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Anotace 

V diplomové práce je zpracován návrh protipovodňového opatření na malém 

vodním toku Otický příkop. 

V úvodu teoretické části práce je popsán současný stav lokality s hydrologickými a 

klimatickými poměry. Následuje vytipování problémů dané lokality, legislativní a 

technické principy řešení. V závěru teoretické části je shrnuta problematika povodní v ČR i 

ve světě a problematika suchých poldrů. 

Praktická část práce je věnována samotnému návrhu suchého poldru. Je zde 

rozpracována varianta návrhu nové hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. 

Návrh je podložen hydrotechnickými výpočty, textovou částí a výkresovou dokumentací, 

která se skládá z výkresů situace, podélného profilu zátopy, podélného profilu hráze, 

vzorového příčného řezu hráze, řezu a půdorysu funkčního objektu.  

 

Klíčová slova: povodeň, vodní tok, přívalový déšť, protipovodňová opatření, vodní nádrž, 

suchý poldr, hráz 

 

Summary 

In the graduation thesis is developed proposal of flood measures on a small brook 

called Otický příkop. 

The introducion of theoretical part of thesis describes current state of the area, 

hydrological and climatic conditions. Following the identification of problem locations, 

legal and technical principles of the solution. At the end of the theoretical part of thesis are 

summarized flooding issues in the Czech Republic and in the world and the problems of 

dry polders. 

The practical part of thesis is devoted to the dry polder design. There is a developed 

version of a new dam, drainage facilities and security over fall. The proposal is supported 

by hydrotechnical calculations, text parts and drawing documentation, which consists of 

drawings of the situation, the longitudinal profile of the flood area, the longitudinal profile 

of the dam, the dam cross-sectional sample, cut and functional layout of the object. 
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1. Úvod 

 Povodně jsou jednou z přírodních katastrof, se kterými se lidstvo setkávalo od 

nepaměti. Je to jev přirozený, ale v posledních letech dochází vlivem klimatických změn a 

faktorů zvětšujících povrchový odtok (neustále se zvětšují rozlohy zastavěných ploch, 

nevhodné osevní postupy a skladba plodin, nedostatek lesů a zelených pásů) k  jeho 

zintenzivnění. O povodni mluvíme, jakmile dojde k překročení kapacity koryta a voda se 

začne rozlévat do krajiny, kde způsobuje škody na majetku, zdraví a v nejhorším případě 

může dojít i ke ztrátám na životech. 

Historie dokládá, že byly vnitrozemské sídelní celky s oblibou stavěny v blízkosti 

vodních toků, řeky sloužily jako zdroj vody, potravy, jako dopravní spojení, příjemný 

architektonický prvek a recipient vod odpadních. Přes tyto nesporné výhody však byli 

obyvatelé a zástavba čas od času vystaveni nebezpečí povodně. Byly hledány způsoby, jak 

povodňovým škodám zabránit. Protipovodňová ochrana se vyvíjela od jednoduchých 

zemních hrází kolem měst a umisťování důležitých staveb na vyvýšená místa, přes 

složitější úpravy koryta a břehů, obtokové kanály až k rozsáhlým protipovodňovým 

systémům zahrnující soustavy vodních nádrží, mobilní protipovodňová zařízení a 

kombinaci předchozích způsobů ochrany. Ale žádná protipovodňová opatření (mluvíme o 

“rozumných“ nákladech na výstavbu) nemohou zajistit stoprocentní ochranu. 

Poslední  dobou je i u nás snaha budovat protipovodňová opatření v souladu 

s přírodou. Jedná se o revitalizace vodních toků, jejichž koryta byla za minulého režimu 

napřimována a nešetrně upravována, čímž došlo k výraznému urychlení odtoku.   V oblibě 

je výstavba různých typů poldrů, jejichž smyslem je zachycení části povodňového průtoku 

a snížení kulminační vlny. Po odeznění povodně se voda ze zásobního prostoru vypustí a 

plocha nádrže je dále zemědělsky využívaná, nebo má charakter mokřadu.  

V práci se zabývám návrhem suchého poldru, který má za úkol snížit povodňové 

průtoky na malém vodním toku Otický příkop a tím přispět k ochraně Kylešovic, městské 

části Opavy.  
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2. Popis současného stavu 

 

2.1. Základní údaje a historie Kylešovic 
 
 
Charakter sídla: místní část  

Počet obyvatel: 7 808 (31. 12. 2006)  

Počet domů: 1 175  

Okres: Opava  

Historická země: Slezsko  

Katastrální území: Kylešovice (10,98 km²)  

Zeměpisná šířka: 49° 55′ 8″ s. š.                             

Zeměpisná délka: 17° 54′ 52″ v. d.                         Obr. 1 Poloha Opavy-Kylešovic [1] 

 

 

Kylešovice jsou v současnosti populačně třetí největší místní část statutárního 

města Opavy. Leží v nadmořské výšce 250m. Blízké okolí je rovinaté, nachází se zde 

polnosti.  

První písemné zmínky o Kylešovicích se objevují již v roce 1341. V okolí se v 

minulosti vyskytovalo několik rybníků a také spousta žab, které vesničané lovili a jejich 

prodejem si zajišťovali jistý vedlejší příjem. Proto jsou obyvatelé Kylešovic dodnes 

nazýváni také jako Žabaři.  

V období socialismu v rámci silné urbanizace měst byly Kylešovice přičleněny k 

Opavě a byla zde vystavěna dvě veliká panelová sídliště (ulice 17. Listopadu a Liptovská), 

hlavně výstavba prvního připojila čtvrt Kylešovice napevno k městu. Původní ráz slezské 

vesnice tedy dnes připomíná jen několik starobylých statků na ulici Hlavní. [1] 
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Obr. 2 Poloha zájmového území [2] 

 

Zájmovým územím prochází železnice vedoucí z Opavy do Otic, silnice č. I/57 

vedoucí z centra Opavy směrem na Hradec nad Moravicí a silnice II/461 vedoucí z Otic do 

Kylešovic. 

2.2. Popis současného stavu Otického příkopu 
 

Koryto má lichoběžníkový profil, po směru toku až po hráz je zarostlé travou a 

náletovými křovinami.  

Od ulice Na Horní hrázi po soutok s Moravicí je koryto od r. 2010 zrekonstruováno 

a opevněno záhozem z lomového kamene. Součástí rekonstrukce byla i výměna mostů, 

lávek a propustků pro přejezdy zemědělské techniky. V Kylešovicích byly přeloženy i 

inženýrské sítě, přípojky plynu a vody a byly vybudovány nové přípojky splaškové 

kanalizace. 

Průtočný profil byl zvýšen z předešlých 4 m3/s u zaústění do řeky Moravice na 

současných téměř 7 m3/s. Při dimenzování kapacity koryta se bral v úvahu maximální 

výtok z poldru 2 m3/s, zbytek vody přiteče z přilehlých ploch a zastavěného území 

Kylešovic. [3] 
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2.2. Hydrologické poměry 
 

Kylešovicemi protéká malý vodní tok zvaný Otický příkop, který se vlévá do říčky 

Moravice. Otický příkop má délku cca 5,4 km a přitéká do Kylešovic ze západu, směrem 

od Otic.  

 

Tab. 1 Hydrologické údaje [21] 

  Hydrologické údaje  

Název vodního toku Otický příkop 

Číslo hydrologického povodí 2-02-02-098 

Plocha celého povodí [km2] 8,242  

Plocha povodní A  [km2] 4,43 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek 
na povodí Pa [mm] 

640 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa [l.s
-1] 36 

Třída IV 

 

Tab. 2 M-denní průtoky QMd [21] 

 M-denní průtoky QMd [l.s
-1]  

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
QMd 93 56 40 30 23 18 14 11 8.1 5.8 3.7 1.9 0.8 

 

Tab. 3 N-leté průtoky QN  [21] 

N-leté průtoky QN [m3.s-1] 
N 1 2 5 10 20 50 100 
QN  1.04 1.70 2.69 3.52 4.41 5.69 6.74 
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Tab. 4 Intenzity dešťů pro oblast Opavy [21] 

Doba trvání 
deště [min]  

Intenzita deště  při periodicitě n [l/(s.ha)] 

1 0,5 0,2 0,1 0,05 
5 220 267 327 377 424 

10 152 190 244 286 329 

15 117 147 188 220 253 
20 96,8 121 155 182 208 
30 72,6 90,7 116 130 156 

40 59,2 73,8 94,6 111 127 
60 43,4 54,2 69,5 81,4 93,4 

90 31,7 39,8 50,7 59,5 67,8 
120 25,3 31,6 40,4 47,4 54,1 

 

 

Obr. 3 Základní vodohospodářská mapa s vyznačením uzavírajícího profilu [4] 

 

2.3. Klimatické poměry 
 

Opava se nachází v mírném podnebném pásmu, v oblasti, kde přechází oceánské 

klima v kontinentální. Převládá zde západní proudění vzduchu. Výrazně se zde uplatňuje 

vliv morfologie území na úhrny srážek, kdy převládajícímu západnímu proudění brání 

vysoké vrcholy Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny. Tím 

dochází k zesílení intenzity srážek v nejvyšších polohách. [5] 

Opavsko leží v klimatické oblasti MT 10, která je charakterizována dlouhým, 

teplým a mírně suchým létem. Zimy jsou zde krátké, mírně teplé a velmi suché s krátkým 
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trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou krátká, jaro i podzim jsou mírně teplé. 

(dle E.Quitta, 1971) [15] 

Průměrná roční teplota je v okolí Opavy 8 až 9°C a leží ve srážkovém stínu. Průměrný 

roční úhrn srážek zde činí cca 600-700mm, většina srážek spadne v letním půlroce (IV-IX), a 

to 400 – 450mm. Nebohatší měsíc na srážky je červenec, nejchudší je leden.  

 

Tab. 5 Hydrologické údaje 

Klimatické charakteristiky oblasti MT10 dle Quitta (1971) 
Počet letních dnů 40-50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 
Počet ledových dnů 30-40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 17-18 
Průměrná teplota v dubnu 7-8 
Průměrná teplota v říjnu 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 
Srážkový úhrn vegetačního období 400-450 
Srážkový úhrn v zimním období 200-250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 
Počet zamračených dnů 120-150 
Počet jasných dnů 40-50 

 

 

Obr. 4 Klimatické oblasti Moravskoslezského kraje podle E. Quitta (1975). 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 7 -   

3. Vytipování problémů  

3.1. Problematika Otického příkopu 
 

Malý vodní tok Otický příkop se nachází v rovinaté krajině jižně od Opavy. Jeho 

povodí tvoří zemědělsky využívaná krajina, která při letních přívalových deštích není 

schopna zadržet spadlé srážky a dochází k vylévání potoka z koryta.  

Tento problém vyřeší výstavba suchého poldru, který zadrží část povodňových průtoků a 

tím sníží množství vody protékané korytem v Kylešovicích na takovou úroveň, aby 

nedocházelo k jeho vybřežení. 

Dalším problémem Otického příkopu je přetok vody ze sousedního povodí říčky 

Hvozdnice, ke kterému dochází při jejích zvýšených průtocích. Tato problematika ovšem 

není při návrhu poldru zohledněna, neboť přelévání zabrání plánované ohrázování 

Hvozdnice v kritických místech. 
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4. Principy řešení  

4.1. Legislativní 
 

Při projektování poldru, či jakékoliv jiné stavby je třeba brát v potaz všechny platné 

zákony týkající se stavby a provozu. Toto platí jak při realizaci nových staveb, tak při 

rekonstrukcích staveb stávajících.  

Stěžejními zákony jsou Vodní zákon a Stavební zákon. V následujícím textu jsou 

uvedeny účely těchto zákonů, spolu s obsahem dalších zákonů týkajících se problematiky 

výstavby vodních nádrží a prevence proti povodním. 

Poldr patří mezi malé vodní nádrže, jejichž charakteristikou je objem nádrže menší 

než 2 mil. m3 a jejich hloubka nepřesahuje 9 m. [22] 

 
Zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon 
 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství.  

Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a 

k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 

stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.  

V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a 

nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. [10] 

 
Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 
 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení 

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci 

územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. 
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Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, 

terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci 

stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních 

úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné 

požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu 

veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy. [11] 

 
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
 
  Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních nádrží 

se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky: 

a) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší než 2 

mil. m3; 

b) největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m.  

Norma neplatí pro nádrže, u kterých je potenciální riziko ohrožení lidských životů při 

havárii nádrže. 

Norma neplatí pro nádrže přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště a pro nádrže s 

přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a svahů nádrže (např. 

štěrkoviště). 

Norma se doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry překračují 

podmínky a) a b). 

Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 tisíc m3 se doporučuje normu použít 

přiměřeně podle místních podmínek. [12] 

 
ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení 
 

Tato norma platí pro navrhování přehrad (hráze, bezpečnostní přelivy, výpusti, 

hydroenergetické objekty, zařízení pro plavbu apod.) a jejich vybavení. Pro navrhování 

rekonstrukcí přehrad nebo jejich částí platí přiměřeně, pokud při rekonstrukci dochází k 

zásahům do konstrukcí, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy, v 

plném rozsahu platí ustanovení této normy, týkající se bezpečnosti vodního díla. Objekty a 

zařízeními k odběru vody z nádrže se norma zabývá pouze z hlediska bezpečnosti a 

zajištění funkce přehrady.  



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 10 -   

Ustanovení kapitoly 5 platí též pro všechny hráze vodních nádrží (suché nádrže, boční 

hráze, obvodové hráze, hráze derivačních kanálů) a pro hráze jezových zdrží s hladinou 

vzdutou nad úroveň terénu. 

Norma se nezabývá statickým ani konstrukčním řešením a neplatí pro hráze a objekty 

usazovacích nádrží a pro přehrady podle ČSN 75 2410. [14] 

 

Od povodní v roce 1997 byla zahájena systematická opatření ke zlepšení prevence 

před povodněmi s cílem omezit jejich následky a především zabránit obětem na životech. 

Došlo k výraznému zkvalitnění legislativy a byla přijata, či upravena řada zákonů. V roce 

2000 vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky. 

Tento dokument obsahuje zásady zkvalitnění protipovodňové ochrany a jejich pojetí 

systémově, čili budovat protipovodňová opatření po celé délce vodních toků.  

Úprava legislativy a celková lepší připravenost přispěly k lepšímu zvládnutí velkých 

povodní v letech 2002 a 2006.  

Došlo ke zlepšení znalosti záplavových území, od roku 2008 jsou známa na 80-85% 

celkové délky významných vodních toků. 

Od roku 2007-2012 běží pod záštitou Ministerstva zemědělství dva významné programy 

(„Podpora obnovy, odbahnění a bezpečnosti rybníků a výstavby vodních nádrží“ a 

„Prevence před povodněmi II“) o finančním obejmu 15 mld. Kč a jsou financovány jak z 

půjčky od Evropské investiční banky, tak z národních zdrojů. [8] 

  

  

4.2. Technické 

4.2.1. Dělení malých vodních nádrží podle účelu 
• Zásobní nádrže – i když jsou často vodní nádrže větší velikosti, setkáváme se 

v menším počtu i se zásobními nádržemi splňujícími parametry malých vodních 

nádrží. Vytvářejí v zásobním prostoru zásobu vody v době jejího nadbytku a 

umožňují její pohotové využití v období nedostatku. Jsou to nádrže akumulující 

vodu pro pitné účely, pokrytí potřeb průmyslu, pro závlahy v zemědělství, nádrže 

energetické a retardační. 

• Ochranné nádrže – zachycují povodňové odtoky svým ochranným (retenčním) 

prostorem, transformují povodňové vlny, chrání území před negativními účinky 

velkých vod.   
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Jsou to ochranné nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem, které 

transformují povodňovou vlnu a po jejím průchodu se řízeně vyprazdňuje ochranný 

prostor až po hladinu zásobního prostoru, dále suché a polosuché poldry, u kterých 

je ochranným prostorem celý objem nádrže. 

• Rybochovné nádrže – výtěrové, karanténní a hlavní rybníky, plůdkové výtažníky a 

sádky, komorové rybníky sloužící k zimování ryb před vysazením do hlavních 

rybníků. Rybníky se využívají taktéž k chovu vodní drůbeže, žab a raků. 

• Speciální účelové nádrže – přečerpávací, recirkulační, vyrovnávací, splavovací, 

závlahové vodojemy 

• Hospodářské nádrže – pěstování vodních rostlin, chov drůbeže, napájení a plavení 

hospodářských zvířat, zásobárna požární vody 

• Nádrže upravující vlastnosti vody – jsou určené k řízené úpravě, resp. změně 

fyzikálních, chemických a biologických vlastností vody. Do této skupiny nádrží 

patří nádrže: usazovací, chladící, aerobní a anaerobní biologické, či dočišťovací 

biologické nádrže 

• Rekreační nádrže – přírodní koupaliště, provozování vodních sportů 

• Asanační nádrže – otevřené vyhnívací, rekultivační, záchytné a skladovací nádrže a 

laguny 

• Nádrže na ochranu bioty – ochrana flóry a fauny 

• Nádrže krajinotvorné a jako architektonický prvek – umělé mokřady, návesní 

nádrže, které se dříve budovaly ve většině vesnic a plnily jak funkci estetického 

prvku, tak funkci hospodářské nádrže (viz výše), hydromeliorační nádrže 

 

Každá vodní nádrž plní více účelů, i když byla primárně navrhnuta kvůli účelu 

hlavnímu. V současnosti se budují převážně nádrže za účelem zpomalení odtoku vody 

z krajiny a k vyrovnání průtoku v průběhu roku. Dříve se ve velkém počtu budovaly 

zásobní nádrže, sloužící k akumulaci vody pro různé účely. [17,20] 

 
 
 
 
 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 12 -   

4.2.2. Technická řešení malých vodních nádrží 

Technickým řešením rozumíme návrh hráze a funkčních objektů, úpravu dna, břehů 

a okolí nádrže, úpravu koryta toku v prostoru nádrže a pod nádrží.  

 

4.2.2.1. Podklady pro návrh malých vodních nádrží 

 

Klimatické 

Tyto podklady poskytuje ČHMÚ, který je vyhodnocuje z výsledků dlouhodobých 

měření. Jedná se o dlouhodobé průměrné měsíční srážky, dlouhodobý srážkový průměr, 

dlouhodobé průměrné měsíční teploty, dlouhodobá průměrná roční teplota, převládající 

směr větru a jeho rychlost, průměrný počet letních, mrazových a ledových dnů, hodnoty 

výparu z volné hladiny.  

 

Hydrologické 

Tyto podklady stejně jako klimatické poskytuje ČHMÚ a patří mezi ně plocha 

povodí k profilu hráze, průměrný roční srážkový úhrn, průměrný roční průtok a hodnoty  

m-denních a N-letých vod.  

 

Geomorfologické 

Popisují tvar terénu, na základě kterého se hledá nejideálnější místo umístění vodní 

nádrže a stavby hráze. Nejvhodnější je mírně zvlněný terén s údolími o podélném sklonu   

1 – 3% a pro umístění hráze se volí nejužší místo údolí, pokud to podmínky dovolují.  

 

Geologické a hydrogeologické 

Poskytují údaje o vlastnostech podloží pod tělesem hráze a funkčními objekty, vliv 

naplnění nádrže na režim podzemních vod. Dále popisují stabilitu údolních svahů a na 

jejich základě se vybírá nejvhodnější místo pro těžbu materiálu k výstavbě hráze.  

 

Pedologické 

Určují vlastnosti dna nádrže, tj. propustnost, úroveň hladiny podzemní vody, 

chemické vlastnosti půdy (množství organických látek a závadných látek, které by se po 

zaplavení mohly dostat do vody), fyzikální vlastnosti půdy (pórovitost, měrné a objemové 

hmotnosti, smyková pevnost, kapilární kapacita, hydraulická vodivost).  
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Geodetické 

Slouží k vyhotovení stavebních výkresů, zakreslení všech průzkumů a k výběru 

vhodného profilu umístění hráze a tím i zatopené plochy. Pro orientaci v okolí nádrže a 

zakreslení okolních stavebních objektů a komunikací slouží mapy o měřítku 1 : 50 000 –   

1 : 5000, pro výkresy hráze, území zátopy a příčných profilů zátopy se používají mapové 

podklady o měřítku 1 : 1000 – 1 : 500. [22] 

 

4.2.2.2. Návrh hráze  

Hráz je základním stavebním prvkem vodní nádrže, představuje stavebně 

nejnáročnější, nejrizikovější a nejdražší část stavby. Při projektování je nutno velice dobře 

zvážit umístění hráze, způsob založení, výběr vhodného materiálu a odvedení prosakující 

vody.  

 

4.2.2.2.1. Dělení hrází podle funkce 

Výběr typu a tvaru hráze závisí na účelu nádrže, její velikosti a tvaru údolí. 

Nejčastěji se setkáváme s hrázemi čelními a bočními, méně s obvodovými a dělícími. 

Podle způsobu přívodu vody se nádrže dělí na:  a) průtočné  

                              b) obtokové   

                              c) boční [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Dělení vodních nádrží podle přívodu vody [23] 
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Výhody čelních hrází oproti hrázím bočním tkví v nižších nákladech na investici, 

neboť tento typ hráze má relativně malou délku a tím pádem je třeba méně stavebního 

materiálu a prostředků na stavbu hráze.  

Nevýhodou nádrží s čelní hrází (nádrží průtočných) je průtok veškeré vody 

prostorem nádrže, kdy dochází při vysokých průtocích k zanášení prostoru nádrže 

splaveninami a snížení kvality vody. Tento problém je nejmarkantnější u vodárenských 

nádrží, kdy je třeba vynaložit větších prostředků k úpravě na vodu pitnou. Další nevýhodou 

průtočných nádrží s čelní hrází je nutnost navrhnout bezpečnostní přeliv na vysokou 

hodnotu návrhového průtoku, což zvyšuje náklady na výstavbu. [17,22] 

 

4.2.2.2.2. Dělení hrází podle půdorysného tvaru 

Podle půdorysného tvaru se hráze dělí na:   a) čelní přímé 

                b) čelní vypouklé 

                c) čelní vyduté 

                d) čelní lomené 

                e) nepravidelné [17] 

 

 

 

Obr. 6 Půdorysný tvar nádrží [23] 
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4.2.2.2.3. Stavební materiál 

Hráze malých vodních nádrží se staví výhradně jako hráze zemní.  Podle druhu 

materiálu se dělí hráze na homogenní a nehomogenní.  

Homogenní hráze jsou budovány ze stejného typu materiálu, který musí splňovat 

požadavky jak konstrukční stálosti, tak dostatečné nepropustnosti. Tyto požadavky nejlépe 

splňují písčité hlíny a hlinitojílovité písky. [18] 

 

 

Obr. 7 Schéma homogenní hráze [23] 

 

 

  V případech, kdy není v blízkosti stavby dostatek materiálu pro vybudování 

homogenní hráze, navrhují se hráze nehomogenní. Jsou složeny ze dvou nebo více druhů 

zemin, z nichž každá plní v tělesu hráze jinou funkci a jsou uloženy odděleně. 

Nehomogenní hráz je tvořena těsnícím jádrem (A), přechodnou stabilizační částí (B, C) a 

propustnou stabilizační částí (D, E). Některé části mohou být v závislosti na druhu 

materiálu a jeho množství vypuštěny. Těsnící část hráze se v prvním případě nachází uvnitř 

tělesa hráze (jádrové těsnění – viz obr. č. 9), kdy je použito nepropustné, nebo málo 

propustné zeminy. V druhém případě se používá těsnění na povrchu, na návodní straně 

hráze. Zde se používá taktéž zemina vhodných vlastností, nebo umělé materiály jako 

asfaltobeton, či plastové folie (PE nebo PVC). [20] 
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Obr. 8 Schéma nehomogenní hráze [23] 

 

Výběr vhodného materiálu se určuje geologickým průzkumem okolí s ohledem na 

majetkoprávní vztahy těchto pozemků. V ideálním případě se nachází zemník přímo 

v prostoru nádrže. Vytěžením takového zemníku se zvětší zásobní prostor nádrže, odpadá 

problematika rekultivace po ukončení těžby a sníží se náklady na dopravu materiálu.  

Klasifikaci a vhodnost zemin ke stavbě hrází uvádí norma ČSN 75 2410.  

Obecně platí, že zeminy požité na stavbu tělesa hráze nesmí obsahovat kořeny, pařezy, 

drny a další materiál, který by mohl narušit soudržnost hráze a vytvářel preferenční cesty 

pro průsak vody hrází. Materiály pro stabilizační část hráze mají být po zhutnění 

propustné, odolné proti objemovým změnám a prosakující vodě. Materiál v tělese hráze 

musí být u soudržných zemin zhutněn na 95% maximální objemové hmotnosti dle 

standardní Proctorovy zkoušky, u sypkých zemin na 70% relativní hutnosti. Dále zemina 

nesmí obsahovat organické a rozpustné látky a také látky, které by mohly agresivně 

působit na betonové konstrukce funkčních objektů. Kameny mohou být ve stavebním 

materiálu obsaženy, ale nesmí se dotýkat. [20] 
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Tab. 6 Vhodnost zemin pro jednotlivé zóny zemních hrází [12] 

Znak skupiny Homogenní 
hráz 

Těsnící část Stabilizační 
část 

GW (štěrk dobře zrněný) nevhodná nevhodná výborná 
GP (štěrk špatně zrněný) nevhodná nevhodná výborná 
G-F (štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy) 

málo vhodná nevhodná velmi vhodná 

GM (štěrk hlinitý) výborná velmi vhodná málo vhodná 
GC (štěrk jílovitý) výborná velmi vhodná málo vhodná 
SW (písek dobře zrněný) nevhodná nevhodná vhodná 
SP (písek špatně zrněný) nevhodná nevhodná vhodná 
S-F (písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy) 

nevhodná nevhodná vhodná 

SM (písek hlinitý) vhodná vhodná málo vhodná 
SC (písek jílovitý) velmi vhodná výborná nevhodná 
MG (hlína štěrkovitá) velmi vhodná velmi vhodná nevhodná 
CG (jíl štěrkovitý) velmi vhodná výborná nevhodná 
MS (hlína písčitá) vhodná vhodná nevhodná 
CS (jíl písčitý) velmi vhodná velmi vhodná nevhodná 
ML, MI (hlína s nízkou a střední 
plasticitou) 

málo vhodná vhodná nevhodná 

CL, CI (jíl s nízkou a střední 
plasticitou) 

vhodná velmi vhodná nevhodná 

MH, ME (hlína s vysokou plasticitou) málo vhodná málo vhodná nevhodná 
CH, CE (jíl s vysokou plasticitou)  málo vhodná málo vhodná nevhodná 
 

 

4.2.2.2.4. Návrh příčného profilu hráze 

Zemní hráze malých vodních nádrží se navrhují převážně lichoběžníkového profilu. 

Pokud je po hrázi vedena trvalá komunikace, šířka koruny hráze je dána návrhovými prvky 

této komunikace (ČSN 73 6101, ČSN 73 6118).  V případě, že není po hrázi vedena trvalá 

komunikace, navrhuje se šířka koruny hráze min. 3,5 m, aby byl umožněn občasný pojezd 

vozidel údržby, vozidel při výlovu, požárních vozidel. Jestliže je pojezd vozidel po hrázi 

vyloučen, rozhoduje o minimální šířce koruny pouze technologie provádění. Pokud ovšem 

výška hráze přesahuje 5m, nesmí být ani v tomto případě šířka koruny hráze menší než 3m. 

Sklony svahů zemních hrází vyplývají z požadavků na stabilitu hráze a předepsaného 

stupně bezpečnosti, závisí tedy na druhu použitého materiálu. Návodní svahy se navrhují 

v závislosti na použitém materiálu a typu hráze od sklonů 1 : 3,7 do 1 : 1,75; u vzdušních 

svahů je to od 1 : 2,2 do 1 : 1,5. [22] 
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Tab. 7 Orientační sklony zemních homogenních hrází podle druhu materiálu [12] 

Zařazení zemin Sklon návodního svahu Sklon vzdušního svahu 
GM, SM 1 : 3,0 1 : 2,0 
GC, SC 1 : 3,4 1 : 2,0 
MG, CG, MS, CS 1 : 3,3 1 : 2,0 
ML-MI, CL-CI 1 : 3,7 1 : 2,2 
 

Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou vody zajišťuje, aby ani při 

maximální hladině nedocházelo k přelévání vln přes korunu. Navrhuje se v závislosti na 

kategorii vodního díla, která vyjadřuje škody, které by způsobilo protržení hráze. U malých 

vodních nádrží se převýšení koruny navrhuje maximálně na 0,6 m. [22] 

 

4.2.2.2.5. Založení hráze 

Spojení hráze s podložím je nesmírně důležitý aspekt stavby a je třeba mu věnovat 

zvýšenou pozornost, neboť v těchto místech by mohlo vlivem prosakující vody docházet 

k vyplavování částic zeminy. Vytvoření preferenčních cest proudění a kaveren může 

způsobit destrukci tělesa hráze.  

Před založením hráze je třeba odstranit vegetační pokryv, kořeny, orniční vrstvu a 

neúnosné, či jinak nevhodné půdy a základová spára se zhutní. Základová spára by měla 

být před navážením matriálu vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, protože by 

způsobila rozbřednutí navážené zeminy, kterou by pak nebylo možné dokonale zhutnit. 

Pokud nepropustné podloží leží příliš hluboko, používají se k přerušení průsakových cest 

štětové stěny, popřípadě doplněné návodním kobercem před patou návodního svahu hráze. 

Návodní koberce se zhotovují buď z nepropustných, či málo propustných zemin, nebo 

z umělých materiálů. U nehomogenních hrází se návodní koberce napojují na středový, 

nebo návodní těsnící prvek, u homogenních hrází na těleso hráze. 

Z důvodů stability a životnosti hráze je třeba odvádět vodu prosáklou tělesem hráze, nebo 

jejím podložím. K tomuto účelu se buduje patní drén, který je vyústěn u paty vzdušního 

svahu. Patní drén je tvořen drenážními trubkami (nejčastěji z poloděrované kameniny 

DN 200) obsypanými silně propustným materiálem (makadam, lomový kámen, hrubozrnný 

štěrk). [18] 
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4.2.2.2.6. Opevnění svahů 

Svahy hráze je třeba chránit před účinky působení nadržené vody (vlny, led) na 

návodní svah a před účinky klimatických jevů, působící na vzdušní svah.  

Provedení opevnění návodního svahu závisí na jeho sklonu a charakteru nádrže. 

Pokud je sklon mírnější, než 1 : 2, lze svah opevnit kamenným pohozem, který se navrhuje 

v mocnosti 0,3 m. U svahů většího sklonu se používá betonová, či kamenná dlažba, 

kamenná rovnanina a kamenný zához. Velmi vhodné z hlediska filtračních a estetických 

důvodů je použití betonové dlažby z polovegetačních tvárnic, u kterých jsou otvory nad 

úrovní hladiny normálního nadržení osety trávou, pod hladinou vyplněny kamenivem.  

Kamenný zához se navrhuje o mocnosti 0,2 m, kamenná rovnanina o velikosti kamenů  

0,15 – 0,25 m, které se kladou buď nasucho, nebo do betonového lůžka.  

Velkoplošné opevnění (např. panely) se nedoporučuje z důvodů nepřehlednosti o stavu 

zeminy pod nimi.  

Stabilitu opevnění návodního svahu zajišťuje opěrná patka, která se umisťuje pod zónu 

opevnění. Při opevnění až po úroveň dna plní opěrná patka i funkci stabilizačního prvku 

paty návodního svahu.  

Opevnění vzdušního svahu se provádí proti účinkům eroze a to travním porostem 

kombinovaným s výsadbou keřů a stromů. Osetí trávou se provádí na vrstvu ornice, která 

se na svah rozprostře v tloušťce 10 – 15 cm. Dřeviny se volí spíše menších rozměrů, nesmí 

ohrozit stabilitu hráze a funkci patního drénu. Taktéž je nežádoucí nadměrné zarůstání, kdy 

je omezená vizuální kontrola svahu a není vidět na značky při geodetických měřeních. [22] 

 

4.2.2.3. Výpustná zařízení 

Výpustná zařízení vodních nádrží slouží k regulaci výšky hladiny nadržené vody. 

Navrhuje se do nejnižšího místa tak, aby bylo možné z nádrže vypustit veškerou vodu. 

Výpustné zařízení musí být navržené takovým způsobem, aby umožnilo bezpečné 

vypuštění vody za všech situací a v požadovaném čase. Nádrže s objemem zásobního 

prostoru přesahujícím 1 mil. m3 by měly být vybaveny dvěma výpustnými zařízeními. 

Podle způsobu odvádění vody se dělí výpustná zařízení na otevřené (stavidlové) a trubní.  

Otevřené výpusti se navrhují u malých vodních nádrží, u kterých hloubka nepřesahuje 4 m, 

protože manipulace s hradícími prvky výpusti při velké hloubce nádrže je obtížná. Stěny 

těchto výpustí jsou budovány na celou výšku hráze a hradící prvek je tvořen většinou 

stavidlem, kdy horní hrana stavidla odpovídá úrovni hladiny normálního nadržení. Přes 

otevřené výpusti se budují manipulační lávky, ze kterých se ovládá hradící zařízení. 
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Stavidla jsou často ovládána ručně, jednoduchým mechanickým zařízením. Otevřené 

výpusti bývají většinou chráněny česlovými stěnami, které brání zanesení výpusti 

plovoucími předměty a úniku ryb. 

V dnešní době se dává přednost výstavbě trubních výpustí. Ty jsou tvořeny  potrubím a 

výpustním objektem, který je tvořen z česlové stěny a uzávěru. Pod hrází se navrhuje 

zařízení pro tlumení energie vody, nejčastěji vývar. Ve většině případů se uzávěr umisťuje 

na návodní straně hráze, výjimečně na vzdušní straně. Uzávěr na vzdušní straně má výhodu 

v lepší přístupnosti pro údržbu a odpadá nutnost výstavby šachty pro obsluhu, ale 

nevýhodou je, že potrubí je při naplněné nádrži neustále pod tlakem.  

Uzávěry trubních výpustných zařízení se navrhují nejčastěji jako šoupátkové uzávěry a 

požeráky. V dřívějších dobách se používalo lopatových a čepových uzávěrů, u kterých 

bylo hlavním materiálem dřevo. Výhodou šoupátek je možnost přesné regulace odtoku 

z nádrže a jeho těsnost. Ovládání šoupátka se provádí nejčastěji závitovou tyčí, u malých 

průměrů se používá pouze táhla.  

Nejpoužívanějším typem výpustí u malých vodních nádrží jsou požeráky, které jsou 

tvořeny nejčastěji železobetonovou skříňovou konstrukcí, ve které se nachází hradící 

zařízení. Hradící zařízení je tvořeno dlužovou stěnou, což jsou dřevěné fošny výšky 15 – 

20 cm, které se zasouvají do ocelových drážek a skládají na sebe. Snížení výšky hladiny, či 

prázdnění nádrže se provádí postupným odebíráním dluží z koruny požeráku. 

Z konstrukčního hlediska existuje několik druhů požeráků. Dělí se na otevřené a uzavřené 

a můžou mít jednu, dvě, či tři dlužové stěny. U otevřeného s jednou dlužovou stěnou se 

provádí vypouštění výhradně od hladiny, s dvěma dlužovými stěnami se provádí 

vypouštění i ode dna. Z důvodů lepší těsnosti se prostor mezi dlužovými stěnami vyplňuje 

jílem a jinými materiály. [18] 

 

4.2.2.4 Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přelivy jsou určené k neškodnému odvedení povodňových průtoků a 

tím zajišťují potřebnou bezpečnost zemní hráze proti přelití, poškození a ochranu údolí pod 

nádrží před možnými škodami, které by vznikly přelitím nebo protržením hráze. 

Bezpečnostní přelivy se navrhují na všech malých průtočných nádržích na průtoky Q100 (u 

menších historických nádrží bývají návrhové průtoky nižší, nejméně však hodnoty Q20),                   

u neprůtočných nádrží se navrhuje na nejvyšší kapacitu, která může přitéci nápustným 

zařízením. 
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Na bezpečnostním přelivu nesmí být umíseny prvky, které by mohly snížit jeho kapacitu 

(např. česle). U malých vodních nádrží se bezpečnostní přelivy navrhují zásadně jako 

nehrazené.  

Bezpečnostní přelivy malých vodních nádrží se dělí podle situování na přímé a boční, 

podle konstrukčního uspořádání na šachtové, kašnové, žlabové a násoskové. 

Bezpečnostní přeliv se skládá z konstrukce přelivné hrany, spadiště, zařízení pro odvedení 

vody pod hráz, tlumení energie vody a z napojení do koryta. [20] 

 

Přímé bezpečnostní přelivy 

Taktéž označované jako čelní, korunové, či hrázové přelivy. Bezpečnostní přelivy 

tohoto typu s přelivnou hranou rovnoběžnou s osou hráze se vyskytují na některých 

starších zemních hrázích.  

 

Boční bezpečnostní přelivy 

Jsou situovány do boční části nádrže, na místě styku břehu s hrází. Přelivná hrana 

bývá přímá (nebo částečně zakřivená ke břehu) a kolmá na osu hráze, přepad má tvar 

žlabu, na který navazuje skluz a vývar. Stěny přelivu se navrhují kolmé, nebo ve sklonech 

1 : 4 až 1 : 10, přelivná hrana se z hydraulických důvodů zaobluje. 

 

Kašnové bezpečnostní přelivy 

Navrhují se tehdy, když by u přímého přelivu byla délka přelivné hrany příliš 

dlouhá. Podmínkou pro tento typ přelivu jsou příznivé základové poměry. Kašna se 

umisťuje těsně před hráz, nebo bývá zapuštěná do tělesa hráze. Půdorysný tvar kašny bývá 

lomená čára, půlkružnice, či kombinace půlkružnice a přímky. 

 

Šachtové bezpečnostní přelivy 

Jsou tvořeny svislou válcovou šachtou, která má zaoblenou přelivnou hranu a 

v dolní části přechází pravoúhlým kolenem do odpadního potrubí. Na vtoku do odpadního 

potrubí se navrhuje zúžení, které zajišťuje beztlakový průtok potrubím a odvzdušňovací 

potrubí vyvedené nad úroveň maximální hladiny, které odvádí vzduchové bubliny stržené 

při přepadu vody a omezuje vznik dynamických rázů v odpadním potrubí. 

Šachtové přelivy se navrhují na velkých vodních nádržích, u malých nádrží se vyskytují 

zřídka. [18] 

 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 22 -   

4.3. Problematika povodní obecně 

4.3.1. Povodně 
 

Dle Nařízení vlády o ochraně před povodněmi č. 100/1999 Sb. se povodní rozumí 

výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí 

vylití vody z koryta, nebo voda již zaplavuje území a může způsobit škody. Povodní je i 

stav, kdy nemůže voda z určitého místa přirozeným způsobem odtékat, nebo je její odtok 

nedostatečný. [17]   

4.3.2. Typy povodní 
 

Povodeň může být způsobena buď přírodními, nebo umělými jevy. 

Přírodní jevy mohou mít několik podob. V prvním případě povodeň nastává po 

dlouhodobých srážkách, kdy je půda vodou maximálně nasycena a už není schopna 

pojmout další množství. Tyto povodně postihují větší územní celky a způsobují největší 

škody, neboť se z koryt vylévají i větší řeky a dochází k zalití velkého území. Jsou 

poměrně dobře předvídatelné a škodám lze částečně předcházet vybudováním provizorních 

protipovodňových zařízení, regulací odtoku z vodních nádrží aj.  

Druhou příčinou je rychlé odtávání sněhové pokrývky, případně doplněné srážkami. 

Může také nastat případ, že před vytvořením krátko trvající sněhové pokrývky předcházelo 

delší období holomrazů a při následném rychlém tání voda nemá možnost zasakovat do 

zmrzlé půdy a dochází k velmi rychlému odtoku. Rychlé oteplení bývá také doprovázeno 

vznikem ledových jevů, kdy nahromaděné kry v určitém místě zmenší průtočný profil 

koryta.  

Další příčinou jsou krátkodobé, ale velmi intenzivní deště lokálního charakteru, 

které se vyskytují nejčastěji v létě. Lokální povodně jsou těžko předvídatelné a mají velice 

rychlý průběh. Dochází k rozvodnění malých vodních toků, které působí na první pohled 

neškodně. Velkou měrou se na těchto povodních podílí omezená retenční schopnost 

krajiny. Malé plochy lesů, špatné osevní postupy, skladba plodin a velké zastavěné plochy 

přispívají ke zrychlení odtoku vody z krajiny a k půdní erozi. Dochází k odnosu úrodné 

svrchní vrstvy zeminy, ke splachu hnojiv a k zanášení koryt vodních toků. Zpomalení 

odtoku lze dosáhnout alespoň částečným napravením nevhodných předešlých krajinných 

úprav (meliorace, zvětšování polí, odstranění zelených pásů a remízků), zkapacitněním 

koryt v intravilánech a také výstavbou vodních nádrží, či poldrů. 
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Umělými jevy rozumíme mimořádné události, ať už se jedná o technickou poruchu, 

či o záměrný čin (vojenský, či teroristický útok). Protržení hráze, porucha hradicích 

konstrukcí výpustných zařízení, či nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 

díla se eliminují technicko - bezpečnostním dohledem, jehož rozsah a intenzita se zvyšuje 

s velikostí stavby. Vodní díla jsou zařazeny do kategorií I – IV podle rizika, jaké by 

způsobilo protržení hráze, tj. ohrožení lidských životů, výše ekonomických škod, 

poškození životního prostředí, sociální a ekonomické důsledky pro vlastníka, region a stát. 

Díla kategorie I. představují největší riziko, na území České republiky se jich nachází 22. 

Rizika protržení hrází vodních děl nelze vyloučit, což dokládají i srpnové povodně roku 

2002, kdy došlo k protržení mnoha hrází, byť nižších kategorií. Bylo to 10 případů u 

vodních děl III. kategorie a 410 případů u děl IV. kategorie. [6] 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8 Kritéria pro zařazení určeného vodního díla do kategorie [19] 

Kategorie Kritéria 

I. Ohroženy řádově tisíce až desetitisíce lidí a předpokládány velké ztráty na 
lidských životech. 
Velké škody na určeném vodním díle, jehož následná obnova je velmi 
složitá a nákladná. 
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou rozsáhlé 
škody na obytné a průmyslové zástavbě, silniční a železniční síti, ohrožena 
jsou další určená vodní díla nebo jiná vodní díla. 
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení 
průmyslové výroby, dopravy ap. jsou velmi vysoké a těžko nahraditelné. 
Škody na životním prostředí jsou vysoké, překračují význam vyššího 
územního samosprávného celku, ekonomické důsledky se dotýkají celého 
státu. 

II. Ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských 
životech. Značné škody na určeném vodním díle, jeho následná obnova je 
složitá a nákladná. 
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou škody na 
obytné a průmyslové zástavbě, dopravní síti, ohrožena jsou další určená 
vodní díla nebo jiná vodní díla. 
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení 
průmyslové výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou značné. 
Škody na životním prostředí překračují význam vyššího územního 
samosprávného celku. 
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III. Ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských 
životech. 
Poškození určeného vodního díla, obnova je proveditelná. 
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou škody na 
obytné a průmyslové zástavbě i dopravní síti, ohrožena mohou být další 
měně významná vodní díla. 
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení 
průmyslové výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou plně nahraditelné. 
Škody na životním prostředí nepřekračují význam vyššího územního 
samosprávného celku. 

IV. Ztráty na životech jsou nepravděpodobné. 
Poškození určeného vodního díla, obnova je proveditelná. 
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem jsou malé materiální 
škody. 
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu jsou malé. 
Škody na životním prostředí jsou zanedbatelné. 

 

 

4.3.3. Problematika povodní ve světě 
 

Hrozba protržení vysokohorských jezer v Kyrgyzstánu 

Ačkoliv se nejedná o klasickou povodeň, tak jak ji známe u nás, je hrozba průvalů 

vysokohorských jezer s možnými katastrofickými následky problémem prakticky ve všech 

velehorách a v posledních letech se mu věnuje velká pozornost. 

V západní části pohoří Ťan-Šan v severním Kyrgyzstánu se nachází asi 300 

vysokohorských jezer moréno-ledovcového původu, u nichž hrozí protržení. Mimořádné 

nebezpečí hrozí u 10 velkých jezer. Nejvážnějším případem je jezero Petrova, které leží 

v 3700 metrech nad mořem. Vlivem klimatických změn tají ledovce vysokým tempem a 

dochází ke zvyšování hladin vysokohorských jezer, které by nemusely udržet tlak nadržené 

vody. Za posledních deset let vzrostla maximální hloubka jezera Petrova z 22 na 70 metrů 

a objem vzrostl na 60 mil. m3. Jezero Petrova je mimořádnou hrozbou nejen pro vznik 

ničivé povodně, která je hrozbou pro obyvatele spodních částí údolí, ale především kvůli 

existenci zlatého dolu těsně pod jezerem. Nachází se zde mohutná nádrž, uložiště vysoce 

toxických odpadů s obsahem kyanidů, vznikajících při těžbě zlata. Následná povodeň by 

zamořila území obrovského rozsahu. Kyrgyzští odborníci ve spolupráci s českými kolegy 

pracují na průzkumných pracích, tvorbě ochranných opatření, monitorovacího a varovného 

systému. [24] 
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Povodně v Bangladéši 

Bangladéš je země s nejčastějším výskytem povodní na světě. Leží na dolních 

tocích tří veletoků: Gangy, Brahmaputry (taktéž nazývaná Jamuna) a Maghny, které se 

spojují a vlévající se do Bengálského zálivu. Obyvatelé této deváté nejlidnatější země na 

světě musí pravidelně čelit záplavám velkého rozsahu v deltách řek a účinkům ničivých 

tajfunů. Ramena delty Brahmaputry mění často svá koryta. Nejvíce je tento jev patrný po 

jarních povodních, kdy vlivem tání himálajských ledovců a monzunových dešťů překračují 

průtoky 15000 m3/s. Řeka zemi rozděluje na dvě části a první most spojující břehy byl 

postaven teprve v roce 1998, po předcházejícím ohrázování koryta nad místem výstavby. 

Bez úpravy koryta by mohl nastat případ, kdy by řeka mohla opět změnit řečiště a most by 

obešla. [27]   

Bangladéš se kvůli své poloze pravidelně setkávala s povodněmi od nepaměti a 

v budoucnu tomu tak bude i nadále, i když protipovodňová opatření mají za úkol ochranu 

nejobydlenějších částí země. Hlavními plodinami pěstovanými v Bangladéši jsou rýže a 

juta a jejich výnosy jsou závislé na přísunu živin naplavených povodní. Záleží ovšem na 

intenzitě a délce povodně. Při “normálních“ povodních výnosy stoupají, při “extrémních“ 

dochází k úhynu nebo poškození rostlin a výnosy klesají, což je v zemi, která není ani při 

dobrých výnosech schopna uživit své obyvatelstvo, závažný problém. [28] 

 

 

   Obr. 9 Porovnání “normální“ a “extremní“ povodně v Bangladéši 

 

Dokumentace povodní se v Bangladéši systematicky provádí teprve od roku 1953, 

kdy se pro jednotlivé povodně porovnává výška zatopení, plocha zátopy, počet postižených 

lidí a škody napáchané povodní. Problematice povodní v Bangladéši je věnována 

pozornost od katastrofálních povodní z roku 1988, kdy bylo zatopeno 68% rozlohy země. I 

přes budování protipovodňových opatření se po deseti letech opakovaly povodně 

podobného rozsahu. Největší hrozbou do budoucna je vzestup hladin oceánů vlivem 
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klimatických změn. Jelikož je takřka celé území Bangladéše rovinaté a nachází se jen 

několik metrů nad úrovní hladiny oceánu, došlo by po zvednutí hladiny o 10 m k zatopení 

90% plochy země. [30] 

 

4.3.4. Problematika povodní v České republice 
 

Pro Českou republiku jsou povodně největším nebezpečím, co se týká přírodních 

katastrof.  Od konce 19. st., kdy až do období posledních patnácti let se na našem území 

nevyskytly extrémně ničivé povodně ve větším počtu, či rozsahu a docházelo 

k podceňování povodňových rizik. Možné povodně částečně eliminovala vodní díla většího 

rozsahu, postavená za minulého režimu prakticky po celé zemi. V domnění vyloučení 

povodňových rizik docházelo k rozvoji zástavby na povodněmi ohrožovaných územích. 

Jak liché bylo smýšlení o povodňových rizicích se ukázalo v roce 1997, kdy sever země 

postihly ničivé záplavy velkého rozsahu. V následujících letech došlo k mnoha případům 

lokálních, či regionálních povodní, které veřejnost přesvědčily, že dříve spolehlivá ochrana 

před povodněmi je nedostatečná. [6] 

 

 

 

Obr. 10 Ztráty na životech a škody způsobené povodněmi 1997-2006 [8] 
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4.3.5. Problematika suchých poldrů 
 

Dřívější ryze technické úpravy vodních toků, jako výstavba přehrad, zkracování a 

zkapacitňování koryt při velkých povodních působí proti smyslu protipovodňové ochrany. 

Způsobují totiž zrychlení odtoku, dochází ke zvýšení kulminačních průtoků a případným 

povodňovým škodám. 

Poslední dobou se protipovodňová koncepce přesouvá do oblasti přírodě blízké 

protipovodňové ochrany, smyslem které je využití přirozené retenční schopnosti krajiny. 

Vedle agrotechnických opatření a revitalizací koryt vodních toků do této skupiny 

protipovodňové ochrany patří také výstavba malých ochranných nádrží a poldrů, které 

svou kapacitou zajišťují snížení povodňové vlny. Výhoda suchých poldrů je kombinace 

efektivní protipovodňové ochrany s trvalou udržitelností při využívání krajiny. Podstatná 

výhoda je také cena a doba stavby v porovnání s výstavbou přehrady. Je třeba brát v úvahu 

i ekologický aspekt, kdy stavbou poldru dochází s malému zásahu do rázu krajiny. [7,9] 

Poldry však mají také stinné stránky, a to především riziko porušení stability hráze 

při rychlém plnění. Na rozdíl od hráze vodní nádrže, na kterou působí neustále určité 

množství nadržené vody a případné defekty hráze jsou poměrně dobře zjistitelné, je hráz 

suchého poldru trvale vyschlá. Snížená stabilita hráze poldru bývá často porušena 

působením hlodavců, kteří si v tělese hráze hloubí nory. Porucha hráze se tedy může 

projevit až v průběhu povodně a v nejhorším případě může dojít až k jejímu protržení. [8] 

 

Poldr jako architektonický prvek zástavby 

Jiný pohled na výstavbu poldru panuje v centru Sao Paula v Brazílii, kde je snaha o 

navrácení morfologické, funkční a kulturní charakteristiky parku Don Pedro II, které ztratil 

po roce 1960 v důsledku rozšiřování zástavby. Projekt předkládá variantu čistírny 

dešťových odpadních vod (stupně: objekt zachycení pevných látek a nádrže sedimentace a 

aerace) z ploch okolní zástavby a vody z drenáží okolí v kombinaci s mokřadem a 

poldrem, vše doplněné prvky městského parku.  

Jde tedy o zajímavé skloubení zachycení povodňových průtoků, čištění dešťové vody a 

zkvalitnění funkce zelené zóny uprostřed velkoměsta. [26] 
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Od roku 2002 běží v Bavorsku “Akční program 2020 pro oblast Dunaje a 

Mohanu”, což je  protipovodňový program, který se skládá ze tří částí, a to: Přirozené 

retence, Technické protipovodňové ochrany a Prevence povodní. Pokud budou tyto oblasti 

uplatněny v kombinaci, zaručí tu nejlepší možnou ochranu. 

Z pohledu diplomové práce je třeba vyzdvihnout technickou protipovodňovou 

ochranu, která se upřednostňuje výstavbu řízených poldrů v říčních nivách, zemědělsky a 

lesnicky využívaných pozemcích, namísto hrází podél toků.  Ohrázování  sice zvětší 

kapacitu koryta, ale tento prostor je zaplněn už ve chvíli, kdy povodňová vlna přiteče. Na 

rozdíl od takto upraveného koryta má řiditelný poldr schopnost zachytit povodňovou 

špičku a tím zabránit dalšímu zvýšení hladiny v toku. [16] 

 

Obr. 11 Porovnání účinnosti zachycení povodňové vlny ochrannými hrázemi a řízeným 

poldrem[16] 

 

Akční program bavorské vlády počítá do roku 2020 s vybudováním sedmi řízených 

retenčních zařízení o celkové kapacitě 44,4 mil. m3 o celkové ceně 123 mil. €. [16] 

Funkce takového systému je závislá na co nejpřesnějších údajích o srážkách a 

očekávaném vývoji povodňové vlny. Při nepřesném vyhodnocení situace může nastat 

případ, že kapacita poldrů bude naplněna ještě před průchodem kulminační vlny a celý 

systém se takto mine účinkem. Do jaké míry bude soustava řízených poldrů s významným 

retenčním objemem na středním toku Dunaje fungovat, ukáže čas.  
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené 
varianty řešení 

Jako hráz současného poldru na Otickém příkopu je použita stará hráz bývalého 

rybníka, která byla v 60. letech minulého století zvýšena a rozšířena. Hráz má nepravidelný 

tvar, nevyhovující sklony svahů a neexistuje k ní žádná dokumentace. 

 

Varianta A 

První varianta řešení diplomové práce zahrnuje použití stávající hráze a návrh 

nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu dle současné legislativy a norem. 

V současnosti není na nádrži postaven žádný bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení má 

pouze jeden uzávěr. 

 

Varianta B 

Druhou variantou řešení je modelový případ, jako by stará hráz neexistovala a je 

navržena hráz nová, spolu s výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. Zvolil jsem 

tuto variantu a v následující části práce zpracoval. Původně jsem začal s návrhem hráze 

šířky koruny 8,5 m, po které by vedla obousměrná komunikace. Po zvážení investičních 

nákladů a problematiky přemostění korunového bezpečnostního přelivu jsem změnil návrh 

hráze na takový, že po hrázi nepovede žádná komunikace, koruna hráze bude mít 

minimální šířku, tj. 3,5 m a koryto bezpečnostního přelivu nebude přemostěno, ale bude 

mít tvar lichoběžníku s mírným sklonem ramen, který bude umožňovat průjezdnost koryta 

přelivu vozidlům údržby, nebo např. cyklistům.   

 

5.1. Výpočet množství vody v uzavírajícím profilu 
 

Množství vody vzniklé povrchovým odtokem ze srážek závisí na koeficientu 

odtoku (sklon a druhu povrchu terénu), ploše uvažovaného povodí, intenzitě a době trvání 

deště. 

Následující výpočet byl porovnán s daty získanými od ČHMU (viz tab. 3). 

Plocha povodí a sklon terénu byly změřeny na online mapě Hydroekologického 

informačního systému VÚV TGM [32], druh povrchu povodí byl určen z leteckých snímků 

[2]. 
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 Celková odvodňovaná plocha: 4,43 km2 

 

z toho: pole - 4,297 km2 = 97%  

 komunikace, zastavěné plochy - 0,133 km2 = 3% 

 

 

Tab. 9 Součinitele odtoku pro dané povrchy a sklony terénu [34] 

Druh povrchu Sklon do 1% Sklon 1-5% Sklon nad 5% 
Pole, louky 0,05 0,1 0,15 
Asfaltové a 

betonové vozovky 
0,7 0,8 0,9 

 

Průměrný koeficient odtoku  0,97 · 0,05 0,03 · 0,7 0,069 

 

Příklad výpočtu [34] 

Redukovaná odvodněná plocha 

S = Sodv   k = 443  0,069 = 30,56 ha  

 

Sodv….celková odvodňovaná plocha [ha] 

k …. koeficient odtoku 

 

Průtok v závěrném profilu 

Q
I · S

1000
147 · 30,56

1000
4,49 m  · s  

 

I…. intenzita deště [l/(s ha)] 

S…. redukovaná odvodněná plocha [ha] 

 

Objem srážek 

· 60 · I · S
1000

15 · 60 · 147 · 30,56
1000

4043,1 m   
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Tab. 10 Objemy srážek spadlé na vybrané povodní 

Déšť 
Doba trvání 

[min.] 

Intenzita 
deště 

[l/(s·ha)] 

Redukovaná 
odvodněná 
plocha [ha] 

Q dešťové 
[m3 ·s-1] 

Objem 
srážek [m3] 

1 letý 15 117 30,56 3,58 3217,97 
2 letý 15 147 30,56 4,49 4043,09 
5 letý 15 188 30,56 5,75 5170,75 

10 letý 15 220 30,56 6,72 6050,88 
20 letý 15 253 30,56 7,73 6958,51 
50 letý 15 296 30,56 9,05 8141,18 

100 letý 15 328 30,56 10,02 9021,31 
 

 

Obr. 12 Srovnání hydrologických údajů  

 

Z grafu je vidět, že výpočet je značně nepřesný, křivka vypočítaných hodnot má 

velice podobný průběh, ale ve své horní části je posunuta o 2,5 m3/s. Chyba vznikla 

nepřesnostmi v měření a použitím nepřesných součinitelů odtoku, jejichž hodnoty pro 

stejné podmínky se v jednotlivých literaturách liší. Orientační výpočet je nadsazený a 

použití těchto výsledků by mělo za důsledek zbytečné předimenzování nádrže. 

K výpočtům tedy byly použity přesné hodnoty, získané z ČHMU. 
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Výpočet kapacity koryta Otického příkopu [33] 

 

b = 0,6 m; m = 2,55; h = 0,5 m; n = 0,035  

b….šířka dna koryta [m] 

m….příčný sklon (1 : m)  

h….výška hladiny vody v korytě [m] 

n….součinitel drsnosti koryta dle Manninga 

 

Průtočný průřez 

S = ( b + m · h ) · h = (0,6 + 2,55 · 0,5) · 0,5 = 0,94 m2     

 

Omočený obvod 

O = b + 2 · h · (1+ m2)0,5 = 0,6 + 2 · 0,5 · (1 + 2,552)0,5 = 3,34 m 

 

Hydraulický poloměr 

R
S
O

0,94
3,34

0,28 m 

 

Rychlostní součinitel 

C · R
,

· 0,28  = 23,12  

 

Sklon koryta 

I ∆  0,0029    

∆h….výškový rozdíl na vtoku a výtoku koryta [m] 

l….délka koryta [m] 

 

Rychlost proudění  

v C · √R · I 23,12 · √0,28 · 0,0029 0,62 m · s    

 

Průtok 

Q S · v 0,94 · 0,62 0,59 m  · s    
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Tab. 11 Hodnoty průtoků a průtočných rychlostí pro různé výšky hladiny u koryta vodního 

toku 

h [m] S [m2] O [m] R [m] C [-] v [m · s-1] Q [m3 · s-1] 
0,05 0,04 0,87 0,04 16,82 0,17 0,01 
0,10 0,09 1,15 0,07 18,53 0,26 0,02 
0,15 0,15 1,42 0,10 19,58 0,32 0,05 
0,20 0,22 1,70 0,13 20,36 0,38 0,08 
0,25 0,31 1,97 0,16 20,99 0,42 0,13 
0,30 0,41 2,24 0,18 21,52 0,47 0,19 
0,35 0,52 2,52 0,21 21,98 0,51 0,27 
0,40 0,65 2,79 0,23 22,40 0,55 0,36 
0,45 0,79 3,07 0,26 22,78 0,59 0,46 
0,50 0,94 3,34 0,28 23,12 0,62 0,59 
0,55 1,10 3,61 0,30 23,44 0,66 0,73 
0,60 1,28 3,89 0,33 23,74 0,69 0,89 
0,65 1,47 4,16 0,35 24,02 0,73 1,07 
0,70 1,67 4,43 0,38 24,28 0,76 1,27 
0,75 1,88 4,71 0,40 24,53 0,79 1,49 
0,80 2,11 4,98 0,42 24,76 0,82 1,74 
0,85 2,35 5,26 0,45 24,99 0,85 2,01 
0,90 2,61 5,53 0,47 25,20 0,88 2,30 
0,95 2,87 5,80 0,49 25,41 0,91 2,62 
1,00 3,15 6,08 0,52 25,61 0,94 2,96 

 

 

Obr. 13 Konzumční křivka pro průtok korytem vodního toku  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

h
[m

]

Q [m3 ∙ s-1]

Konzumční křivka pro průtok korytem 

vodního toku



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 34 -   

Při srovnání předchozí tabulky i grafu s hodnotami N-letých průtoků (viz. tab.č.3) 

je patrné, že koryto toku je schopné převést 5-ti letou vodu. 

5.2. Charakteristiky nádrže 
 

Charakteristika nádrže se vyjadřuje pomocí tzv. batigrafických křivek, což je 

dvojice čar, které vyjadřují tvar a velikost zátopové oblasti, tvořené hrází, dnem a boky 

nádrže.  

První křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržené vody:           

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

vody: V = f (h). [22]   

 

Vzorový výpočet objemu zátopy z plochy: 

Ze situace byly změřeny plochy odpovídající jednotlivým vrstevnicím a dle 

následujícího vzorce byly spočítány dílčí objemy mezi vrstevnicemi. Celkový objem 

nádrže je tvořen součtem dílčích objemů. 

   

V 0,5 · S S · ∆h   [22]   

Vi ….dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi [m3]  

Si,Si+1….plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 [m2] 

∆h ….výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 [m] 

 

V 0,5 · 132389 158927 · 0,1 14656,8 m  

ΣV V V 195517 m  

 

Tab. 12 Výpočet objemu zátopy 

Kóta hladiny 
[m n.m.] 

∆h [m] Plocha [m2] 
0,5 · (Si+Si+1) 

[m2] 
Vi [m

3] ∑V [m3] 

254 - 132389 - - - 
254,1 0,1 158927 145658 14565,8 14565,8 
254,2 0,1 187513 173220 17322 31887,8 
254,3 0,1 215947 201730 20173 52060,8 
254,4 0,1 250330 233139 23313,9 75374,7 
254,5 0,1 280283 265307 26530,7 101905 
254,6 0,1 306734 293509 29350,9 131256 
254,7 0,1 321733 314234 31423,4 162680 
254,8 0,1 335016 328375 32837,5 195517 
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Obr. 14 Batigrafické křivky nádrže  

5.3. Transformace povodňové vlny 
 

K účinné transformaci povodňové vlny je nutné vytvořit dostatečně velký retenční 

prostor. Na základě výpočtu jeho potřebné velikosti a batigrafické křivky V = f (h) se určí 

výška hráze. 

U malých povodí v rovinaté krajině dochází ke kulminaci povodňové vlny zhruba 

po čtyřech hodinách od začátku přívalového deště. 

 
Výpočet transformace povodňové vlny: 
 
Přítok Q100: údaje získané od ČHMU 
 
Odtok: hodnota omezená kapacitou výpustného zařízení (1,95 m3/s) 
 
Objem vody – přítok: V přítok Q · 3600 
 
Povodňová vlna Vpov: načítání objemů přitékající vody a předešlých hodnot povodňové 
vlny 
 
Objem vody – odtok: V odtok · 3600   
 
Součet odtoků Vodt: načítání objemů odtékající vody a předešlých odtoků   
 
Velikost akumulace: V V V  
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Tab. 13 Transformace povodňové vlny 

Čas 
[hod] 

Přítok 
Q100 

[m3/s] 

Odtok 
[m3/s] 

Objem 
vody - 
přítok 
[m3] 

Povodňová 
vlna [m3] 

Objem 
vody - 
odtok 
[m3] 

Součet 
odtoků 

[m3] 

Velikost 
akumulace 

[m3] 

0 0,04 0,04 130 130 130 130 0 
1 0,20 0,20 720 850 720 850 0 
2 1,50 1,50 5400 6250 5400 6250 0 
3 3,90 1,95 14040 20290 7020 13270 7020 
4 6,74 1,95 24264 44554 7020 20290 24264 
5 4,70 1,95 16920 61474 7020 27310 34164 
6 3,05 1,95 10980 72454 7020 34330 38124 
7 2,20 1,95 7920 80374 7020 41350 39024 
8 1,60 1,95 5760 86134 7020 48370 37764 
9 1,25 1,95 4500 90634 7020 55390 35244 

10 1,00 1,95 3600 94234 7020 62410 31824 
11 0,75 1,95 2700 96934 7020 69430 27504 
12 0,60 1,95 2160 99094 7020 76450 22644 
13 0,40 1,95 1440 100534 7020 83470 17064 
14 0,25 1,90 900 101434 6840 90310 11124 
15 0,18 1,55 648 102082 5580 95890 6192 
16 0,08 1,00 288 102370 3600 99490 2880 
17 0,05 0,50 180 102550 1800 101290 1260 
18 0,04 0,04 130 102680 144 101434 1246 

 
Potřebná velikost retenčního prostoru k zachycení povodňové vlny byla výpočtem 

stanovena na 39024 m3. 

 

 
 

Obr. 15 Transformace povodňové vlny  
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5.4. Návrh hráze 
 

Hráz suchého poldru je navržena jako přímá homogenní zemní hráz. Její délka bude 

639 m se sklonem 1 : 3 u návodního líce a 1 : 3 u líce vzdušního. Její maximální výška 

bude 1,9 m a koruna se bude nacházet ve výšce 255,3 m n. m. Šířka koruny hráze bude   

3,5 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Pohled ze současné hráze směrem na jih [37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Pohled na zátopu poldru ze současné hráze směrem na JZ [37] 
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5.5. Založení hráze 
 

Po vytyčení osy hráze se v prostoru tělesa hráze vykácí všechny stromy a keře. 

Odstraní se kořeny a také se sejme vrstva ornice o tloušťce 0,6 m. Zemina se po dokončení 

výstavby hráze použije k jejímu ohumusování a oseje se travou, zbytek zeminy se rozhrne 

po okolních pozemcích. Základová spára se urovná a zhutní.  

 

5.6. Návrh patního drénu 
 

Před započetím sypání materiálu hráze se u paty vzdušního líce provede výstavba 

patního drénu. Těleso patního drénu bude drceným kamenivem, obsahující maximálně 5% 

částic menších než 0,063 mm, ve kterém bude uloženo drenážní potrubí. Parametry 

drenážního příkopu – viz obr. 8. Potrubí bude z děrovaných PE trubek o DN 200mm. 

Drenážní voda bude odváděna do koryta pod hrází. V místě kontaktu drenáže s tělesem 

hráze bude umístěn obrácený filtr, který bude zabraňovat vyplavování částic tělesa hráze. 

Tloušťka filtru bude 0,20 m a jednotlivé vrstvy o mocnostech 5, 5 a 10 cm se budou 

skládat z jemného písku, jemného štěrku a  hrubého stěrku – pořadí materiálů je od 

nejjemnějších po nejhrubší směrem k drenážní trubce.  

 

5.7. Stavba hráze 
 

Matriálem hráze bude hlinitý štěrk (GM), který má výborné vlastnosti ke stavbě 

homogenních hrází. Fyzikálně-mechanické vlastnosti zvolené zeminy jsou uvedeny 

v následující tabulce. Ložisko tohoto materiálu se nachází 5 km od místa stavby.  

 

Tab. 14 Orientační  půdněmechanické vlastnosti zhutněného hlinitého štěrku (GM) [12] 

Zdánlivá hustota 
[t· m-3] 

Standardní 
Proctorova 

zkouška 

Objemová 
hmotnost suché 
zeminy [t· m-3] 

Smyková pevnost 
Filtrační 

součinitel 

Částice 
<4 mm 

Částice 
>4 mm 

dmax 
[t· m-3] 

Wopt 
[%] 

Max. Min. 
cef 

[kPa] 
Φef 
[°] 

k 
[m· s-1] 

2,73 2,43 >1,8 <20,5 
2,06- 
2,16 

1,7-
1,76 

5 34 
8·10-5 

až 8·10-10 
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Sypání materiálu bude prováděno po vrstvách mocných 0,2 m a hutněno těžkým 

vibračním válcem. Povrch spodní vrstvy musí být při navážení další vrstvy vlhký, aby 

došlo k dobrému spojení vrstev. Výstavba hráze by měla probíhat najednou a sypání 

materiálu by nemělo probíhat v dešti, sněžení, či při mrazu. 

 

5.8. Návodní svah 
 

Dle tabulky č. 8 bude navrhnut sklon návodního svahu 1 : 3.  Jelikož se nejedná o 

vodní nádrž s trvalou zátopou, u které je třeba chránit těleso hráze před účinkem vln, ale o 

suchý poldr, u kterého dojde k zaplavení pouze výjimečně, a to ještě na krátkou dobu, není 

třeba plošných ochranných stavebních prvků. Postačí pouze osev travní směsí na vrstvě 

ornice tloušťky cca 15 cm, která zbude po úpravě podloží hráze. 

Travní porost bude třeba pravidelně kosit, aby byly dobře viditelné případné 

poruchy tělesa hráze. 

 

5.9. Vzdušní svah 
 

Dle tabulky č. 7 by mohl být navrhnut sklon vzdušního svahu 1 : 2, ale na radu    

Ing. Krkošky byl navrhnut sklon mírnější, a to 1 : 3. Stejně jako svah návodní bude svah 

vzdušního líce oset travou na vrstvě ornice o tloušťce 15 cm. Vzdušní svah může být 

osázen zakrslou borovicí, která splňuje požadavky výběru vegetace, tj. vyvarovat se 

výsadby mělce kořenících a krátkověkých dřevin.   

 

5.10. Výpustné zařízení 
 

Výpustné zařízení bude dimenzováno na maximální průtok 1,96 m3/s.  

Výpustné potrubí bude betonové o DN 800 s těsněnými spoji. Trouby budou ukládány na 

vyspárovanou betonovou desku. Potrubí se po spojení a posazení na betonovou desku 

obední a celé obetonuje tak, aby měla obetonávka v průřezu tvar lichoběžníku o sklonech 

bočních stěn 10 : 1. Důležité je kvalitní přihutnění materiálu tělesa hráze, aby nedocházelo 

k vzniku průsakové cesty kolem potrubí. 
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Uzávěr potrubí se bude nacházet u návodní paty hráze, jelikož uzávěr u vzdušní 

paty hráze by neumožňoval beztlakový režim v odpadním potrubí, který je doporučen 

normou ČSN 752410.  

Potrubí bude mít dva uzávěry, hlavní a nouzový. Hlavním uzávěrem bude 

vřetenové šoupátko DN 800 z korozivzdorné oceli. Nouzový uzávěr bude tvořit dlužová 

stěna, sestavená z 13 ks dluží o rozměrech: výška 20 cm, šířka 5 cm. Uzávěry se budou 

nacházet v železobetonové šachtě. Ocelové drážky pro dluže jsou součástí monolitické 

šachty. Šachta bude stejně vysoká jako koruna hráze. Základem šachty bude armovaná 

betonová deska o mocnosti 60 cm a vnější rozměry budou přesahovat šachtu o 20 cm. 

Výpustné potrubí bude mít hrdlo v rovině s vnitřní stěnou šachty a dilatační spára mezi 

šachtou a potrubím bude utěsněno gumou, která bude zajišťovat vodotěsnost i pružnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vřetenové šoupátko[38] 
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Výtok reálné kapaliny malým otvorem: [35] 

Q µ · S · 2 · g · h  , kde 

…součinitel výtoku pro zaoblenou hranu   

h…výška hladiny od těžiště otvoru 

 

Q 0,745 · 0,5 · √2 · 9,81 · 1,4 1,95 m3 · s-1 

 

Z důvodu malé hloubky zátopy bude i při maximální hladině v potrubí zaručeno 

beztlakové proudění, není třeba zmenšení průtočného profilu otvoru. 

      

Výpočet pro beztlakové proudění v potrubí: [33] 

 

Průtočná plocha 

S π ·   3,14 ·  , 0,5024  m2 

 

Hydraulický poloměr 

R
S
O

π · r
π · d

0,2 m 

 

Rychlostní součinitel 

C
1
n

· R
1

0,014
· 0,2 , 55,24 

P…exponent dle Pavlovského P 2,5 · √n 0,13 0,75 · √R · √n 0,1 2,5 ·

√0,014 0,13 0,75 · √0,2 · √0,014 0,1 0,1596 

 

Střední průtoková rychlost 

v C · √R · I 55,24 · 0,2 · 0,025 3,906 m · s-1 

 

Průtok při beztlakovém proudění 

Q = S · v = 0,5024 · 3,906 = 1,963 m3 · s-1 

 

Tabelované hodnoty pro potrubí DN 800 o sklonu I = 25 ‰ jsou totožné s výsledky 

předchozích výpočtů. 
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5.11. Bezpečnostní přeliv 
 

Bezpečnostní přelivy se navrhují u malých vodních nádrží nejčastěji na stoleté 

průtoky, aby i při ucpání spodních výpustí měl přeliv dostatečnou kapacitu k převedení 

takovéto povodňové vlny a nedošlo k přelití koruny hráze. Dle  hydrologických údajů (2. 

kapitola, tab. č. 3) je v našem případě  hodnota stoletého průtoku Q100 rovna 6,74 m3.s-1.   

Jelikož se hráz nádrže nachází na rovinatém území a má značnou délku, není zde možné 

použít boční přeliv. Bezpečnostní přeliv bude tedy konstruován jako přímý, pevný 

nehrazený přeliv.  

Přelivná hrana bezpečnostního přelivu se bude nacházet ve výšce 254,3 m n. m. a délka 

přelivné hrany byla výpočtem stanovena na 10 metrů.  

Bezpečnostní přeliv bude mít tvar lichoběžníku se sklonem ramen 1 : 5, což bude 

zajišťovat možnost překonání motorovým vozidlem, bez nutnosti stavět most. Materiálem 

bezpečnostního přelivu bude kamenná rovnanina kladená do štěrkopískového lože. 

 

Výpočet délky přelivné hrany bezpečnostního přelivu: [35] 

 

Ze základního vzorce pro průtok   Q σz · m · b · h ⁄ · 2 · g   se odvodí b; 

 

b
Q

σz · m · h ⁄ · 2 · g
 

 

Q….návrhový kulminační průtok [m3 · s-1] – v našem případě Q100 

m….součinitel přepadu 

z…součinitel zatopení 

b….délka přelivné hrany [m] 

h….výška přepadového paprsku při návrhovém průtoku [m] 

g….tíhové zrychlení pro naši zeměpisnou šířku 9,81 m/s² 

 

Q = 6,74 m3 · s-1; m = 0,44; z = 0,98; h = 0,6m; b = ? [m]  

po dosazení,   

 

b
Q

σz · m · h ⁄ · 2 · g

6,74
0,98 · 0,44 · 0,5 ⁄ · √2 · 9,81

9,98m 
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Tab. 15 Závislost průtoku na výšce přepadového paprsku 

h [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Q [m3 · s-1] 0,21 0,60 1,11 1,70 2,38 3,13 3,94 4,82 5,75 6,74 
 

 

 

Obr. 19 Konzumční křivka přelivné hrany bezpečnostního přelivu 

 

 

Vzorový výpočet kapacity koryta přelivu: 

 

b = 9,98m; m = 5; h = 0,3m; n = 0,023  

b….šířka dna koryta [m] 

m….příčný sklon (1 : m)  

h….výška hladiny vody v korytě [m] 

n….součinitel drsnosti koryta dle Manninga 

 

Průtočný průřez 

S = ( b + m · h ) · h = (9,98 + 5 · 0,3) · 0,3 = 3,44 m2     

 

Omočený obvod 

O = b + 2 · h · (1+ m2)0,5 = 9,98 + 2 · 0,3 · (1 + 52)0,5 = 13,04 m 
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Hydraulický poloměr 

R
S
O

1,88
7,01

0,26 m 

 

Rychlostní součinitel 

C · R
,

· 0,27  = 34,82  

 

Sklon koryta 

I 1% 

 

Rychlost proudění  

v C · √R · I 34,82 · √0,26 · 0,01 1,79 m · s    

 

Průtok 

Q S · v 3,44 · 1,79 6,16 m  · s    

 

 

Tab. 16 Hodnoty průtoků a průtočných rychlostí pro různé výšky hladiny u koryta 

bezpečnostního přelivu 

h [m] S [m2] O [m] R [m] C [-] v [m · s-1] Q [m3 · s-1] 
0,05 0,51 10,49 0,05 26,28 0,58 0,30 
0,10 1,05 11,00 0,10 29,38 0,91 0,95 
0,15 1,61 11,51 0,14 31,32 1,17 1,89 
0,20 2,20 12,02 0,18 32,75 1,40 3,07 
0,25 2,81 12,53 0,22 33,88 1,60 4,50 
0,30 3,44 13,04 0,26 34,83 1,79 6,16 
0,35 4,11 13,55 0,30 35,63 1,96 8,05 
0,40 4,79 14,06 0,34 36,34 2,12 10,17 
0,45 5,50 14,57 0,38 36,97 2,27 12,50 
0,50 6,24 15,08 0,41 37,53 2,41 15,07 

 

Z tabulky i grafu je patrné, že koryto přelivu je schopné převést stoletý průtok    

(6,47 m3 · s-1) již při výšce hladiny asi 0,32 m. 

 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 45 -   

 

Obr. 20 Konzumční křivka průtoku korytem bezpečnostního přelivu 

 

Přípojné koryto od bezpečnostního přelivu bude lichoběžníkového tvaru o 

podélném sklonu 2,5 % a délky 58 m. Hloubka bude 1 m, šířka dna 1,5 m, sklony svahů 

1:1. Koryto bude zpevněno kamennou rovnaninou ( n = 0,032 ). 

Princip výpočtu kapacity koryta je totožný s předchozím výpočtem. 

 

 

Tab. 17 Hodnoty průtoků  pro různé výšky hladiny přípojného koryta 

h [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Q [m3 · s-1] 0,05 0,16 0,32 0,51 0,75 1,02 1,33 1,67 2,05 2,47 

h [m] 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

Q [m3 · s-1] 2,92 3,41 3,94 4,51 5,11 5,75 6,44 7,16 7,93 8,74 

 

Z tabulky i grafu je patrné, že je přípojného koryto schopno převést stoletý průtok 

(6,47 m3 · s-1) již při výšce hladiny asi 0,87 m. 
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Obr. 21 Konzumční křivka přípojného koryta 

 

 

Koryto odvádějící vodu od spodní výpusti bude mít tvar lichoběžníku o 

podélném sklonu 2 % a délky 54 m. Hloubka bude 1,4 m, šířka dna 1 m, sklony svahů 1:1. 

Koryto bude zpevněno kamennou rovnaninou ( n = 0,032 ). 

Princip výpočtu kapacity koryta je totožný s předchozím výpočtem. 

 

 

Tab. 18 Hodnoty průtoků  pro různé výšky hladiny koryta od spodní výpusti 

h [m] 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 

Q [m3 · s-1] 0,09 0,30 0,61 1,02 1,52 1,81 2,13 2,85 3,69 4,65 

h [m] 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40      

Q [m3 · s-1] 5,73 6,95 8,31 9,81 11,45      
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Obr. 22 Konzumční křivka koryta od spodní výpusti 

 

Z tabulky i grafu je patrné, že koryto je schopno převést maximální průtok spodní 

výpusti při výšce hladiny 0,58 m. 

 

5.13. Úpravy v zátopové oblasti poldru 
 

Kvůli stavbě nové hráze bude třeba přeložit vodovodní potrubí, které vede 

v místech uvažované hráze, a to do prostoru pod nádrží.  

Další úpravou bude přeložení jednoho sloupu elektrického vedení, které vede podél 

vodního toku v prostoru zátopy. Sloup se nyní nachází v místě uvažované hráze. Jelikož je 

hráz uvažovaného poldru nízká, bude možné vést dráty el. vedení nad hrází. Pod hrází bude 

el. vedení napojeno na svou stávající trasu. 

 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Konzumční křivka koryta od spodní výpusti



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 48 -   

5.14. Ekonomické zhodnocení 
 

Celkové investiční náklady na výstavbu suchého poldru na Otickém příkopu činí    

4 654 000 Kč.  

Ceny jsou pouze informativní a vycházejí z online ceníků vybraných stavebních 

firem zjištěných na internetu. Objemy materiálů vychází z výpočtu z výkresové 

dokumentace. 

Jednotlivé položky a jejich ceny jsou uvedeny v následující tabulce. 

  

Tab. 19 Ekonomické zhodnocení 

Stavební položka Jednotka 
Cena na 

jednotku v Kč 
Počet jednotek Cena v Kč 

Sejmutí ornice m3 150 4866 730000 
Násyp hráze + hutnící práce m3 350 8470 2965000 
Lomový kámen na patní drén t 230 1480 340000 
Písek na filtr patního drénu t 200 1680 336000 
Lomový kámen na opevnění 
koryta 

t 230 120 26700 

Beton C 25/30 m3 2600 8 21000 
Betonová trouba DN 
800/2500 

m 6700 6 40200 

Vřetenové šoupátko DN 800 ks 20000 1 20000 
Ocelová lávka ks 5000 1 5000 
Zábradlí ks 2000 1 2000 
Drenážní potrubí PE DN 200 m 150/45m 15 2300 
Sloup EVP 12/6 s výkopem ks 10000 2 20000 
Vodovodní potrubí PE 100 
110x10 

m 200 470 94000 

Výkop pro vodovodní  
potrubí 

m 100 470 47000 

Celková cena 4651000 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh koncepce protipovodňové ochrany Kylešovic, 

městské části Opavy, kterou protéká malý vodní tok Otický příkop. Jako ochranné opatření 

byla zvolena výstavba suchého poldru, který by se nacházel mezi Kylešovicemi a Oticemi. 

Výchozími podklady pro vypracování návrhu suchého poldru byla hydrologická 

data poskytnutá ČHMU a situační výkres zájmového území. 

Návrh poldru se opírá o technické a legislativní požadavky (kap. 4), v této kapitole je také 

shrnuta problematika suchých poldrů a povodní u nás i ve světě. 

Nejvhodnější varianta řešení byla podrobně rozpracována a podložena hydrotechnickými 

výpočty a výkresovou dokumentací. Výkresy byly vypracovány v programech AutoCad 

2007 a Winplan_Podélný_profil_verze 5.0. Jedná se o výkresy podélného profilu hráze, 

podélného profilu nádrže, situace, vzorového příčného řezu hrází a řezu a půdorysu 

funkčního objektu. 

Hráz navrhované hráze byla navržena jako čelní, tudíž se bude jednat o průtočnou 

nádrž. Jelikož je v místě návrhu poldru rovinatý terén, bylo nutno navrhnout velmi dlouhou 

hráz v poměru k objemu retenčního prostoru. Délka hráze bude 639 m se sklonem 1 : 3 u 

návodního i vzdušního líce. Koruna hráze bude mít minimální šířku a zvláštností bude její 

malá výška.  

V rámci hydrotechnických výpočtů byla určena velikost retenčního prostoru nádrže, 

který je dimenzován na Q100 a jeho objem činí 39000 m3. Dále byla navržena spodní 

výpusť, u které byl proveden výpočet beztlakového průtoku o maximálním množství 

necelé 2 m3/s. Bylo zvoleno jedno betonové potrubí DN 800 s hlavním uzávěrem tvořeným 

vřetenovým šoupátkem, jako nouzový uzávěr byla zvolena dlužová stěna. Následuje 

výpočet šířky koruny bezpečnostního přelivu při dané výšce přepadového paprsku, výpočet 

kapacity koryta bezpečnostního přelivu a výpočet kapacity přípojného koryta doplněné 

komzumčními křivkami.  

Návrhem suchého poldru byla docílena protipovodňová ochrana Opavy - 

Kylešovic, která eliminuje škodlivé účinky až stoleté vody. Retenční prostor nádrže bude 

zemědělsky využíván a vzhledem k nízké výšce tělesa hráze nebude poldr příliš zasahovat 

do rázu krajiny. Orientační odhad investičních nákladů na materiál a za provedenou práci 

činí 4 654 000 Kč.   

 

 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 50 -   

Seznam literatury  

[1] Internetová encyklopedie Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z   
      WWW: <http://cs.wikipedia.org/> pro hledaný výraz Kylešovice. 
 
[2] Internetový mapový server Mapy.cz [online]. 2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z 
      WWW: <http://www.mapy.cz/> pro hledaný výraz Kylešovice. 
 
[3] Internetové noviny Český domov, ŠINDLER, J.: Otický příkop bude chránit před   
      stoletou povodní [online]. 2009 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z WWW:   
      <http://www.ceskydomov.cz/>. 
 
[4] Základní vodohospodářská mapa: Hydroekologický informační systém VÚV TGM   
      [online]. 2011,[cit. 2012-03-23]. Mapa dostupná z WWW: <http://heis.vuv.cz/>. 
 
[5] ŠUSTKOVÁ, J., Diplomová práce: Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky   
      Opavy, Masarykova univerzita Brno, 2008 
 
[6] KOVÁŘ, M.:Ochrana před povodněmi, Triton Praha, 2004, 100s. ISBN 80-7254-499-3 
 
[7] DUMBROVSKÝ, M., ŠINDLAR, M.: Zvýšení protipovodňové ochrany v povodí –   
     přírodě  blízká protipovodňová a protierozní opatření, MŽP, ISBN 978-80-254-6828-9 
 
[8] Časopis Stavebnictví, PUNČOCHÁŘ, P.: Změna klimatu a vodní zdroje ČR, [online];   
      2007, [cit. 2012-03-23]. Dostupnost článku z WWW: 
      <http://www.casopisstavebnictvi.cz/>. ISSN 1802-2030  
 
[9] Ekologické listy: ČERMÁK, V.: Problém s umělými poldry [online]; 2007,  
      [cit. 2012-03-23]. Dostupnost článku z WWW: <http://www.ekologickelisty.cz/images 
      /stories/soubory/ELvPDF/el-07-11- listopad.pdf/>. 
 
 
[10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v   
        platném znění 
 
[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

[12] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže  

[13] ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží 

[14] ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení 
 
[15] Povodí Odry [online], [cit. 2012-03-23]. Dostupnost článku z WWW: 
        <http://www.pod.cz/> 
 
[16] Ochrana před povodněmi v Bavorsku – poldry, pro Ministerstvo zemědělství ČR   
        vydal Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. se souhlasem StMUGV v listopadu 2006,  
        ISBN 80-903244-9-5  
 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 51 -   

[17] ŠÁLEK, J., HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J. A KOL.: Vodní stavitelství, VUT Brno, 2001,  
        144s., ISBN 80-214-2068-5 
 
[18] VRÁNA, K., BERAN, J.: Rybníky a účelové nádrže, ČVUT Praha, 1998, 150s., 
        ISBN 80-01-01713-3  
 
[19] Vyhláška Ministerstva zemědělství o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 
        díly 471/2001 Sb. 
 
[20] ŠÁLEK, J.: Malé vodní nádrže v životním prostředí, VUT Brno, 1996, 141s.,  
        ISBN 80-7078-370-2 
 
[21] Hydrologické údaje ČHMÚ 
 
[22] VÁCLAVÍK, V.: Účelové vodohospodářské nádrže, VŠB-TU Ostrava, 2007. 127 s.  
        ISBN 978-80-248-1336-3 
 
[23] ŠVEHLÁKOVÁ H., NOVÁKOVÁ J., MELČÁKOVÁ I.: Multimediální výukový text   
        – Ekologické aspekty technické hydrobiologie: Technická zařízení na vodních   
        nádržích, VŠB-TU Ostrava [online]; 2006, [cit. 2012-03-23]. Dostupnost z WWW: 
        <http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/> 
  
[24] JANSKY, B., ENGEL, Z., YEROKHIN, S.: The evolution of Petrov lake and moraine   
        dam  rupture risk (Tien-Shan, Kyrgyzstan), 2009, DOI 10.1007/s11069-008-9321-8 
 
[25] DOLEŽEAL, P., GOLÍK, P, ŘÍHA, J., TORNER, V., ŽATECKÝ, S.: Malé vodní a  
        suché nádrže, ČKAIT 2011, 108 s., ISBN 978-80-86364-16-2 
 
[26] COELHO, G.A., CANHOLI, J.F., ESTEVAM, A.R.: Polder and wetland integrated  
        design at  Dom Pedro II Park in São Paulo city downtown, Brazil, 2011 [online], [cit.  
        2012-03-23]. Dostupný z WWW: < http://www.hw.ac.uk /> 
 
 
[27] PAUL, B. K.: Flood Research in Bangladesh in Retrospect and Prospect: a    
        Review, Volume 28, Issue 2, May 1997, Pages 121–131, [online], [cit.  
        2012-03-23]. Dostupný z WWW: < http:// www.sciencedirect.com/> 
  
[28] PAUL, B. K.: Farmers' Responses to the Flood Action Plan (FAP) of Bangladesh: An  
        empirical study, Volume 23, Issue 2, February 1995, Pages 299–309, [online], [cit.  
        2012-03-23]. Dostupný z WWW: < http:// www.sciencedirect.com/> 
 
[29] BANERJEE, L.: Effects of Flood on Agricultural Productivity in Bangladesh, Oxford  
        Development Studies, Volume 35, Issue 11, November 2007, Pages 1989–2009,  
        [online], [cit. 2012-03-23]. Dostupný z WWW: < http:// www.sciencedirect.com/> 
 
[30] RASID, H., MALLIK, A.: Flood adaptations in Bangladesh: Is the  
        compartmentalization scheme compatible with indigenous adjustments of rice  
        cropping to flood regimes? Volume 15, Issue 1, January 1995, Pages 3–17, [online],  
        [cit. 2012-03-23]. Dostupný z WWW: < http:// www.sciencedirect.com/> 
 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 52 -   

 
[31] HERLE, J., ŠTEFAN O., NAGY T.J.: Hydraulické tabulky stok, SNTL Praha, 1971,  
        357s. 
 
[32] Hydroekologický informační systém, Výzkumný ústav vodohospodářský     
        T.G.Masaryka [online]. 2012 [cit. 2012-04-06]. 
         Dostupné z WWW: <http://heis.vuv.cz/>  
 
[33] HASÍK, O., DOSTÁLOVÁ, J.: Vodní stavitelství, VŠB-TU Ostrava, 2002,  
        ISBN 80- 248-0078-0 
 
[34] HASÍK, O.: Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB-TU Ostrava, 2009,  
        ISBN 978-80-248-1984-6  
 
[35] BÉM J., JIČÍNSKÝ K.: Hydraulika v příkladech, ČVUT Praha, 1982, číslo publikace       
       4381 
 
[36] Hydrologické údaje: firma Hydroprojekt CZ a.s., pobočka Ostrava, 2012 
 
[37] Krečman J., fotografie, 2012 
 
[38] Armatury JMA [online], [cit. 2012-04-12]. Dostupné  z WWW: 
        < http://www.jmahod.cz/de/produkty/deskova-a-vretenova-soupatka/erir-vretenove-  
        soupatko-z-korozivzdorne-oceli.html/> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 53 -   

Seznam obrázků 

Obr. 1 Poloha Opavy-Kylešovic ............................................................................................ 2 

Obr. 2 Poloha zájmového území ............................................................................................ 3 

Obr. 3 Základní vodohospodářská mapa s vyznačením uzavírajícího profilu ....................... 5 

Obr. 4 Klimatické oblasti Moravskoslezského kraje podle E. Quitta (1975). ....................... 6 

Obr. 5 Dělení vodních nádrží podle přívodu vody  ............................................................. 13 

Obr. 6 Půdorysný tvar nádrží  .............................................................................................. 14 

Obr. 7 Schéma homogenní hráze  ........................................................................................ 15 

Obr. 8 Schéma nehomogenní hráze  .................................................................................... 16 

Obr. 9 Porovnání “normální“ a “extremní“ povodně v Bangladéši ..................................... 25 

Obr. 10 Ztráty na životech a škody způsobené povodněmi 1997-2006 ............................... 26 

Obr. 11 Porovnání účinnosti zachycení povodňové vlny ochrannými hrázemi a řízeným   

             poldrem ................................................................................................................... 28 

Obr. 12 Srovnání hydrologických údajů .............................................................................. 31 

Obr. 13 Konzumční křivka pro průtok korytem vodního toku ............................................ 33 

Obr. 14 Batigrafické křivky nádrže ..................................................................................... 35 

Obr. 15 Transformace povodňové vlny ............................................................................... 36 

Obr. 16 Pohled ze současné hráze směrem na jih ................................................................ 37 

Obr. 17 Pohled na zátopu poldru ze současné hráze směrem na JZ  ................................... 37 

Obr. 18 Vřetenové šoupátko ................................................................................................ 40 

Obr. 19 Konzumční křivka přelivné hrany bezpečnostního přelivu .................................... 43 

Obr. 20 Konzumční křivka průtoku korytem bezpečnostního přelivu ................................ 45 

Obr. 21 Konzumční křivka přípojného koryta ..................................................................... 46 

Obr. 22 Konzumční křivka koryta od spodní výpusti .......................................................... 47 

 

 

 
 
 
 

 

 



Bc. Jakub Krečman: Návrh koncepce protipovodňové ochrany Opavy-Kylešovic 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2012  - 54 -   

Seznam tabulek 

Tab. 1 Hydrologické údaje  .................................................................................................... 4 

Tab. 2 M-denní průtoky QMd  ................................................................................................. 4 

Tab. 3 N-leté průtoky QN  ...................................................................................................... 4 

Tab. 4 Intenzity dešťů pro oblast Opavy  .............................................................................. 5 

Tab. 5 Hydrologické údaje ..................................................................................................... 6 

Tab. 6 Vhodnost zemin pro jednotlivé zóny zemních hrází  ............................................... 17 

Tab. 7 Orientační sklony zemních homogenních hrází podle druhu materiálu  .................. 18 

Tab. 8 Kritéria pro zařazení určeného vodního díla do kategorie  ....................................... 23 

Tab. 9 Součinitele odtoku pro dané povrchy a sklony terénu  ............................................. 30 

Tab. 10 Objemy srážek spadlé na vybrané povodní ............................................................ 31 

Tab. 11 Hodnoty průtoků a průtočných rychlostí pro různé výšky hladiny u koryta vodního     

             toku ......................................................................................................................... 33 

Tab. 12 Výpočet objemu zátopy .......................................................................................... 34 

Tab. 13 Transformace povodňové vlny ............................................................................... 36 

Tab. 14 Orientační  půdněmechanické vlastnosti zhutněného hlinitého štěrku  .................. 38 

Tab. 15 Závislost průtoku na výšce přepadového paprsku .................................................. 43 

Tab. 16 Hodnoty průtoků a průtočných rychlostí pro různé výšky hladiny u koryta    

             bezpečnostního přelivu ........................................................................................... 44 

Tab. 17 Hodnoty průtoků  pro různé výšky hladiny přípojného koryta............................... 45 

Tab. 18 Hodnoty průtoků  pro různé výšky hladiny koryta od spodní výpusti ................... 46 

Tab. 19 Ekonomické zhodnocení ......................................................................................... 48 

  

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1  Podélný profil hráze (řez A-A‘) 

Příloha č. 2  Podélný profil nádrže (řez B-B‘) 

Příloha č. 3  Situace 

Příloha č. 4  Vzorový příčný řez hrází (C-C‘) 

Příloha č. 5  Řez D-D‘ a půdorys funkčního objektu 

 

 


