinným způsobem. Položení nového povrchového těsnícího prvku většinou 

na návodním líci nebo zapuštění svislého těsnícího prvku v patě či ose hráze. Může se realizovat 

i přitěžovací lavice u paty hráze, případně se tyto metody mohou kombinovat. Povrchová 

sanace zahrnuje aplikaci klasického minerálního těsnění, položení geotextilie nebo bentonitové 

matrace. K hlubinnému způsobu sanace, což je vytvoření svislé těsnící clony, lze přiřadit dnes 

už méně používané štětovnicové stěny, moderní metodu Deep Soil Mixing, podzemní i pilotové 

stěny, injektážní a vibrační metody. [2, 5] 
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5. Monitoring protipovodňových zemních hrází 
 

Monitoring na tělesech ochranných protipovodňových hrází se provádí v rámci tzv. 

technicko-bezpečnostního dozoru za účelem dodržení bezpečnosti a sledování vybraných 

veličin. Monitoring probíhá prostřednictvím měření a pozorování změn naměřených údajů.  

Účely sledování mohou být následující: monitorování vlastností materiálů, ověřování shody 

jednotlivých parametrů bezpečnosti ve výpočtových modelech se skutečností, analýza výsledků 

měření ve vztahu k výpočtovým předpokladům a výzkum při aplikaci či výměně materiálů. 

Podle různých aspektů lze pozorování a měřené veličiny rozčlenit na hlavní, doplňkové a 

speciální. Jako standartní označujeme základní měření, podle kterých je možné posoudit 

bezpečnost stavby. Patří zde sledování přetvoření, průsaku a napjatosti. Doplňková měření 

charakterizují vlastnosti geologického prostředí, zabývají se klimatickými poměry a velikostí i 

charakterem zatížení. Jako speciální se označují geofyzikální měření, pomocí nichž se vyšetřují 

různé anomálie. [1, 4] 

V první fázi se vypracuje projekt pro měření a pozorování na základě podkladů v podobě 

geotechnického modelu prostředí. Určí se sledované údaje a přístroje, které data budou měřit. 

Zároveň se musí uvážit umístění sledovacích zařízení. V případě hrází se délka liniového tělesa 

rozděluje za účelem měření na úseky budované z podobného materiálu. Důležité je vymezení 

požadavků na měřící techniku: 

 Měřící rozsah: očekávané minimální a maximální hodnoty 

 Citlivost měření: očekávaný rozsah změn 

 Životnost přístroje: očekávané období měření 

 Registrace dat: očekávaný interval měření 

 Poloha a přístupnost: podmínky zabudování přístrojů 

 Různé okolnosti, které je nutné vzít v potaz: ochrana před poškozením, extrémní 

teploty, agresivita vody aj. 

V našich podmínkách se nejčastěji na tělesech trvalých ochranných zemních hrázi sleduje 

sedání, a to pomocí geodetického měření, extenzometrů či horizontálních inklinometrů. Dále je 

důležité kontrolovat filtrační stabilitu, tedy přítomnost a činnost vody. Sleduje se hladina 

podzemní vody, její proudění a pórové tlaky. V těsnící a stabilizační části jsou osazeny 

piezometry, které sledují pórové tlaky, a na základě výsledků se ověřuje účinnost drenáží. 

V některých případech se sleduje i šířka trhlin snímači rozevření, tzv. trhlinoměry.  
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5.1 Využití geofyzikálních metod 
 

Z oblasti geofyzikálních metod je u trvalých protipovodňových zemních hrází výhodné 

používání georadaru, termometrie a elektrofiltrace. Samozřejmě lze využít i další geofyzikální 

metody. Problém ale nastává s nízkou přesností měření a použitelností pouze za specifických 

podmínek. S rozvojem elektrotechnologií se posouvají kupředu i vymoženosti v této oblasti. 

Georadar je schopen identifikovat rozhraní látek s odlišnými elektromagnetickými 

vlastnostmi až do hloubky 10 m. Výstup z měření se nazývá radargram. Z něj můžeme zjistit, 

zda se v homogenní hrázi nachází trhliny, kaverny nebo průsakové cesty. Formálně je georadar 

řazen mezi geoelektrické metody a nelze jej použít, pokud se v okolí měření nachází zakopané 

ocelové předměty, jež zkreslují výsledky měření. [5] 

Termometrie se dělí na povrchovou a hloubkovou. Oba přístupy jsou použitelné pouze pro 

homogenní hráze. Povrchová termometrie se používá na hrázích bez vegetace a jejím cílem je 

zjištění vlhkých míst a možných zón průsaku. Je dobré doplnit povrchové měření o vizuální 

prohlídku. Všeobecně je použití obtížné a výstupy není lehké interpretovat. Hloubková 

termometrie vyžaduje vrty a piezometry. Lepší výsledky je možné dosáhnout pouze v případě 

velkých rozdílů teplot. Na rozdíl od povrchové termometrie definuje nejen průsakové zóny, ale 

v čase lze měřit i propustnost. [5] 

Elektrofiltrace je používána k detekování vstupních zón průsaku. Všeobecně se touto 

metodou dá dosáhnout dobrých výsledků, ale nelze ji využít v přítomnosti bludných proudů, 

což je například v oblasti zástavby. Stejně jako georadar je i elektrofiltrace řazena mezi 

geoelektrické metody. [5]  
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6. Praktické příklady 
 

Tato část bakalářské práce je věnována praktickým příkladům o výstavbě, rekonstrukci, 

havárii a sanaci ochranných protipovodňových hrází. Konkrétně se jedná o hráze, které se 

v nedávné době realizovaly v oblasti povodí Odry a o jeden zahraniční příklad havárie a 

následné sanace. Každá podkapitola je doplněna o názornou obrazovou složku. 

 

6.1 Realizace ochranné protipovodňové hráze v lokalitě Ostrava - Koblov 

 

 Oblast Žabník v Koblově se nachází v těsné blízkosti řeky Odry, konkrétně na jejím 

levém břehu. Souvislá zástavba je od koryta řeky vzdálená 50 až 200 m. Přestože zde voda 

páchala škody i několikrát do roka, nebyl zde vybudován žádný prvek trvalé protipovodňové 

ochrany. V případě ohrožení vodou se používaly způsoby mobilní ochrany jako hráze z pytlů 

plněných pískem a vodními vaky. [17] 

Po nejničivější povodni v roce 1997, při níž voda dosahovala výšky až 8m se město 

Ostrava konečně rozhodlo pro vybudování trvalé protipovodňové hráze, která bude chránit 

lokalitu Žabník a její přilehlé okolí. Realizace stavby pod názvem Odstranění následků důlní 

činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově 

proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra započala v lednu 2014 a podle předpokladů by 

měla být dokončena v dubnu 2015. Hráz má délku téměř jeden kilometr. Vypracování projektu 

stálo město 7 milionů korun, výkup pozemků, který časově realizaci velmi zdržel, se provedl 

za 13 milionů a samotná výstavba vyšla na 50 milionů korun. [17] 

 

Obr. 6.1: Umístění hráze v Žabníku [17] 
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Co se týče samotného návrhu trvalé protipovodňové ochranné hráze, je navržena jako 

zemní, sypaná. Je rozdělena na následující stavební objekty: těsnění podloží hráze, zemní hráz, 

odvodnění území a odvodňovací příkop, hrázová propusť, oplocení. Staničení osy hráze začíná 

u ulice Hřbitovní a končí v násypu mostu na ulici Koblovské.  Celková délka hráze v ose činí 

945 m. Na obou koncích je těleso zavázáno do zvýšeného terénu. Výška je proměnlivá v 

závislosti na vyvýšení terénu a pohybuje se od 2,3 m do 4,7 m. To odpovídá úrovni hladiny v 

řece Odře při průtoku stoleté vody s převýšením o 0,8 m. Šířka v koruně je rovněž proměnlivá 

a činí cca 12,5 m. V patě je těleso široké cca 15 až 35 m. Součástí je i navržené předhrází o 

šířce 15 m mezi návodním svahem a korytem Odry. Svahy včetně koruny budou pokryty 

vrstvou humusu a osety trávou. Součástí hráze bude i přečerpávací stanice. Stavba hráze bude 

probíhat kontinuálně, jelikož projekt není rozdělen na etapy. Vysoký objem tělesa hráze a šířka 

v koruně jsou dány požadavkem zajistit do budoucna možnost vybudování místní komunikace 

na hrázi. [16] 

 

 

Těsnění podloží hráze je zajištěno podzemní těsnící clonou. Přesněji se jedná o 

tenkostěnnou jílocementovou stěnu umístěnou ve štěrkovém podloží hráze. Clona by měla být 

Obr. 6.2: Ilustrační nákres 0,125 km hráze v Žabníku [16] 
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ukončena v hloubce asi 2 m nad nepropustným podložím, to odpovídá hloubce 4 až 8 m pod 

terénem. Délka těsnící clony je totožná s délkou hráze. Na povrchu tělesa je navrženo jílovité 

těsnění o šířce cca 5 m u paty a cca 3 m u koruny. Stabilizační část má být v koruně hráze 

provedena na šířku 11 m a v patě hráze na 15 až 35 m. Životnost mechanických částí, pozemních 

objektů, betonových konstrukcí a přeložek sítí lze při pravidelné údržbě odhadnout na desítky 

let. V případě samotné sypané zemní hráze lze uvažovat v řádu stovek let. [16] 

 

 

6.2 Rekonstrukce hráze toku Černý příkop v Ostravě – Přívoze 

 

 Původní ochranná pravobřežní hrázka při vodním toku Černý příkop vybudovaná 

v letech 1950 až 1960 byla ve stavu, který nevyhovuje současným platným předpisům. 

Zajišťovala ochranu zastavěné části Přívozu pouze před dvacetiletou povodní. Navíc byla hustě 

porostlá dřevinami a narušená stavbou blízké dálnice. [16] 

Obr. 6.3: Současná fáze výstavby v dubnu 2015, kdy měla být hráz hotová [fotografie: autorka] 
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Celá stavba byla rozdělena na šest následujících stavebních objektů: příprava území, 

rozebírání původní hráze, ochranná hráz, úpravy vyústí, přeložka asfaltového chodníku a 

náhradní výsadba zeleně. Těleso nové hráze má lichoběžníkový tvar a je provedeno jako 

homogenní z jílovité zeminy. Úroveň nivelety koruny odpovídá průtoku stoleté vody v korytě 

Odry s převýšením o 0,5 m. Koruna hráze je široká 3 m včetně 2,5m zpevnění. Svahy se 

sklonem 1:2 jsou ohumusovány a osety. Délka hráze činí 619,74 m. Konkrétně se táhne od 

zavázání do násypu komunikace I/56 ul. Hlučínská až k zavázání do násypu kruhového objezdu 

mimoúrovňového křížení Slovenská na dálnici D1, kde je toto zavázání provedeno opěrnou 

gabionovou zdí.  

Obr. 6.4: Rekonstruovaná hráz na mapě [16] 
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Nová protipovodňová ochranná hráz je navržena na stoletou vodu a zabezpečuje plochy 

přilehlých průmyslových areálů, včetně blízké dopravní infrastruktury a bytové zástavby. Před 

rekonstrukcí bylo ohroženo 2 974 obyvatel a 246 728 m2 území. Stavba byla realizována od 

srpna 2010 do ledna 2012. [16] 

 

6.3 Havárie a sanace protipovodňové hráze na Dunaji 

 

Příkladem ze zahraničí je havárie levostranné ochranné hráze řeky Dunaj u obcí Patince 

a Číčov na Slovensku. K protržení hráze zde došlo v roce 1965 a voda způsobila rozsáhlé 

materiální škody, naštěstí bez lidských ztrát. Muselo být evakuováno více než 53 000 obyvatel, 

povodeň zničila téměř 4000 domů, byly kontaminovány zdroje pitné vody a zaplaveno asi 700 

km2 zemědělské půdy. Na základě analýz bylo zjištěno, že tamější stará hráz z 13. století se 

protrhla v důsledku porušení filtrační stability. Konkrétní příčinou byla právě mechanická 

sufoze ale byly pozorovány také vývěry vody za vzdušní patou hráze. Jako reakce na tuto 

katastrofu bylo provedeno mnoho sanačních a preventivních opatření zejména na úseku mezi 

Bratislavou a Komárnem. Konkrétně bylo realizováno zpevnění profilu hráze, utěsnění 

návodního svahu položením PVC folie a v některých místech byly vybudovány těsnící 

podzemní stěny. Doplňkově se zhotovily průsakové kanály, odlehčovací vrty, přitěžovací lavice 

při vzdušném svahu, čerpací stanice apod. [3] 

Obr. 6.5: Vlevo fotografie staré hráze a vpravo již zrekonstruovaný úsek [16] 
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Obr. 6.7: Schéma současného profilu; 1 – těleso hráze, 2 – těsnící PVC folie, 3 – přísyp ze 

štěrků s příměsí jemnozrnných zemin, 4 – hlinitojílové těsnění, 5 – ohumusování a zatravnění, 

6 – podzemní těsnící stěna proměnlivé hloubky, 7 – propustné podloží (dunajské štěrky) [3] 

 

Obr. 6.6: Historický vývoj profilu dunajské ochranné protipovodňové hráze [3] 
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Obr. 6.8: Redukce průsaků tělesem hráze PVC folií a eliminace vzniku vnitřní eroze 

zavěšenou podzemní protipovodňovou stěnou [3] 
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7. Závěr 
 

Vybudování trvalých ochranných protipovodňových zemních hrází nikdy nebude 

zaručovat definitivní ochranu před extrémními povodněmi. Avšak v mnoha případech 

usnadňují do značné míry obyvatelům záplavových oblastí jejich životy. Protože výstavba 

trvalé protipovodňové hráze není levnou záležitostí je potřeba v každé zátopové lokalitě 

porovnat, zda škody na majetku obyvatel způsobené občasnými povodněmi překračují svou 

hodnotou mnohonásobně cenu realizace ochranného valu hráze. Pokud jsou škody a ztráty 

výrazně menšího rozsahu, řeší se ochrana daného území proti povodním pomocí mobilních 

protipovodňových systémů, které jsou budovány ve většině případů hasičským záchranným 

sborem. V dnešní době lze na trhu vybírat z širokého spektra mobilních hrází. Mezi 

nejtradičnější patří pytle s pískovou výplní, tandemové pytle a pryžotextilní vaky. Dále se jedná 

o důmyslné bariéry, stěny, ucpávky a hrazení z různých materiálů. Protipovodňové systémy 

jsou rovněž alternativou ochranných zemních hrází zejména v urbanistických oblastech, kde 

není prostor pro realizaci hrázového tělesa. Je důležité, aby se vývoj důmyslnější 

protipovodňové ochrany posunoval kupředu, jelikož vzhledem ke globálním změnám klimatu 

lze očekávat stále ničivější povodně. 

Z hlediska předpisů bohužel není problematika ochranných hrází s ohledem na jejich 

specifika včetně liniového charakteru systematicky zpracována v uceleném dokumentu. 

Setkáváme se pouze s omezeným rozsahem dílčích požadavků na stavby tohoto druhu, a to 

zejména v zákonných předpisech, vyhláškách, normách, odborné literatuře a metodických 

pokynech pro úpravy vodních toků. Přínosné mohou být do značné míry i zkušenosti a poznatky 

ze zahraničí, ke kterým dostupné podklady přihlížejí jen velmi málo. Velkým nedostatkem jsou 

rovněž chybějící ucelené záznamy o poruchách na tělesech trvalých ochranných zemních hrází 

nejen u nás ale i v zahraničí. Z hlediska usnadnění práce nejen stavebním inženýrům při 

projektování protipovodňových staveb je více než žádoucí, aby se v budoucích letech vytvořila 

odborná publikace, jež shrne dosavadní znalosti o této problematice a bude tak cenným zdrojem 

poznatků. 
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