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Předmluva 

Cílem projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0040 Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného 

centra financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je 

vytvoření podmínek pro neformální setkávání a spolupráci odborné veřejnosti 

(akademických a výzkumných pracovníků), studentů vysokých škol, veřejného a 

podnikatelského sektoru v oblasti protipovodňové ochrany. Tato spolupráce a 

komunikace je naplňována prostřednictvím odborných a vzdělávacích seminářů, 

workshopů, praxí a stáží. Cílem těchto aktivit je zvýšení kompetencí cílových skupin v 

oblasti vzájemné spolupráce a transferu znalostí v problematice protipovodňové 

ochrany včetně souvisejících ekonomických, sociálních, veřejnosprávních a stavebně-

technických aspektů. Cílovou skupinou projektu jsou v první řadě studenti Ekonomicko-

správní fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty stavební Vysokého učení technického v 

Brně. Projekt se dále zaměřuje na akademické a ostatní pracovníky těchto univerzit, a 

také na pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i. 

V průběhu realizace projektu, v období let 2011 – 2014, bylo zorganizováno již 30 

vzdělávacích akcí zahrnujících konference, semináře a workshopy a 18 odborných 

exkurzí. V rámci exkurzí byly navštíveny významné lokality z hlediska plánovaných nebo 

již realizovaných protipovodňových opatření a souvisejících vodohospodářských staveb. 

Realizační tým projektu navštívil během řešení řadu významných evropských univerzit 

a specializovaných pracovišť se zaměřením na vodní hospodářství a protipovodňovou 

ochranu za účelem navázání vzájemných kontaktů a předání aktuálních poznatků z 

oboru. Takto získané informace ze zahraničních cest byly dále reprodukovány cílovým 

skupinám projektu formou seminářů, workshopů a konferencí. 

Předkládaný sborník je souborem textů přednášek odborníků z praxe, které byly v rámci 

projektu Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra předneseny na odborné 

konferenci „Protipovodňová ochrana 2014“ konané dne 26. března 2014 v Brně. 

Sborník je určen především studentům vysokých škol v graduálním a v doktorském 

studiu a širší odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vodního hospodářství a 

protipovodňové ochrany.  

Věříme, že publikace přispěje nejen ke zlepšení informovanosti o problematice vodního 

hospodářství a protipovodňové ochrany, ale bude také praktickým návodem, který 

umožní nalézt odpovědi při řešení otázek v rámci ochrany před povodněmi. 

 

Řešitelský tým projektu 
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Praktické zkušenosti vodohospodářského dispečinku Povodí 
Labe z povodně 6/2013 

Jiří Petr, Jiří Kremsa, Tomáš Kacálek 
Povodí Labe, státní podnik (VHD) 

e-mail: petrj@pla.cz, kremsaji@pla.cz, kacalekt@pla.cz 

 

1. Úvod 
Tento článek popisuje činnost vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státního 
podniku, a to jak každodenní rutinní činnost, tak především činnosti, které provádí při 
očekávání, nástupu, v průběhu i během opadávání povodně. Pozornost je soustředěna na 
povodeň, která zasáhla území spravované Povodím Labe, státním podnikem v červnu 
roku 2013. Tato povodňová situace se skládala ze dvou povodňových vln. 
Významnějších vodností bylo během první vlny dosaženo v povodí horního a dolního 
Labe a dále na Bystřici, Mrlině, Výrovce a Vrchlici (Q100, Q 50-100). Průtoky s vodností Q10-

20 se vyskytovaly na horním Labi a v povodí Cidliny. Na zbytku správního území Povodí 
Labe průtoky dosahovaly nejvyšších vodností Q1-Q5. Při druhé povodňové vlně byly 
nejvyšší vodnosti dosaženy na Novohradce (Q20-50) a na horním Labi a na Doubravě (Q5-

10). Na zbytku správního území Povodí Labe průtoky dosahovaly nejvyšších vodností 
opět Q1-Q5. 

1.2 Činnost vodohospodářského dispečinku 
Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státního podniku (VHD) působí jako 
operativní orgán řízení vodohospodářských soustav a vodních děl od založení podniku 
v roce 1966. Sleduje a vyhodnocuje vodní stavy a průtoky ve vodních tocích, hladiny 
vody v nádržích, srážky, teploty a vyhodnocuje rovněž zásoby vody ve sněhu z hlediska 
hospodaření s vodou v nádržích a řízení manipulací na objektech vodních děl. VHD 
zajišťuje provoz monitorovacích stanic na vodních tocích a vodních dílech a rovněž 
provoz srážkoměrných stanic. V současné době provozuje náš podnik 180 stanic, ze 
kterých jsou data přenášena na VHD v Hradci Králové. Stejným způsobem jsou na VHD 
zasílána data ze stanic ČHMÚ v územní působnosti Povodí Labe, ale také data z 
vybraných stanic v územní působnosti Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Povodí Labe 
zajišťuje ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem předpovědi vodních 
stavů a průtoků pro plavbu v úseku Střekov – státní hranice. Jako správce vodního toku 
garantuje dodržení zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem. Dalším 
úkolem, který VHD zajišťuje, je funkce havarijní centrály, kam jsou předávány informace 
o havarijním znečištění vod. Tyto informace jsou vyhodnoceny a předávány našim 
zaměstnancům a dalším institucím účastnícím se zásahu na místě a následného šetření 
(Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí, vodoprávní úřad). 
V případě havarijního znečištění vodních toků tekoucích do sousedních států předává 
VHD z pozice mezinárodní hlavní varovné centrály (MHVC) informace o havárii níže 
ležícím MHVC v Německu (Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise 
pro ochranu Odry) a Polsku (Mezinárodní komise pro ochranu Odry). Kromě těchto 
činností se VHD vyjadřuje k manipulačním řádům cizích vodních děl, povodňovým 
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plánům, havarijním plánům a jiným. Pracovníci VHD zajišťují z důvodu havarijní a 
povodňové služby trvalou dostupnost telefonní linky. 

1.2 Činnosti vodohospodářského dispečinku za povodně 
Informace z monitorovací sítě jsou při překročení stanovených kritérií automaticky 
distribuovány formou textové zprávy dispečerovi ve službě. V případě, že se jedná 
o dosažení vodního stavu, který odpovídá limitu pro první stupeň povodňové aktivity, 
informuje VHD územně příslušnou složku Hasičského záchranného sboru. Zároveň VHD 
takovouto informaci distribuuje mezi vybrané pracovníky podniku. Dosažení druhého a 
třetího stupně povodňové aktivity je opět sděleno územně příslušné složce Hasičského 
záchranného sboru a povodňové komisi územně příslušné obce s rozšířenou působností. 
VHD na základě naměřených hydrometeorologických veličin z vlastních i cizích 
monitorovacích stanic, předpovědních modelů a dalších podkladů poskytovaných ČHMÚ 
operativně provádí manipulace na vodních dílech ve správě Povodí Labe. V případě 
potřeby také povodňovým komisím navrhuje mimořádné manipulace, které jsou nutné 
pro bezpečné převedení povodňových průtoků. V průběhu povodně dispečeři 
zpracovávají průběžné zprávy o vývoji povodně, a to jak zaznamenaném, tak 
předpokládaném, poskytují informace vlastním zaměstnancům, povodňovým orgánům a 
dalším. Po skončení povodňové situace zpracovává VHD povodňovou zprávu. 

2. Meteorologická situace v květnu a červnu 2006 
Ve druhé polovině 3. květnové dekády se nad střední Evropou vytvořila tlaková níže, 
která počasí u nás ovlivňovala až do úterý 4.6. Po celé období převládalo počasí s velkou 
oblačností s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území. Významné srážky 
byly zaznamenány již ve dnech 26., 29. a 30.5. Nejvyšší srážkové úhrny, které vyvolaly 
prudké vzestupy průtoků na vodních tocích v již srážkově částečně nasycených 
oblastech, však spadly ve dnech 1.6. a 2.6.2013. Intenzivními srážkami byly na území v 
působnosti Povodí Labe, státní podnik zasaženy Jizerské hory a především východní 
Krkonoše (povodí horního Labe, Čisté a Úpy) a navazující pás území v jihozápadním 
směru (povodí Cidliny, Mrliny, Vrchlice a Výrovky), kde byly za 48 hodin zaznamenány 
srážkové úhrny nejčastěji v rozmezí 60 - 100 mm. Nejvyšší denní srážkový úhrn 131 mm 
byl naměřen na Černé hoře v Krkonoších, přičemž nejvyšších intenzit srážek bylo 
dosaženo v neděli 2.6. v době 4:00 - 6:00, kdy spadlo 53 mm. Na ostatním území 
srážkové úhrny za 2 dny zpravidla nepřesáhly 40 mm. Během středy 5.6. se začal na 
naše území rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V dalších dnech se nad 
střední Evropou udržovalo nevýrazné tlakové pole. V neděli 9.6. postupovala 
od jihozápadu přes naše území mělká tlaková níže, po jejíž přední straně k nám proudil 
teplý vzduch od jihu. 

V následujícím období se nad naším územím udržovalo frontální rozhraní oddělující 
chladnější vzduch na severozápadě od velmi teplého vzduchu na jihovýchodě. Ve dnech 
22.6. a 23.6. převládalo oblačno až polojasno místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. 
V noci z neděle na pondělí 24.6. se frontální rozhraní pozvolna přesunulo k východu. 
Počasí u nás začala ovlivňovat tlaková níže se středem nad Polskem, okolo které začal na 
naše území proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. V pondělí 24.6. a v úterý 
25.6. bylo zataženo s trvalým deštěm, místy i vydatným. Intenzivní srážky začaly zvolna 
ustávat v úterý v druhé polovině dne. Ve středu 26.6. pokračoval příliv chladného 
vzduchu od severozápadu. Převládalo zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Ve 
dnech 27.6. a 28.6. se nad střední Evropou udržovala brázda nízkého tlaku vzduchu ve 
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vyšších vrstvách atmosféry. Převládalo oblačno až polojasno, přeháňky se vyskytly 
pouze ojediněle. V sobotu 29. 6. postupovala během dne od západu okluzní fronta, na níž 
převládalo zataženo s občasným deštěm. Za frontou se nad naše území od neděle 30.6. 
začal rozšiřovat výběžek vysokého tlaku vzduchu od západu. V pondělí převládalo 
nejprve oblačno, v úterý skoro jasno. Nejvyšší srážkové úhrny byly naměřeny ve dnech 
24.6. a 25.6. 2013. Nejvydatnější déšť, který vyvolal vzestupy vodních stavů, byl na 
většině území v noci z pondělí na úterý a v úterý v časných ranních hodinách. 
Intenzivními srážkami na území v působnosti Povodí Labe, státní podnik byly zasaženy 
Krkonoše (zejména pohraniční hřeben), Jizerské hory a rovněž oblast Českomoravské 
vrchoviny (povodí Loučné, Chrudimky, Novohradky a Doubravy), kde byly za 48 hodin 
na celé řadě stanic zaznamenány srážkové úhrny 100 – 160 mm. Nejvyšší 24-hodinový 
srážkový úhrn 115 mm na stanicích Povodí Labe, státního podniku byl naměřen 
v Bakově nad Jizerou.  

2.1 Hydrologická situace
Vzhledem k tomu, že bylo během obou povodňových vln zasaženo různou intenzitou 
rozsáhlé území ve správě Povodí Labe, státní podnik, zmíníme zde pouze nejvíce 
zasažené vodní toky a vodní díla. 

2.2 První povodňová vlna
Povodí horního Labe 

Významné srážky, vypadlé koncem května ve dnech 30.5. a 31.5. především v horských 
oblastech Krkonoš v úhrnech 20 - 50 mm, nasytily celé povodí všech vodních toků 
v oblasti Krkonoš. 

Obr. 1 Průběh povodně na VD Labská 

Další vydatné srážky, vypadlé ve dnech 1.6. a 2.6. s celkovými úhrny 100 - 150 mm, pak 
již způsobily prudký vzestup vodních stavů a průtoků horských toků. Velmi rychle se 
začal zvyšovat průtok v Labi na přítoku do přehrady Labská. V profilu Špindlerův Mlýn 
byl překročen III. stupeň povodňové aktivity (SPA) již v noci z 1. na 2.6., avšak 
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na odtokovém limnigrafu Labská byl průtok udržen na úrovni II. SPA. Kulminační stav 
225 cm v profilu Špindlerův Mlýn odpovídal průtoku 54 m3.s-1 s vodností Q2. Kulminační 
průtok 47 m3.s-1 v profilu limnigrafu Labská dosáhl vodnosti Q2-5. Velký význam 
přehrady Labská se však prokázal v dalších hodinách především ve spolupráci 
s přehradou Les Království. 

Prudký vzestup průtoku v profilu Vestřev způsobil mimořádnou situaci na přítoku 
do přehrady Les Království. Během 2 hodin vzrostl vodní stav na limnigrafu Vestřev 
z I. na III. SPA a dále rychle stoupal. Kulminační stav 354 cm překročil téměř o 2 m 
limitní stav pro III. SPA. Kulminační průtok na limnigrafu Vestřev tak dosáhl 310 m3.s-1 
při vodnosti Q100. Z přítoků Labe nad limnigrafem Vestřev dosáhla extrémní vodnost i 
Čistá, a to s maximem na úrovni větší než Q100. Malé Labe pak kulminovalo na vodnosti 
Q10-20. Významné byly i přítoky Labe pod limnigrafem Vestřev, kdy Kalenský potok 
kulminoval při vodnosti Q20-50 a Pilníkovský potok s vodností Q5-10. 

 

 

Obr. 2 Labe – Vestřev 2.6.2013 

Při průběžném vyhodnocování průběhu povodňové situace na VD (vodní dílo) Les 
Království bylo zcela jasné, že nastavená velikost neškodného průtoku v úrovni 90 m3.s-1 
pod přehradou, s ohledem na rychle rostoucí extrémní přítok do přehrady, bude pro 
transformaci povodňové vlny nedostatečná. Na základě žádosti Povodí Labe, státní 
podnik rozhodla operativně Krajská povodňová komise (KPK) Královéhradeckého kraje, 
po odsouhlasení městskou povodňovou komisí (MPK) Dvůr Králové nad Labem a MKP 
Jaroměř, v časných ranních hodinách dne 2.6. o povolení mimořádné manipulace VD Les 
Království. Tato mimořádná manipulace spočívala v navýšení odtoku z přehrady Les 
Království nad hodnotu neškodného průtoku, a to až do velikosti 150 m3.s-1. Pro 
částečné snížení extrémního přítoku do přehrady Les Království dále Krajská KPK 
rozhodla i o omezení odtoku z přehrady Labská ze 47 na 12 m3.s-1. Ve chvíli rozhodnutí o 
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provedení této manipulace byl již přítok do VD Labská po kulminaci na poklesu a tak 
bylo reálné zachycovat povodňové přítoky v ochranném prostoru nádrže. Takto snížený 
odtok pod VD Labská trval cca 8 hodin. Následně po kulminaci průtoku v profilu Vestřev 
již byl odtok z VD Labská upraven aktuálně k přítoku. 

 
Obr. 3 Průběh povodně na VD Les Království 

Povolením navýšení průtoku pod VD Les Království z 90 na 150 m3.s-1 tak došlo ke 
snížení průtoku Q100 na přítoku do přehrady na průtok Q5-10 na odtoku z přehrady při 
překročení III. SPA. Došlo tím k výraznému snížení škod v obcích a městech pod VD 
(zejména Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř). Tato manipulace současně neohrozila 
výstavbu mobilních prvků PPO města Jaroměř. Dne 3.6. v časných ranních hodinách 
došlo k porušení konstrukce mostu v Jaroměři a jejímu částečnému zřícení do Labe. 
Z tohoto důvodu, na základě žádosti MPK v Jaroměři, a s ohledem na výrazný pokles 
přítoku do přehrady Les Království již bylo možné zahájit postupné snižování odtoku 
z přehrady. 

Kulminační průtok v Labi pod Jaroměří dosáhl cca Q10-20. Příznivě tomu přispěla 
především Metuje, kde v profilu Krčín byla při I. SPA dosažena kulminační hodnota 
průtoku pouze Q1. Průtok v Úpě byl redukován převodem do nádrže Rozkoš a tak 
v profilu Zlíč byl dosažen sice III. SPA, ale s vodností pouze Q2-5. 

Povodí Vrchlice 

Velmi vydatné a trvalé srážky, kdy od 29.5. do 3.6. vypadlo v povodí Vrchlice úhrnem  
100 - 130 mm, s největší intenzitou z 1.6. na 2.6. (cca 100 mm za oba dny), způsobily 
značně rychlý nárůst průtoků v celém povodí. Velmi rychle se začal zvyšovat průtok na 
Vrchlici na přítoku do VD Vrchlice. Dne 2.6. v poledních hodinách byl dosažen III. SPA 
na odtokovém limnigrafu Vrchlice, kde bylo naměřeno maximum v úrovni 36,0 m3.s-1 

při vodním stavu 185 cm, což přibližně odpovídá průtoku o vodnosti Q50. 
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Obr. 4 Průběh povodně na VD Vrchlice 

Hladina vody v nádrži Vrchlice byla před příchodem povodňových průtoků udržována 
na kótě cca 323,60 m n. m., tj. 20 cm pod maximální zásobou a tedy i pod úrovní 
bezpečnostních přelivů. Přítok do nádrže kulminoval na 46,9 m3.s-1 a to odpovídá 
průtoku Q100. Odtok z nádrže dosáhl 36,0 m3.s-1, tj. průtok cca Q50, který přesahuje 
hodnotu neškodného odtoku pod nádrží 10,3 m3.s-1. Hladina v nádrži vystoupla na kótu 
324,55 m n.m., to znamená přepad 75 cm přes bezpečnostní přelivy. V nádrži bylo 
celkem zachyceno 0,9 mil. m3 vody, z toho 0,72 mil. m3 v ochranném neovladatelném 
prostoru, který tak byl zaplněn ze 49 %.  V souvislosti s povodňovou situací nad 
vodárenskou nádrží Vrchlice, která je jediným zdrojem pitné vody pro celé Kutnohorsko 
a Čáslavsko, byl správcem nádrže Povodím Labe, státním podnikem 5.6. zajištěn 
mimořádný monitoring jakosti vody na celé nádrži. V průběhu měření bylo zjištěno, že 
přibližně 60 % objemu nádrže je zaplněno vodou z povodňových průtoků o velmi špatné 
kvalitě na hranici upravitelnosti. Vzhledem k tomu, že při poklesu hladiny pod kótu 
přelivu, a tedy vypouštěním vody pouze přes spodní výpusti, by došlo k situaci, kdy bude 
vypouštěna dosud neznečištěná spodní voda, byla příslušným vodoprávním úřadem 
povolena mimořádná manipulace na VD Vrchlice spočívající v odpouštění vody přes 
přeliv při zavřených spodních výpustech. 

Povodí Cidliny a Mrliny 

Příčinou povodňové situace v povodí Mrliny a Cidliny byly jednak vydatné srážky 
v období od 28.5. do 2.6. a jednak relativně nasycené povodí. Celkové úhrny v povodí 
v uvedeném období dosáhly 75 - 110 mm, největší intenzity dosáhly srážky z 1.6 - 2.6, 
kdy vypadlo cca 50 - 90 mm. Následoval poměrně rychlý nárůst průtoků a překročení 
vodních stavů na úrovni III. SPA na všech měřících stanicích v povodí, kromě stanice 
v Jičíně v horním úseku Cidliny, kde bylo dosaženo kulminace na úrovni II. SPA. 
K vybřežování Cidliny docházelo od Vitiněvsi tj. po soutoku s Úlibickým potokem. 
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Cidlina kulminovala ve střední části toku po soutoku s Javorkou v profilu Nový Bydžov 
dne  3.6. ve 13 hodin za stavu 285 cm, hodnota kulminačního průtoku a n-letost budou 
předmětem podrobnějšího vyhodnocení. V uzávěrovém  profilu Sány kulminovala 
Cidlina dne 5.6. po půlnoci při průtoku 146 m3.s-1  na úrovni Q10-20. Pozvolnější nástup 
kulminace v profilu Sány byl ovlivněn manipulacemi na Žehuňském rybníku.  

Povodeň z června 2013 patří spolu s povodní z března 2006 k historicky největší 
povodni na Mrlině. Kulminační průtok v profilu Vestec dosáhl hodnoty 110 m3.s-1, což 
odpovídá cca Q100.  

 

Střední Labe (od Hradce Králové po Mělník) 

Zcela mimořádná situace nastala na tocích v povodí Výrovky (pravostranný přítok Labe 
pod Nymburkem). Po intenzivních srážkách ve dnech 1.6. a 2.6. zde došlo k prudkému 
nárůstu průtoků. V profilu Plaňany byl dne 2.6. ve večerních hodinách dosažen 
maximální vodní stav 454 cm, čímž byl stav pro III. SPA překročen o více než 2 m. 
Velikost kulminačního průtoku bude ještě vyhodnocena ČHMÚ, zcela jistě byl však 
průtok vyšší než Q100. Během povodně došlo na Výrovce k protržení rybníka Strašík.  

Zvýšené průtoky se vyskytly i na dalších levostranných přítocích Labe (Šembera, 
Výmola). Není zde sice žádné měření ČHMÚ ani Povodí Labe, státní podnik, ale dle 
informací získaných ze zpráv o povodni z příslušných ORP i zde došlo k dosažení 
významných povodňových průtoků. 

Dolní Labe (od Mělníka po státní hranici se SRN) 

Situace na Labi pod soutokem s Vltavou byla rozhodující měrou ovlivněna vývojem 
hydrologické situace na tocích v povodí Vltavy. Postup povodňových průtoků na dolním 
Labi představoval v podstatě postup vody pocházející z Vltavy.  

 

  

Obr. 5 Detail místa přelití hráze rybníka Strašík 
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Labe v profilu Mělník kulminovalo ve středu 5. června v ranních hodinách, kdy zde bylo 
dosaženo vodního stavu 936 cm (v srpnu 2002 byla kulminace 1066 cm). Velikost 
průtoku byla vyhodnocena na 3640 m3.s-1 (Q50). Povodňové průtoky se při svém 
postupu transformovaly v záplavovém území při toku Labe, zejména v rozsáhlých 
oblastech na soutoku Labe s Vltavou a na soutoku Labe s Ohří.  

Povodňová situace se vyskytla i na tocích ve správě Povodí Ohře, státního podniku. Ohře 
v Lounech kulminovala v úterý 4.6. ve večerních hodinách při vodním stavu 543 cm 
(III. SPA) a průtoku 314 m3.s-1 (Q1-2). Na Labi pod soutokem s Ohří v Litoměřicích bylo 
dosaženo maximálního vodního stavu 906 cm ve středu 5.6. ve večerních hodinách. V 
profilu Ústí nad Labem kulminace Labe nastala ve středu 5.6. ve večerních hodinách. 
Nejvyšší dosažený vodní stav byl 1073 cm (v srpnu 2002 byla kulminace 1196 cm). 
Průtok o velikosti 3630 m3.s-1 (Q50) byl o cca 1000 m3.s-1 nižší než při povodni v srpnu 
2002. 

2.3 Druhá povodňová vlna
Povodí Novohradky 

Vydatné srážkové úhrny ve dnech od 24.6. do 26.6. zaznamenané na našich stanicích 
zasáhly celé povodí Novohradky  s celkovými úhrny 100 až 120 mm. Na Novohradce v 
profilu Luže a Uhřetice byl dosažen III. SPA při vodním stavu 255 cm a průtoku 52 m3.s-1 
(cca Q20-50) resp. 332 cm a průtoku 92 m3.s-1 (cca Q50). Vzhledem k dosažené vodnosti na 
úrovni 50-leté vody se jednalo o nejvíce zasažené povodí pří této povodňové vlně. 

 

VD Seč (Chrudimka) 

Vydatné srážky, které vypadly v povodí Chrudimky, způsobily rychlý vzestup přítoku 
do nádrže. Hladina vody v nádrži byla před příchodem povodňových průtoků udržována 
na kótě cca 486,00 m n.m., tj. 81 cm pod maximální zásobou a 261 cm pod úrovní 

 
Obr. 6 Průběh povodně na VD Seč 

kótě cca 486,00 m n.m., tj. 81 cm pod maximální zásobou a 261 cm pod úrovní 
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bezpečnostních přelivů. Zásobní prostor tak byl uvolněn o cca 1,31 mil. m3. Přítok do 
nádrže kulminoval na 59,6 m3.s-1 a to odpovídá průtoku cca Q10. Odtok z nádrže dosáhl 
28,0 m3.s-1, tj. průtok cca Q2, který nepřesahuje hodnotu neškodného odtoku pod 
nádrží 30,0 m3.s-1. Hladina v nádrži vystoupla na kótu 487,99 m n. m., to znamená 212 
cm pod úrovní bezpečnostního přelivu. V nádrži bylo celkem zachyceno 3,33 mil. m3 
vody, z toho 1,15 mil. m3 v ochranném prostoru nádrže. 

2.4 Důsledky povodně 
Červnová povodeň zasáhla  ve velkém rozsahu nejen území v působnosti Povodí Labe, 
státního podniku, ale i ostatní části Čech, zejména povodí Vltavy, Berounky a Ohře. 
Škody na veřejném i soukromém majetku jsou srovnatelné s následky povodní v roce 
2002, 2006 a 2010. O závažnosti  situace  vypovídá vyhlášení nouzového stavu vládou 
ČR dne 2.6. prakticky pro všechny kraje v Čechách kromě Pardubického kraje. Obecně 
lze konstatovat, že byly narušeny státní, krajské, obecní i privátní majetky – bydlení, 
pozemní komunikace, mosty, inženýrské sítě, ČOV, přirozená funkce vodních toků, 
technická infrastruktura, zemědělská produkce a lesní hospodářství, hospodářská a 
výrobní zařízení. 

Během první povodňové vlny byly povodňové škody na území ve správě Povodí Labe, 
státního podniku předběžně vyčísleny na 10,1 mld. Kč, během druhé povodňové vlny 
pak na řádově nižší částku 14,4 mil. Kč. 

V průběhu povodně bylo zajištěno v rámci předpovědní a hlásné služby předávání 
výstrah, upozornění a informačních zpráv předpovědních pracovišť ČHMÚ a 
informačních zpráv VHD všem povodňovým orgánům a účastníkům ochrany před 
povodněmi. Vzájemné předávání informací a spolupráce s povodňovými orgány obcí 
s rozšířenou působností a krajskými úřady lze hodnotit pozitivně, osvědčila se hlavně 
informovanost prostřednictvím internetových stránek a informačních zpráv z VHD. 
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Přístroje pro operativní měř ení pr ůtok ů na vodních tocích 

Robert Žalio, Jiří Sklenář  
Český hydrometeorologický ústav 

e-mail: robert.zalio@chmi.cz, jiri.sklenar@chmi.cz 

1. Úvod 

Od vynálezu hydrometrické vrtule se princip zjišťování průtoku na vodních tocích 
prakticky nezměnil. Ze změřených bodových rychlostí a geometrie průtočného profilu je 
následně vypočítán průtok.  

V průběhu vývoje se však proměňují postupy pro výpočet průtoku a v posledních 
desetiletích dochází i ke značnému rozvoji nových technologií v měřicí technice. 

Tento článek představuje hlavní typy přístrojů pro operativní měření průtoků na 
vodních tocích s konkrétními příklady měřicí techniky používané v Českém 
hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ). 

2. Mechanické přístroje 

2.1 Hydrometrická vrtule 

První hydrometrická vrtule byla navržena německým technikem Reinhardem 
Woltmannem v roce 1787. Od té doby prodělala řadu technických vylepšení, ale princip 
měření zůstává stejný. 

Měření bodové rychlosti proudění spočívá v měření počtu otáček vrtule kolem své osy 
za jednotku času, přičemž rychlost otáčení je přímo úměrná rychlosti proudění vody, ve 
které je tato vrtule umístěna. 

Šířka profilu je změřena pomocí napnutého pásma. V profilu se zvolí vhodný počet 
svislic, ve kterých se v daném počtu bodů (závisí na hloubce ve svislici, obvykle 1-5 
bodů) změří bodová rychlost. Z naměřených hodnot se vypočítá průtok. V minulosti se 
k tomuto účelu využívala grafická metoda, později metoda graficko-početní. S rozvojem 
výpočetní techniky se začalo používat výpočtu pomocí kubického splinu. 

2.1.1 Mikrovrtule OTT C 2 (výrobce OTT Hydrometrie, N ěmecko) 

• určena pro měření zejména v menších tocích 
• ideální pro měření malých rychlostí proudění (od 2,5 cm.s-1) a při minimálních 

hloubkách (dle výrobce nejmenší hloubka 4 cm) 
• měření s malým soutyčím při procházení toku (brodění) 
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Obr. 1 Mikrovrtule OTT C 2 

 

 
 

Obr. 2 Ukázka hydrometrování  s mikrovrtulí 

2.1.2 Univerzální vrtule OTT C 31 (výrobce OTT Hydrometrie, N ěmecko) 

• pro měření rychlostí proudění od 0,025 do 10 m.s-1 
• určena pro měření s velkým soutyčím při procházení toku (brodění) nebo pro 

měření na závěsu (měrná lanovka, mostní jeřábek, měřicí vůz) 
• robustní konstrukce 

 

 
 

Obr. 3 Univerzální vrtule OTT C 31 

Hydrometrické vrtule nelze použít pro měření v profilech zarostlých vegetací, pro 
měření dnových rychlostí a měření malých rychlostí proudění (méně jak 0,025 m.s-1). 
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2.1.3 Výpo čet bodové rychlosti proud ění 

Pomocí počítadla otáček jsou registrovány otáčky vrtule za zvolený čas (30 s).  

Závislost mezi otáčkami vrtule a rychlostí proudění vody se určuje pro každou vrtuli 
kalibrací. Bodové rychlosti ve svislici v metrech za sekundu se vypočítají z rovnice: 

v = αi + βi  N [m.s-1], 

kde  

v je rychlost v metrech za sekundu, 

α je součinitel vyjadřující vnitřní odpor zařízení (tření v ložiskách), 

β je součinitel plynoucí z tvaru vrtule, 

N je měřený parametr - podíl počtu otáček propeleru a za zvolenou jednotku času t 
(v ČHMÚ se standardně používá čas t = 30 s). N je zároveň mezní parametr pro použití 
součinitelů αi a βi. 

2.1.4 Výpo čet pr ůtoku metodou kubického splinu 

S nástupem výpočetní techniky se ve velké míře začíná užívat k výpočtu průtoku metoda 
kubického splinu, která nahrazuje dřívější graficko-početní metodu. 

Na obr. 4 je znázorněn příklad principu výpočtu průtoku proložením kubického splinu 
jednotlivými měrnými body v měrných svislicích a následným proložením splinu po 
jednotlivých splinem vyjádřených svislicích v konstantních segmentech. Konečný průtok 
je pak objem tělesa ohraničeného příčným profilem a splinovým průběhem v 
prostorovém vyjádření. 
 

 
 

Obr. 4 Příklad výpočtu průtoku pomocí kubického splinu v programu HYDROS 
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3. Ultrazvukové přístroje 

Díky současným technologickým možnostem dochází k rozvoji přístrojů, které pro 
měření rychlostí využívají ultrazvukových paprsků a jejichž princip je založen na 
Dopplerově jevu nebo na časovém posunu odražených signálů. 

3.1 Měření bodových rychlostí  

3.1.1 ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) 

• Ultrazvukový přístroj pro měření bodových rychlostí proudění vody s možností 
výpočtu hodnoty průtoku a nejistoty stanovení hodnoty průtoku. 

• Princip měření založen na Dopplerově jevu. 
• Obdobný způsob hydrometrování, jako s hydrometrickou vrtulí. 
• Výhodou je ukládání naměřených dat do paměti přístroje a automatický výpočet 

průtoku ihned po změření. 

3.1.1.1 FlowTracker (výrobce SonTek, USA) 

• Sonda, ruční řadič s elektronikou, klávesnicí a displejem, kabel sondy (2, 3 nebo 5 
m), soutyčí (1,2 nebo 2,4 m) s vodováhou, držák pro uchycení přístroje na tyči. 

• Přístroj měří rychlosti nižší než 1 cm.s-1 od hloubky vody 2 cm. 
• Možnost nastavení metody měření ve svislici a metody výpočtu průtoku. 

Technická data: 

• frekvence signálu: 10 MHz 
• rozsah rychlostí:  ±0,001-4 m.s-1 
• rozlišení: 0,0001 m.s-1 
• přesnost měření rychlosti:  ±1 % z hodnoty; ±0,25 cm.s-1 
• určení místa měření: 10 cm od středu čidla (senzoru) 
• komunikace: RS-232 
• napájení: 8x AA (alkalické baterie) 

 

                            
 
Obr. 5 FlowTracker           Obr. 6 FlowTracker            Obr. 7 OTT ADC 
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3.1.2 ADC (Acoustic Digital Current meter) 

• Ultrazvukový přístroj pro měření bodových rychlostí proudění vody s možností 
výpočtu hodnoty průtoku. 

• Princip měření založen na sledování časového posunu odražených signálů. 
• Obdobný způsob hydrometrování, jako s hydrometrickou vrtulí. 
• Integrované tlakové čidlo pro automatické měření hloubky. 
• Ukládání naměřených dat do paměti přístroje a automatický výpočet průtoku 

ihned po změření. 

3.1.2.1 OTT ADC (výrobce OTT Hydrometrie, Německo) 

• Sonda, elektronická zobrazovací a měřicí jednotka s klávesnicí a displejem, kabel 
sondy (2,5; 6 nebo 10 m), lze použít soutyčí užívané s hydrometrickou vrtulí OTT, 
držák pro uchycení přístroje na tyči. 

• Minimální hloubka vody 4 cm. 
• Automatické měření hloubky pomocí tlak. čidla  
• (0-5 m s přesností 0,1 % z rozsahu).  
• Možnost nastavení metody měření ve svislici a metody výpočtu průtoku. 

Technická data: 

• frekvence signálu: 6 MHz 
• rozsah rychlostí:  -0,2 m.s-1 až +2,5 m.s-1 
• rozlišení rychlostí:  1 mm.s-1 
• přesnost měření rychlosti:  ±1 % z hodnoty; ±0,25 cm.s-1 
• určení místa měření: 10-15 cm od středu čidla (senzoru) 
• komunikace: USB 
• napájení: 9,6 VDC (akumulátor) 

 

3.2 „Pr ůběžné“ měření rychlostí  

3.2.1 ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 

• Ultrazvukový mobilní průtokoměr založený na principu Dopplerova jevu. 
• Přístroj ADCP vysílá do vodního toku ultrazvukové signály, které se odrážejí od 

částic pohybujících se ve vodě a ode dna, a opět odražené signály přijímá. Na 
základě rozdílu frekvencí vyslaného a přijatého signálu je možno stanovit 
rychlost a směr pohybujících se částic ve vodě, rychlost a dráhu pohybu člunu, 
hloubku a následně i průtok. 

• Oproti hydrometrické vrtuli mnohem více naměřených dat, neboť měří průběžně 
v celém měrném profilu. 

• Krátká doba měření. Zatímco měření hydrometrickou vrtulí trvá v závislosti na 
šířce toku minuty až hodiny, čas jednoho měření ADCP se pohybuje řádově 
v minutách. 

• Výsledkem nejsou otáčky vrtule, které je pro získání průtoku nutno dále 
zpracovávat, ale přímo aktuální průtok. 

• ADCP měření se v poslední době vedle měření hydrometrickou vrtulí začíná stále 
více prosazovat. 

• Při měření jeden pracovník obvykle přechází po mostě přes vodní tok a na laně 
táhne měřicí člun (trimaran) z jednoho břehu na druhý. Sonda přitom měří 
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rychlosti a hloubky, pomocí radiomodemů nebo bluetooth probíhá dálkový 
přenos dat do notebooku, který obsluhuje druhý pracovník. Na notebooku se 
online zobrazují měřená data (rychlosti, hloubky, šířka řeky, dráha člunu,…). 
V konečné fázi je automaticky vypočítán celkový aktuální průtok. 

• Měření z mostu, člunu, lanovky. 
 
3.2.1.1 ADCP RiverSurveyor M9 (výrobce SonTek, USA) 

• Použití nachází především při měření průtoků na velkých tocích a měření 
povodňových průtoků. 

• Automatické nastavování měřicích parametrů. 
• Jednoduchá obsluha, bezdrátový přenos naměřených dat technologií bluetooth 

nebo pomocí radiomodemů. 
• Devítipaprsková měřicí hlavice M9, přičemž 8 paprsků (3 MHz nebo 1 MHz) je 

určeno pro měření rychlosti proudění i hloubky a 1 kolmý paprsek (0,5 MHz) 
pouze pro měření hloubky. 

• Sestava měřicího systému: 
o měřicí hlavice M9,  
o plovákový trimaran nebo plovák Hydroboard,  
o napájecí a komunikační jednotka PCM,  
o SmartPhone (mobilní telefon), 
o příp. RTK GPS. 

Technická data: 

• rozsah hloubek pro měření průtoku: 0,3-40 m 
• frekvence: dvakrát 4 paprsky (3 MHz/1 MHz), vertikální paprsek 0,5 MHz 
• počet paprsků: 9 
• přesnost měření rychlosti: ±0,25 % (proudění + člun), proudění: ±0,2 cm.s-1 
• rozlišení: 0,1 cm.s-1 
• rozsah rychlostí: ±20 m.s-1 
• počet buněk: 128 
• přenos dat: bluetooth nebo radiomodemy 

 

 
    Obr. 8 ADCP RiverSurveyor M9    Obr. 9 Měření s ADCP 

 

20



 
Obr. 10 Zobrazení rychlostí v měrném profilu (ADCP RiverSurveyor) 

3.2.1.2  ADCP StreamPro 2000 kHz (výrobce RD Instruments, USA) 

• Určen spíše pro měření průtoků na malých a středních tocích. 
• Měřicí systém se skládá z následujících částí:  

o snímací hlavice (čidlo), průměr pouze 3,5 cm,  
o malý člun, který může být nahrazen stabilnějším větším trimaranem 

Riverboat SP,  
o skříňka s elektronikou upevněná na člunu (trimaranu),  
o kapesní PC (PDA), příp. lze použít i notebook. 

 
• Měření může technicky provádět jediný pracovník (mimo nebezpečných nebo 

povodňových situací). 
• Naměřená data jsou přenášena pomocí bezdrátového spojení bluetooth mezi 

člunem a PC. 

Technická data: 

• Rozsah hloubek pro měření průtoku: 0,15-6 m 
• Frekvence: 2 MHz 
• Počet paprsků:    4 
• Přesnost měření rychlosti: ±1 % (proudění + člun), proudění: ±0,2 cm.s-1 
• Rozlišení: 0,1 cm.s-1 
• Rozsah rychlostí: ±5 m.s-1 (±2 m.s-1 s malým člunem) 
• Počet buněk: 1–20 (1–30 - upgrade) 
• Přenos dat: bluetooth  

 
 

 
 

Obr. 11 ADCP StreamPro 
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4. Induk ční přístroje 

V menší míře jsou pro měření průtoků používány i přístroje pracující na principu 
elektromagnetické indukce. Rychlost proudění vody je přímo úměrná indukovanému 
elektrickému napětí v cívce přístroje. 

4.1 Nautilus C 2000 (výrobce OTT Hydrometrie, N ěmecko) 

• Obdobný způsob hydrometrování jako s hydrometrickou vrtulí. 
• Výhodou oproti hydrometrické vrtuli je možnost měření v silně znečistěných a 

zarostlých tocích. 
• Měření nízkých rychlostí. 
• Minimální hloubka vody 3 cm. 
 

 
 

Obr. 12 Nautilus C 2000 

5. Trasírovací přístroje (indikátorová metoda) 

Do toku je vpravena trasírovací látka, např. solný roztok nebo fluorescenční barvivo. 
Níže po proudu se měří přítomnost této látky ve vodě (např. pomocí vodivostní nebo 
fluorescenční sondy) a doba postupu. Výsledkem měření je průtok. 

Využití na malých tocích s velice turbulentním prouděním a libovolnou geometrií (např. 
horské bystřiny), kde nelze použít hydrometrování ani jiných metod. 

Menší přesnost měření, důležité je dobré promísení roztoku. 

5.1 TQ Tracer (výrobce Sommer Messtechnik, Rakousko) 

• Možnost použití buď solného roztoku (průtok do 10 m3.s-1), nebo fluorescenčního 
roztoku (neomezený průtok). 

• Přenos dat do notebooku (PDA) pomocí bluetooth. 
• Současné měření až 4 sensory. 
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Obr. 13 Trasírovací přístroj TQ Tracer (foto: Sommer Messtechnik) 

6. Plováková metoda 

Vhozením plováků do toku a sledováním doby postupu lze měřit povrchové rychlosti. 
Z těchto hodnot vypočítáme pomocí vhodného korekčního součinitele rychlost 
profilovou a následně lze ze známé geometrie příčného profilu stanovit průtok. Tato 
málo přesná metoda měření průtoku má využití v extrémních případech, kdy nelze 
použít jinou vhodnější metodu. 

7. Zdroje 

[1] Brožura OTT (2005): Gemessen an höchsten Ansprüchen. 
[2] Materiály firem RD Instruments, Sommer Messtechnik, SonTek. 
[3] Prospekty OTT Hydrometrie (2001). 
[4] Ročenky ČHMÚ. 
[5] Sklenář J. (2007): Povodně na území České republiky a povodňová měření, Spisy 

zeměpisného sdružení, roč. 6, č. 1. 
[6] Sklenář J., Žalio R. (2006): Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP 

Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a 
dubna 2006, interní zpráva ČHMÚ. 

8. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Povodňová měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio 
Grande na přelomu března a dubna 2006. 
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Příloha č. 1 

Povod ňová měř ení mobilním ultrazvukovým pr ůtokomě rem 
ADCP Rio Grande na p řelomu b řezna a dubna 2006 

Jarní povodeň v roce 2006 představovala typickou povodeň, která byla způsobena 
rychlým táním mocné sněhové pokrývky především v nižších a středních polohách. 
V porovnání s extrémními dešťovými povodněmi v letech 1997 a 2002 bylo při jarní 
povodni zasaženo téměř celé území republiky současně (viz např. Výroční zpráva ČHMÚ, 
2006). Zatímco povodeň v srpnu 2002 znamenala pro hydrologickou službu ČHMÚ 
podstatný impuls pro pořízení ultrazvukových průtokoměrů ADCP Rio Grande, jarní 
povodeň v roce 2006 přinesla možnost prověření těchto měřicích systémů při měření 
zvýšených a povodňových průtoků. V tehdejší době vlastnil Český hydrometeorologický 
ústav (ČHMÚ) dva přístroje ADCP Rio Grande. 

V období zvýšených a povodňových průtoků byla ve dnech 27. 3.-11. 4. 2006 na 
vybraných vodních tocích Moravy a Čech prováděna měření pomocí ADCP. Povodňová 
měření ADCP se konala výhradně z mostů při opakování měření v průměru šestkrát 
v měrném profilu. 

Po výrazném oteplení bylo odtávání sněhu na většině území doprovázeno současným 
výskytem vydatných srážek (na území s prováděným měřením ve dnech 29. 3.-2. 4. 
2006). 

Srážkové úhrny dosáhly v období 26.-31. 3. 2006 např. ve Valašských Kloboukách 54 
mm, Uherském Brodě 41 mm, Vranově nad Dyjí 31 mm, Kuchařovicích u Znojma 36 mm, 
nejvyšší teploty byly změřeny v průměru 15–20 °C, zásoby vody ve sněhu např. v povodí 
Dyje po vodní dílo Vranov na Dyji činily k 13. 3. 2006 celkem 190,7 mil. m3, k 27. 3. 124,1 
mil. m3 a k 3. 4. 2006 ještě 11 mil. m3. 

Během uvedených 16 dnů se při měření střídali pracovníci oddělení hydrologické 
přístrojové techniky (OHPT) za pomoci pracovníků z oddělení hydrologie (OH) poboček 
Brno, Ostrava a Hradec Králové. Celkem bylo provedeno 58 měření, z toho 12 profilů 
bylo změřeno pro pobočku Ostrava, 19 profilů pro pobočku Hradec Králové a 38 profilů 
pro brněnskou pobočku. Z toho bylo změřeno 19 profilů v povodí Labe, 5 v povodí Odry, 
9 profilů v povodí Dyje, 25 profilů v povodí Moravy (bez povodí Dyje). 

Příklady povodňových měření ADCP 

Více než stoletý průtok byl změřen v Podhradí nad Dyjí a ve Vranově nad Dyjí. Na řece 
Dyji v Podhradí 27. 3. 2006 bylo měřeno na vzestupné větvi povodňové vlny 97 m3.s-1 

(obr. 1). Kulminace zde nastala při H=472 cm. Při tomto vodním stavu byla hladina ve 
Vranovské přehradě cca 8,5 m pod přelivnou hranou (na hladině se nacházel ještě led), 
během 3 dnů se přehrada naplnila a potom více než 4 dny (od 30. 3. do 3. 4. 2006) 
přetékala voda přes přelivnou hranu při maximální hladině 95 cm nad přelivem. Během 
uvedeného povodňového měření byl pozorován občasný výskyt plovoucích ledových 
ker, což vyžaduje velkou obezřetnost při měření. Při standardních situacích stačí 
k obsluze ADCP dva pracovníci, avšak např. v tomto profilu vzhledem ke konstrukci 
mostu a výskytu ledových jevů bylo potřeba o jednoho pracovníka více (sledování 
plovoucích ker). Mimo překážek v toku plovoucích i statických někdy činí problémy 
břehy porostlé vegetací (v případě těchto měření hlavně stromy a keře). Dne 30. 3. 2006 
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byla povodňovým měřením ADCP téměř zachycena kulminace v Podhradí na řece Dyji. 
Byl zde změřen průtok 340 m3.s-1 a ve Vranově nad Dyjí 262 m3.s-1. 
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Obr. 1 Hydrogram z vodoměrné stanice Podhradí, tok Dyje – červeně označeno 
povodňové měření ADCP 

     

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Vodoměrná stanice Podhradí                   Obr. 3 Profil Podhradí, tok Dyje (30. 3. 2006) 

Při měření se podařilo přiblížit kulminačnímu průtoku mimo jiné i v Lošticích na 
Třebůvce   (obr. 4) při H=325 cm a Q=76 m3.s-1. Kulminační průtok nastal za cca 10 
hodin při H=350 cm. 
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Profil : LOŠTICE     Tok : MORAVA 
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Obr. 4 Hydrogram z profilu Loštice, tok Třebůvka – červeně označeno povodňové měření 
ADCP 

 

 

Obr. 5 Profil Loštice, tok Třebůvka (29. 3. 2006) 

Ze všech těchto povodňových měření se nejvíce podařilo přiblížit kulminaci (62 m3.s-1) 

v profilu Vestec na řece Mrlině (měření při stavu 315 cm, kulminace při 323 cm, časový 
rozdíl cca 4 hodiny). V den našeho měření byla nařízena evakuace obyvatel vesnice 
Vestec (obr. 6). 

 

Podle velikosti změřeného průtoku je možno uvést měření v profilech na řece Moravě 
v Lanžhotě s průtokem 519 m3.s-1 a na Dyji v Nových Mlýnech 459 m3.s-1. Z dalších 
povodňových měření: v Ladné na Dyji 421 m3.s-1, ve Strážnici na řece Moravě 466 m3.s-1, 
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ve Spačicích na Doubravě 36 m3.s-1, v Dluhonicích na Bečvě 257 m3.s-1, v Bohumíně na 
Odře 373 m3.s-1, v Děhylově na Opavě 135 m3.s-1, v Dětmarovicích na Olši 104 m3.s-1. 

Některé profily se ukázaly jako nevhodné pro měření při větších vodních stavech, ačkoli 
za průměrných vodních stavů vhodné jsou. Tato situace nastala v Podhradí nad Dyjí a v 
Teplicích nad Bečvou. Příčinu vidíme ve velmi turbulentním proudění vzhledem k 
vysokým rychlostem, svou roli hraje i konstrukce mostu, pilíře, typ říčního dna. Při 
turbulenci se mohou vytvářet v měřených datech chybějící místa, která je nutno při 
výpočtu průtoku interpolovat z naměřených rychlostí. 

Největší změřené rychlosti v jednotlivých rychlostních segmentech (buňkách) se 
pohybovaly okolo 3,8 m.s-1. Maximální vyhodnocené střední svislicové rychlosti byly 
okolo 2,8 m.s-1 a maxim středních profilových rychlostí bylo dosaženo okolo 2 m.s-1. 
Měření byla prováděna při maximálních hodnotách hloubek 6,5 m (např. Lanžhot, Nové 
Mlýny). Odchylky změřených průtoků od průměru obvykle kolísají v rozmezí do 2 %, 
v menším množství případů do 4 %.  

Zkušenosti s povodňovým měřením ADCP můžeme jednoznačně, i přes drobné 
problémy, hodnotit jako pozitivní. Oproti klasickým metodám měření jde především o 
rychlost a operativnost měření a relativně jednoduchou obsluhu. Jedná se o velkou 
úsporu času a tím i možnost změření většího počtu profilů v relativně krátkém období 
povodňových maxim. Tato moderní metoda měření umožňuje získat rychle celkový 
průtok, odpadá nutnost zpracování dat. Měření lze využít k extrapolaci měrných křivek 
průtoků, operativnost měření je výhodou při tvorbě hydrologických předpovědí. 

 

 

Obr. 6 Profil Vestec, tok Mrlina (28. 3. 2006) 
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Koncepce ochrany mě sta Jablonce nad Nisou  
převodem povod ňových pr ůtok ů přes VD Mšeno 

Jiří Švancara 
Pöyry Environment, a.s. 

e-mail: jiri.svancara@poyry.com 

 

1. Úvod 

V závěru roku 2013 byla v Jablonci nad Nisou dokončena protipovodňová stavba, která 
je svou koncepcí v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Podstatou 
zrealizovaného souboru objektů byla úprava historického protipovodňového systému 
města, jehož součástí byly vodní dílo (VD) Mšeno na Mšenském potoce a přivaděče z 
Lužické a Bílé Nisy, které od vybudování počátkem 20. století měly za úkol chránit 
Jablonec nad Nisou před povodněmi převáděním povodní do přehradní nádrže. Nyní, po 
rekonstrukci systému na nové parametry, jsou povodňové průtoky odkláněny štolami 
 

  

Obr. 1 Hráz VD Mšeno Obr. 2 VD Mšeno v městě Jablonci 

do nádrže vodního díla Mšeno a po transformaci odváděny novou štolou mimo 
soustředěnou zástavbu Jablonce Nad Nisou. Došlo k podstatnému zvýšení míry ochrany 
před škodlivými účinky povodní ve městě a transformace povodní se projeví i na 
průtocích Lužické Nisy níže po toku. Po 7 letech koncepční a projektové přípravy byla 
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stavba zahájena v prosinci 2011 a v závěru roku 2013 uvedena do provozu. Článek je 
zaměřen na problematiku koncepčního návrhu tohoto systému. 

2. Historie ochrany před povodně mi m ěsta Jablonc e nad Nisou 

Jablonecko v podhůří Jizerských hor je územím, které v historii bylo opakovaně 
vystaveno ničivým povodním. Nejhorší zaznamenané důsledky zde měla povodeň v roce 
1897. Proto bylo počátkem dvacátého století v tomto povodí postaveno několik 
přehradních nádrží, jež měly za úkol snížit průtoky za povodní na únosnou míru. Jednou 
z těchto ochranných nádrží je i vodní dílo (VD) Mšeno na Mšenském potoce vystavěné v 
letech 1906 až 1908. Součástí protipovodňového systému byly i přivaděče z Lužické a 
Bílé Nisy, které od vybudování měly za úkol chránit město Jablonec nad Nisou před 
povodněmi tím, že odkláněly povodňové průtoky do přehradní nádrže. Celý 
protipovodňový systém včetně štol je v provozu od r. 1911. Současně s výstavbou 
přehrady a přivaděčů rovněž proběhla regulace vodních toků procházejících městem.  

Gravitační přehradní hráz VD Mšeno je Intzeho typu, je zděná z lomového kamene (obr. 
1), její půdorysné obloukové zakřivení má poloměr 350 m. Nad základovou spárou je 
hráz vysoká 20 m (nad terénem 15,8 m), v koruně je dlouhá 425,5 m a široká 4,5 m. Hráz 
má dvě spodní výpusti o celkové max. kapacitě 7,84 m3.s-1 a korunový přeliv o 4 polích, 
každé o délce 5,15 m. Vývar v podhrází je společný pro přeliv i obě výpusti a je ukončen 
betonovým měrným jízkem. Přehradní nádrž je členěna na 3 části dělicími hrázemi 
s propustmi (obr. 2). Maximální objem nádrže je 2 785 800 m3.  

Zatímco v jiných částech povodí Nisy a na jejích přítocích proběhly v předchozích letech 
opakovaně mimořádné povodňové situace, samotné město Jablonec bylo prozatím 
živelných pohrom ušetřeno. Míra ochrany města již však zdaleka neodpovídala 
současným požadavkům. 

3. Výchozí stav 

VD Mšeno bylo vybudováno na Mšenském potoce, který protéká městem Jablonec nad 
Nisou a na jeho území se vlévá do Lužické Nisy. V současné době je VD Mšeno hlavním 
protipovodňovým opatřením města Jablonec nad Nisou. Po rozvoji města ve 20 století je 
nádrž situována v zástavbě (obr. 2).  

VD Mšeno plní následující účely:  

• Zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod nádrží a v 
sousedních povodích, (tj. Bílé a Lužické Nisy) před velkými vodami; 

• Akumulace vody pro průmyslové účely a zlepšení odtokových poměrů; 
• Energetické využití sanačního průtoku; 
• Nadlepšení průtoků pod nádrží při havarijním znečištění vody; 
• Individuální rekreace obyvatelstva, rybochov a sportovní rybaření. 

Využití existující nádrže VD Mšeno pro ochranu před povodněmi bylo v předchozím 
období omezeno velikostí neškodného odtoku Mšenským potokem pod nádrží, který má 
v průchodu zástavbou města omezenou kapacitu, obdobně jako Lužická i Bílá Nisa.  

V letech 1998 – 2000 proběhla rekonstrukce hráze VD Mšeno spočívající zejména v 
utěsnění podloží hráze. Poprvé v ČR byla pod přehradní hrází dodatečně provedena 
injekční štola (následně také např. u VD Bystřička a Janov). Po rekonstrukci byla hráz 
uvedena do technického stavu, který umožnil plné využití nádrže a dílo bylo připraveno 

29



bezpečně plnit své funkce v dalším období. Pro udržení neškodného odtoku z nádrže 
v průchodu městem však bylo nutné za povodní přítok z Lužické a Bílé Nisy do nádrže 
prostřednictvím přivaděčů omezovat v závislosti na stavu hladiny vody v přehradní 
nádrži. Dodržením pravidel uvedených v manipulačním řádu byla za extrémních 
povodní garantována bezpečnost přehrady samotné, avšak ochranný prostor nebylo 
možné využít optimálně. 

4. Koncepce zámě ru 

Realizovaný záměr řeší protipovodňovou ochranu města opět s využitím ochranného 
prostoru VD Mšeno. Zvýšení míry ochrany města Jablonce nad Nisou před povodněmi se 
dosahuje zvýšením kapacity převodů z Lužické a Bílé Nisy do nádrže, transformací 
povodní až do Q100 v nádrži a především vybudováním nové odpadní štoly z nádrže jež 
odvádí transformované průtoky beze škod mimo hlavní zástavbu města.  

 

 

Obr. 3 Funkční schéma na podkladu situace  
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Funkce VD Mšeno se dotýká dílčích povodí: 

• Lužická Nisa nad Novoveským potokem (2-04-07-001, plocha povodí 9,571 km2), 
z toho dílčí povodí po rozdělovací objekt na Lužické Nise zaujímá plochu 7,6 km2. 

• Mšenský potok po soutok s Lužickou Nisou (2-04-07-004 plocha povodí 5,718 
km2), z toho dílčí povodí po přehradu Mšeno zaujímá plochu 4,9 km2. 

• Bílá (Rýnovická) Nisa nad soutokem s Lužickou Nisou (2-04-07-006 plocha 
povodí 22,108 km2), z toho dílčí povodí po rozdělovací objekt na Bílé Nise 
zaujímá plochu 12,5 km2. 

• Převod vody novou štolou z VD Mšeno v projednané koncepci se vztahuje k 
soutoku Lužické a Bílé Nisy (povodí 2-04-07-005 a 2-04-07-006). 

Cílem optimalizace ochranné funkce nádrže bylo:  

• Dosáhnout příznivějšího dělení průtoků na rozdělovacích objektech na Lužické a 
Bílé Nise. Bylo rozšířeno pásmo účinnosti ochrany před povodněmi bylo Lužické 
Nise i na Bílé Nise (podrobněji jsou pravidla dělení průtoků popsána v částech, 
které se zabývají koncepcí rozdělovacích objektů); 

• Nalézt co nejefektivnější využití existujícího ochranného prostoru VD Mšeno; 
• Zajistit možnost operativního řízení odtoků z nádrže za povodní; 

Vzhledem k tomu, že záměr ochrany před povodněmi města Jablonec nad Nisou spočívá 
v převodu průtoků do přehradní nádrže Mšeno situované v městské zástavbě, byla mezi 
řešené otázky pojímána i problematika bezpečnosti přehrady. U přehrady umístěné 
bezprostředně nad zástavbou nelze připustit pochybnosti o úrovni bezpečnosti za 
povodní. Ta odpovídá aktuálním standardům, kontrolní povodní je desetitisíciletá 
povodňová vlna. Ani za extrémních povodní nelze připustit přelití hráze, neboť 
související změna vztlakových poměrů v podloží hráze je považována za významné 
riziko. 

Požadovanou bezpečnost i optimalizaci ochranné funkce bylo možné zajistit pouze za 
předpokladu realizace nového kapacitního odtoku z přehradní nádrže.  
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Obr. 4 Funkční schéma výpočtového modelu 
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5. Vývoj koncepce 

Záměr na zvýšení ochrany Jablonce nad Nisou iniciovaný zástupci města byl podpořen 
správcem toku. Výsledná koncepce převodu povodňových průtoků do nádrže VD Mšeno 
vychází ze souboru námětů a technických řešení prověřovaných studií [1] z roku 2005. 

Funkce nádrže za povodní a kapacity jednotlivých zařízení byly prověřovány unikátním 
simulačním bilančním modelem, který byl „na míru“ sestaven pro tento případ. Model 
(schéma – viz obr. 4) řešil souběhy povodní v třech dílčích povodích, převody vody a 
transformaci v nádrži pro variantní parametry výpustných a pojistných zařízení a různé 
režimy manipulací. Specifikem výpočtu bylo ovlivnění kapacity nátoku do nádrže stavem 
hladin na nátoku a vzdutím hladiny v nádrži a rovněž složité neustálené poměry 
průchodu průtoků přes nádrž dělenou na tři části hrázemi s propustmi, při proměnných 
a vzájemně se ovlivňujících hladinách. 

Rozdělovací objekt Lužická Nisa 

Na základě výsledků studijní přípravy bylo rozhodnuto, že poměr dělení průtoků na 
rozdělovacím objektu na Lužické Nise bude vycházet z kapacity koryta Lužické Nisy pod 
objektem (neškodný průtok QNES = 1,9 m3/s) a že návrhový průtok pro tento objekt bude 
22,4 m3/s. Dělení průtoků bude probíhat podle následujícího schématu: 

• Při přítoku na Lužické Nise do velikosti QNES = 1,9 m3/s bude veškerý průtok Qp 
pokračovat korytem Lužické Nisy. 

• Při přítoku na Lužické Nise velikosti od QNES = 1,9 m3/s do 22,4 m3/s bude 
korytem Lužické Nisy pokračovat průtok QNES = 1,9 m3/s a Pasecku štolou bude 
odtékat zbývající průtok Qp – QNES.  

• Při přítoku na Lužické Nise velikosti právě 22,4 m3/s bude korytem Lužické Nisy 
pokračovat průtok QNES = 1,9 m3/s a Paseckou štolou bude odtékat průtok 
20,5 m3/s. 
 

 
Obr. 5 Porovnání původního a nového profilu Pasecké štoly (viz [5]) 
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Přívodní Pasecká štola 

Podle výsledků hydraulického výpočtu bylo nutné profil přívodní Pasecké štoly zvětšit. 
Parametry štoly byly upraveny následovně: Šířka ve dně je 2,65 m, v nejširším místě 3,2 
m, výška profilu 2,5 m. Podélný sklon je stejný jako u současné štoly 0,5 %. Niveleta dna 
štoly je snížena o zvýšení profilu nové štoly (0,5 m). Délka štoly je cca 635 m. 

Rozdělovací objekt Bílá Nisa 

Dle výsledků projednání bylo rozhodnuto, že poměr dělení průtoků v rozdělovacím 
objektu na Bílé Nise bude vycházet z kapacity Loučenské štoly odpovídající dnešnímu 
stavu. Výpočet byl upraven podle poznatků zjištěných při prohlídce (ověřená kapacita 
do cca 15 m3/s). Návrhový průtok pro tento objekt je 29,8 m3/s. V případě že průtoky 
nad rozdělovacím objektem překročí návrhový průtok, dochází k přelévání pravobřežní 
hrázky a rozdíl mezi aktuálním průtokem a návrhovým je převáděn obtokovým 
kanálem.  

Vtokový objekt do nové odpadní štoly 

Odvedení povodňových průtoků po transformaci je zajištěno novou štolou. To si 
vyžaduje vybudovat na počátku štoly na VD Mšeno nový vtokový objekt. Nátok do 
přívodních štol je sice z provozních důvodů vybaven uzávěry, ale s jejich funkcí za 
povodní (na rozdíl od předešlého období) se nepočítá. Vtokový objekt do nové štoly tedy 
musí plnit následující základní požadavky: 

• V mezích návrhových parametrů nově koncipované ochrany před povodněmi 
města Jablonce (optimalizované využití nádrže do PV100) se nepřipouští, aby při 
přítocích odpovídajících souběžnému výskytu PV100 na obou Nisách i na 
Mšenském potoce, odtok z nádrže Mšenským potokem (tj. původním přelivem či 
původními výpustmi) přesáhl neškodný průtok pod hrází velikost 2,6 m3/s. 
Pevné přelivy na přehradní hrázi Mšeno mají korunu na kótě 512,00 m n.m., 
jedná se o 4 pole po 5,15 m délky. Uvedený požadavek znamená, že hladina v 
nádrži za povodní při PV100 nesmí překročit kótu 512,18 m n.m. 

• Přehrada Mšeno je umístěna nad zástavbou města a nelze připustit zhoršení 
dnešní úrovně bezpečnosti za povodní. Proto byla vyloučena řešení, která by 
nevyhověla posouzení dle TNV 75 2935. Mezní bezpečná hladina byla stanovena 
na kótě 512,95 m n.m. Uvedená hladina nesmí být překročena při výskytu 
PV10 000. 

 

Obr. 6 Výsledná koncepce vtokového objektu do nové odpadní štoly 

Vedle uvedených základních funkčních požadavků bylo třeba zvažovat zejména finanční 
náročnost, realizovatelnost, funkční spolehlivost, požadavky na bezpečnost osob, 
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začlenění do prostředí, provozní hlediska apod. Bylo srovnáváno několik způsobů řešení 
(šachtový přeliv včetně nové spodní výpusti, čelní přeliv, čelní hrazený přeliv apod. (viz 
[2], [3] a [4]). Všechny varianty byly posuzovány s ohledem na transformační účinky, 
možné kapacity objektů a nutné velikosti navazující odpadní štoly. Jako nejvýhodnější se 
ukázal čelní hrazený přeliv, který byl prověřován ve dvou variantách (s jedním polem 
nebo symetrický s dvěma poli), výsledná varianta (2 pole) byla rovněž prověřena na 
fyzikálním hydraulickém modelu. 

 

 

Obr. 7 Hydraulický výzkum vtokového objektu do odpadní štoly (LVV VUT FAST, 2008) 

Na přeliv navazuje neprizmatický skluz zaústěný do přechodového úseku štoly. Stoletou 
povodeň je možné transformovat tak, aby štolou odtékal ovladatelný odtok 20 m3/s. 

Nová odpadní štola 

Odpadní štola slouží k odvádění průtoků od hrazeného bezpečnostního přelivu do 
výustního objektu a dále do Lužické Nisy. Odpadní štola má délku cca 1258 m, příčný 
profil byl navrhován s ohledem na to, že se fakticky jedná o pojistné zařízení přehrady, 
transformovaná kontrolní povodeň PV10 000 má být provedena při hloubce do cca 2/3 
světlé výšky štoly. Výpočtové parametry byly ověřovány fyzikálním modelem.  

Výustní objekt 

V návaznosti na výsledky výpočtu průběhu hladin v odpadní štole byl proveden 
hydraulický výpočet a související návrh základních parametrů výustního objektu. Objekt 
se nachází v morfologicky složitém terénu v prostoru soutoku Lužické a Bílé Nisy a 
rovněž byl prověřován na fyzikálním modelu.  

6. Organizace výstavby 

Projekt zahrnoval 6 hlavních stavebních objektů: 

• SO 01 Rozdělovací objekt Lužická Nisa  
• SO 02 Přívodní štola  
• SO 03 Rozdělovací objekt Bílá Nisa  
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• SO 04 Vtokový objekt  
• SO 05 Nová odpadní štola 
• SO 06 Výústní objekt  

Při realizaci byly práce sdruženy na 3 hlavní pracoviště: úprava rozdělovacího objektu 
Lužická Nisa a přeražba Pasecké štoly (SO 01 a SO 02), úprava rozdělovacího objektu 
Bílá Nisa (SO 03) a výstavba nové odpadní štoly s bezprostředně navazujícími objekty 
(SO 04, SO 05, SO 06). Vedlejšími stavební objekty souvisejícími se stavbou byly přeložky 
inženýrských sítí, úpravy komunikací a přípojky na veřejný rozvod elektrické energie. 
Pro ražbu nové odpadní štoly (SO 05) a zvětšení profilu původní přívodní štoly (SO 02) 
byla zvolena Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM). Podrobněji k postupu 
provádění – viz [6]. 

 

 

Obr. 8 Příklad vzorového příčného profilu nové odpadní štoly (viz [5]) 

7. Závěr 

Období provádění stavby, zejména její ražené části, vystavilo obyvatele města Jablonce 
nad Nisou různorodým obtížím. Společně se všemi zúčastněnými lze však vyslovit 
přesvědčení, že užitek z této stavby významně převáží negativa se stavbou spojená.  

Běžným stavbám se u příležitosti dokončení zpravidla přeje, aby sloužily svému účelu. 
U opatření před povodněmi je však vhodnější popřát, aby pokud možno musely sloužit 
svému účelu co nejméně často. Přesto, pokud v budoucnosti povodňová situace město 
Jablonec nad Nisou zastihne, je tu k dispozici dílo, které pomůže negativní účinky 
povodní významně zmírnit.  
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1. Úvod 

V současné době je ohrožení kulturních památek v České republice hodnoceno pouze ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na 
jehož základě jsou památky zařazovány do seznamu nejohroženějších památek. 
Začlenění památek probíhá především na základě posouzení jejich stavebnětechnického 
stavu (Ošlejšková a kol., 2013). Jestliže je památka v dobrém stavebnětechnickém stavu, 
není z tohoto hlediska považována za ohroženou. Za ohroženou se považuje ta památka, 
u které je vážným způsobem narušena hmotná podstata (Forejtníková a kol., 2012).  

V rámci ČR chybí jednotný metodický postup, jak hodnotit míru potenciálního ohrožení 
vybraných kategorií památek a chráněných území významnými přírodními, 
průmyslovými a zemědělskými riziky, což je také cílem projektu „Identifikace 
významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními  
a antropogenními vlivy“. Součástí procesu tvorby takového doposud chybějícího 
metodického postupu, je také lokalizace území rozhodujících z hlediska ohroženosti 
kulturních památek (Pavlík a kol., 2013). Článek popisuje proces identifikace území 
ohrožených povodněmi z přívalových srážek, včetně použitých nástrojů a výběrových 
kritérií, ve vztahu k ohroženosti kulturních památek, jako významného dokladu 
historického vývoje a prostředí společnosti. 

2. Cíle a metody 

Ohrožení památkově chráněných staveb a pozemků přívalovými srážkami je 
determinováno geografickou polohou lokality, terénní konfigurací jejího okolí a způsobu 
jeho využití (Forejtníková a kol., 2012). Povodně z přívalových srážek jsou 
charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až 
několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu 
hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu 
hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými 
údolnicemi. Přívalové povodně se vyskytují ponejvíce od druhé poloviny dubna do 
konce září. Jsou způsobeny typicky bouřkovými, konvekčními dešťovými srážkami velmi 
silné intenzity (v extrémních případech více než 100 mm za hodinu) s krátkým trváním. 
Představují nejpočetnější případy povodňového ohrožení (Matějíček, Hladný, 1999). 

Pro potřeby identifikace kulturních památek ohrožených tímto typem povodní je v 
rámci řešení výzkumného úkolu využíváno Metodického návodu pro identifikaci 
kritických bodů (Drbal a kol., 2009), který byl vypracován již dříve ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., a je také posuzována jeho využitelnost 
pro tyto účely. 
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2.1 Popis metody kritických bod ů 

Vymezení území, která jsou v rámci České republiky ohrožená povodněmi z přívalových 
srážek byl hlavní cíl při sestavení Metodického návodu pro identifikaci kritických bodů. 
Tyto kritické body jsou závěrovými profily ploch rozhodujících z hlediska tvorby 
soustředěného povrchového odtoku a transportu splavenin z přívalových srážek, které 
mají nepříznivé účinky pro zastavěná území obcí. Data, konverze či analýzy pro 
identifikaci a vymezení oblastí ohrožených povodněmi z přívalových srážek na území 
celé ČR byly připravovány v prostředí ArcGIS verze 9.3.1 s využitím rozšíření Spatial 
Analyst a ArcHydro. Vzhledem k tomu, že použití funkcí těchto nadstaveb je při 
zpracování dané úlohy velice náročné na čas výpočtu a datové kapacity a vlastní funkce 
mají limity z hlediska velikosti zpracovávaných dat, bylo nutné v prvním kroku rozdělit 
území ČR na několik menších datových celků, zpravidla na povodí II. řádu. Výpočty podle 
uvedeného postupu byly prováděny pro jednotlivé datové celky samostatně. 

Základní vstupní data: 

• digitální model terénu TOPOGRID (rozlišení gridu 10 x 10 m), který byl vytvořen 
ve VÚV TGM., v.v.i., na podkladu výškopisu ZABAGED (stav k roku 2006); 

• DIBAVOD – digitální databáze vodohospodářských dat jako zdroj informací  
o základních hydrografických poměrech v povodích; 

• intravilán obcí reprezentovaný upravenou polygonovou vrstvou „Bloky budov“, 
která je součástí geografické databáze DMÚ25 (Digitální model území 1:25 000, v 
gesci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce, stav 
k roku 2005); 

• CORINE land cover (2006) – databáze krajinného pokryvu. 

Pro stanovení kritických bodů byl navržen tento postup: 

• Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného odtoku 

Z hydrologicky korektního digitálního modelu terénu vytvořeného interpolační metodou 
na základě vrstevnic ZABAGED® byla pomocí funkcí „základní směr odtoku“  
a „akumulace odtoku“ odvozena hydrografická mikrosíť drah soustředěného 
povrchového odtoku pro přispívající plochy nad 0,3 km2.  

• Vymezení kritických bodů a jejich první výběr 

V místech, kde vytvořené linie drah soustředěného odtoku vstupují do zastavěných částí 
obcí, byly stanoveny kritické body (KB) a vygenerovány jejich přispívající plochy.  
Z hlediska plošného rozsahu příčinného jevu přívalových srážek a primárně lokálních 
důsledků následných povodní byly dále uvažovány ty kritické body, jejichž přispívající 
plocha nepřesáhla velikost rozlohy 10 km2.  

• Stanovení fyzicko-geografických charakteristik sběrných ploch KB 

Sběrným plochám KB byly přiřazeny základní fyzicko-geografické charakteristiky. Na 
základě nástroje Spatial Analyst „calculate geometry“ byla stanovena jejich rozloha. 
Následně s využitím zonální statistiky byly posouzeny sklonitostní poměry, kdy byl pro 
jednotlivé sběrné plochy KB stanoven průměrný sklon. Faktorem s významným vlivem 
na možné dopady povodní z přívalových srážek je způsob využití území. K jeho určení 
byla použita databáze krajinného pokryvu CORINE land cover (2006), na základě které 
bylo opět pomocí zonální statistiky určeno procentuální zastoupení pouze orné půdy. 

• Finální výběr kritických bodů  
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Pro identifikaci a výběr problematických lokalit ve vztahu k přívalovým srážkám byla 
doporučena tato kombinovaná kritéria:  

K 1. velikost přispívající plochy   0,3 – 10,0 km2,  

K 2. průměrný sklon přispívající plochy  ≥ 3,5 %,  

K 3. podíl plochy orné půdy v povodí  ≥ 40 %.  

Kombinace fyzicko-geografických podmínek, způsobů využití území, regionálních 
rozdílů krajinného pokryvu a potenciálního výskytu srážek extrémních hodnot (ve 
vazbě na synoptické podmínky) pro konkrétní přispívající plochy byla vyjádřena tzv. 
ukazatelem kritických podmínek vzniku negativních projevů povodní z přívalových 
srážek.  

K 4.  ukazatel kritických podmínek  ≥ 1,85.  

Na základě šetření na modelových povodích, kde byly zjištěny škody i z ploch povodí se 
zastoupením orné půdy nižším než 40 %, případně ploch zcela zalesněných, byl výběr 
provedený podle podmínek kritérií K1 až K4 rozšířen o kritické body s velikostí 
přispívající plochy od 1 km2 výše a současně s průměrným sklonem od 5 % výše.  

Metodou kritických bodů byla takto identifikována území ohrožená povodněmi  
z přívalových srážek. V České republice bylo vymezeno 9 261 kritických bodů (Obr. 1), 
jejichž celková přispívající plocha zabírá necelou čtvrtinu území našeho státu. Lokalizace 
kritických bodů je odborné i laické veřejnosti k dispozici na stránkách www.povis.cz 
Ministerstva životního prostředí, kde je i přístup k vybraným charakteristikám 
kritických bodů. 

  

 

Obr. 1 Vymezení kritických bodů a jejich sběrných ploch v ČR. 
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2.2 Ověření použitelnosti metody kritických bodů  

V úvodní fázi řešení projektu byla metoda identifikace kritických bodů aplikována na 
vybraných kulturních památkách (NKP zámek Valtice, NKP zámek Lysice, NKP zámek 
Slavkov u Brna) za účelem posouzení vhodnosti použití této metody pro další řešení. 
Jako příklad aplikace při posuzování potenciální ohroženosti kulturních památek lze 
použít národní kulturní památku (NKP) zámek Valtice. Na základě provedených analýz 
byl v blízkosti zámku identifikován kritický bod. Terénním šetřením byla následně 
ověřena jeho lokalizace (Obr. 2) a také byl posouzen potenciál ohrožení povodněmi  
z přívalových srážek celé NKP. 

 

 

Obr. 2 Potenciální ohrožení povodněmi z přívalových srážek NKP – zámek Valtice 

Kritický bod byl lokalizován u spodní hranice areálu NKP v blízkosti objektu zámku. 
Povodí identifikovaného KB je v horní části intenzivně zemědělsky využíváno, ve spodní 
části se rozkládá zámecký park, který je součástí NKP.  

Průzkumem povodí kritického bodu bylo v horních částech zámecké zahrady zjištěno 
porušení zámecké zdi (Obr. 3), dále byla pod tímto místem, v nižších polohách zahrady 
směrem k zámku, jasně patrná sedimentační zóna. 

3. Návrh úprav pů vodní metody k ritických bod ů 

Z terénního ověření využitelnosti této metody vyplynulo, že místem ohrožení není 
identifikovaný kritický bod, ale místo narušené zámecké zdi a objekty níže ležící pod 
ním. Tuto nepřesnost lze vysvětlit zvolenou podrobností vrstvy tzv. „intravilánů“, která 
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vstupuje do procesu tvorby kritických bodů. Zámecký park zde není chápán jako 
intravilán a pak je logickým důsledkem posun kritického bodu. 

 

 

Obr. 3 Narušená zeď zámecké zahrady ve Valticích vlivem přívalové srážky 

Uvedená zjištění v nedostatcích identifikace KB vedla k návrhu změn v metodice (Drbal 
a kol. 2009), se zaměřením na detailnější hodnocení ohroženosti konkrétních objektů. 

Byly navrženy tyto změny: 

• změna podkladové vrstvy tzv. „intravilánů“ 

Vrstva tzv. „nových intravilánů“ byla sestavena s vybraných objektů ZABAGED (areál 
účelové zástavby, budova blok budov, ostatní plocha v sídlech, okrasná zahrada park, 
atd.) a vrstvy polygonů NKP, PR a památek UNESCO.  

• změny v kritériích finálního výběru KB 

Pro povodí se zastoupením orné půdy ≥ 40 %: 

 - velikost přispívající plochy 0,15 – 10,0 km2 

Pro povodí se zastoupením orné půdy < 40 %, případně ploch zcela zalesněných: 

 - velikost přispívající plochy 0,6 – 10,0 km2 

3.1 Ověření použitelnosti upravené metody kritických bod ů 

Po provedených úpravách původní metodiky byl pro posouzení míry nebezpečí 
kulturních památek před povodněmi z přívalových srážek využit následující postup: 

• Vygenerování drah soustředěného odtoku (velikost přispívající plochy ≥ 0,15 
km2) 

• Vymezení KB a jejich první výběr (průsečík hranice zastavěného území obce 
včetně památkových objektů a linie dráhy soustředěného odtoku) 

• Stanovení přispívajících ploch KB 
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• Stanovení fyzicko-geografických charakteristik přispívajících ploch KB (sklon, 
druh pozemku, % orné půdy) 

• Finální výběr KB prostřednictvím vybraných charakteristik a jejich kritérií: 
• velikost přispívající plochy 0,15 –10,0 km2; 
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %; 
• podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %; 
• ukazatel kritických podmínek F ≥ 1,85,  
• V případě ploch povodí se zastoupením orné půdy nižším než 40 %, případně 

ploch zcela zalesněných: 
• velikost přispívající plochy 0,6 –10,0 km2; 
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %. 

Míra povodňového nebezpečí F byla vyjádřena následujícím vztahem: 

F = Pp,r .Hm,r . (a1. Ip + a2.ORP + a3 . CNII) 

kde: 

a – vektor vah [1,48876; 3,09204; 0,467171], 

Pp,r – relativní hodnota velikosti přispívající plochy (vzhledem k max. 10 km2) [-], 

Ip – hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%], 

ORP – podíl plochy orné půdy [%], 

CNII – hodnoty CNII pro území ČR, 

Hm,r – relativní hodnota úhrnu jednodenních srážek s dobou opakování 100 let pro 
území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm) [-]. 

 

 
Obr. 4 Vyjádření míry povodňového nebezpečí z přívalových srážek NKP – Valtice 
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Takto navržená metodika pro identifikaci ohrožení před projevy povodní z přívalových 
srážek, byla testována na výše zmíněných NKP (zámek Valtice, zámek Slavkov u Brna, 
zámek Lysice). Jako příklad aplikace je zde uvedena NKP zámek Valtice (Obr. 4). 

4. Závěr 

Hlavními odlišnostmi mezi původní metodikou Drbala a kol. (2009) a nově navrženou 
metodikou hodnotící ohroženost projevy z přívalových srážek jsou tedy v podkladových 
datech a také v kritériích finálního výběru kritických bodů. Při stanovení tohoto 
nebezpečí se bude vycházet z přítomnosti kritického bodu (KB) v samotném prostoru 
nebo blízkém okolí památkového areálu či památkového objektu. Na základě 
provedeného testování navržené metodiky lze konstatovat, že bylo dosaženo uspokojivé 
shody v identifikaci kritických míst z hlediska potenciálního ohrožení před projevy 
povodní z přívalových srážek. 
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1. Úvod 

Povodne na rieke Dunaj v marci a auguste 2002 (991 cm na vodočte v Bratislave) 
významne urýchlili proces vytvorenia koncepcie protipovodňovej ochrany, ktorý sa 
rozbehol na základe povodne na rieke Dunaj v roku 1991 a predovšetkým na základe 
povodne na rieke Morava v roku 1997. Povodeň v auguste 2002 jasne demonštrovala 
nedostatočnú protipovodňovú ochranu mesta Bratislava. Preukázalo sa, že preliatie, 
resp. pretrhnutie existujúcej ľavostrannej protipovodňovej línie Dunaja by nespôsobilo 
iba zaplavenie významnej časti Bratislavy (vrátane priemyselnej zóny), ale aj podstatnej 
časti Žitného ostrova a Podunajskej nížiny v oblasti Malého Dunaja. Pretrhnutie 
pravostrannej hrádze rieky Dunaj by spôsobilo podobné škody ako na jeho ľavom brehu. 
Najväčšia obývaná mestská časť Petržalka (asi 150 000 obyvateľov) by bola zaplavená 
vo veľkom rozsahu, siahajúcom až na územie Rakúska a Maďarska. Nedostatočná 
protipovodňová ochrana sa zistila aj v úseku Gabčíkovo – Sap (ľavostranná hrádza 
odpadného kanála VD Gabčíkovo), nie však z pohľadu výškovej úrovne ochrannej línie, 
ale z pohľadu nestability geologického podložia a veľkej filtračnej rýchlosti podzemnej 
vody. 

Tieto skutočnosti boli dôvodom, prečo správca vodného toku, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p., opakovane žiadal o vyriešenie naliehavého povodňového 
ohrozenia mesta Bratislava v rámci navrhovaného investičného programu. Nedostatok 
finančných prostriedkov však ohrozoval implementáciu Programu protipovodňovej 
ochrany SR do roku 2010, ktorý bol schválený uznesením vlády z 19. januára 2000 
a aktualizovaný uznesením vlády č. 25 z roku 2003. Ako jednou z potenciálnych 
možností, ako zabezpečiť implementáciu programu sa ukázala možnosť čerpania fondov 
z programov EU.  

2. Príprava a realizácia projektu 

Rozhodnutiu zabezpečiť adekvátnu ochranu mesta Bratislava lokálnymi brehovými 
protipovodňovými opatreniami predchádzalo dôkladné poznanie súčasného stavu 
ohrozenia a možností ochrany proti nemu.  

Vybudovanie systémového komplexného protipovodňového opatrenia v podmienkach 
intravilánov tohto mesta znamená v konečnom výsledku vybudovanie dostatočne 
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vysokej neprerušovanej ochrannej protipovodňovej brehovej línie pevného aj 
mobilného charakteru tak, aby takzvaná návrhová povodeň neškodne pretiekla 
záujmovým územím mesta. Jeho nutnou súčasťou je aj zabezpečovacia činnosť počas 
povodňových stavov, nakoľko niektoré prvky protipovodňovej ochrany majú spomínaný 
mobilný charakter. 

V minulosti však určité časti tejto brehovej línie mesta už boli z rôznych dôvodov 
vybudované, neboli však dostačujúce a lokálne vyhovovali len pre prevedenie 
povodňového prietoku zodpovedajúcemu štatisticky významovej hodnote Q20 až Q80.  

Projekčné práce na vybudovanie systémových protipovodňových opatrení v meste 
Bratislava sa prakticky začali v máji roku 2004. Po predložení žiadosti o poskytnutie 
pomoci na projekt Bratislava – protipovodňová ochrana nasledovalo jej detailné 
posudzovanie odbornými špecialistami Európskej komisie(EK).  

Európska komisia o poskytnutí pomoci na projekt Bratislava – protipovodňová ochrana 
z Kohézneho fondu rozhodla v decembri 2005. Podľa rozhodnutia boli výdavky týkajúce 
sa projektu oprávnené do 31. 12. 2010. Miera pomoci EÚ poskytnutej na projekt 
predstavovala 85 % oprávnených nákladov, pričom maximálna čiastka pomoci bola 
26 552 936 €. Štátny rozpočet SR sa podieľal na spolufinancovaní 10 % a 5 % 
z oprávnených nákladov projektu bolo hradených zo zdrojov Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p. 

Projektová príprava pokračovala spracovaním projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie pre jednotlivé úseky (Aktivity). V júni 2006 už boli vydané územné 
rozhodnutia na všetky Aktivity a prakticky okamžite bol odštartovaný proces verejného 
obstarávania. Ako prvé bolo realizované verejné obstarávanie na dodávateľa služieb 
stavebného dozoru, čoho výsledkom bolo dňa 5. 9. 2006 podpísanie zmluvy 
so Združením Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha, Vodohospodárska 
výstavba, š. p., Bratislava a Finenvico, s. r. o., Bratislava. Verejná súťaž na dodávku 
projektových a stavebných prác vyvrcholila podpísaním zmluvy o dielo (podľa 
zmluvných podmienok „Žltý FIDIC“ pre stavebné a inžinierske diela projektované 
zhotoviteľom) s víťazným uchádzačom, Váhostav – SK, a.s. Žilina dňa 24.1.2007. Práce 
zhotoviteľa začali vypracovaním projektovej dokumentácie, postupným vybavovaním 
stavebných povolení a následne boli začaté stavebné práce na Aktivite č.8 a postupne aj 
na ostatných Aktivitách.  

V novembri 2009 si zhotoviteľ uplatnil nárok na predĺženie lehoty výstavby s ohľadom 
na výskyt okolností, brániacich postupu prác podľa zmluvy o dielo (povodeň v lete 2009 
zatopila  staveniská v Devíne a Devínskej Novej Vsi). Stavebný dozor so súhlasom 
objednávateľa nárok zhotoviteľa akceptoval a lehota výstavby bola predĺžená o 83 dní 
(na 1178 dní), t.j. do 30.4.2010. 

Posledné práce boli dokončené na Aktivite č. 6b v mestskej časti Devínska Nová Ves – za 
Mlákou a na Aktivite č. 3b Zaústenie Čierneho potoka k 30.4.2010.  

Po dokončení jednotlivých Aktivít boli vydané čiastkové preberacie protokoly podľa 
Slovenských zákonov. Práce boli prevzaté dňa 27.5.2010 Preberacím protokolom podľa 
FIDIC (Taking over certificate). Nedorobky a nedostatky uvedené v preberacích 
protokoloch boli odstránené v stanovených termínoch. Všetky vady zistené počas lehoty 
na oznámenie vád (180 dní od dokončenia prác) boli do konca tejto lehoty t.j. 
27.10.2010 odstránené. Celkové investičné výdavky projektu boli 33 245 920,42 €, 
z toho stavebné práce 27 091 291,48 € .  
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Koncom roku 2010 boli ukončené kolaudačné konania a vydané kolaudačné rozhodnutia 
jednotlivých Aktivít. Vybudované objekty protipovodňovej ochrany už počas zvýšených 
vodných stavov v roku 2010 ochránili Devín a Devínsku Novú Ves pred zaplavením časti 
ich intravilánov a poškodením majetku občanov. 

3. Základné informácie o projekte 

Hlavné ciele projektu: 

• primeraná ochrana dotknutého obyvateľstva pred povodňami v záujmovom 
území, 

• predchádzanie vzniku ekonomických škôd v záujmovom území, vrátane hlavného 
mesta Bratislavy a obcí na Žitnom ostrove, 

• predchádzanie vzniku environmentálnych škôd v záujmovom území, vrátane 
ochrany, 

• ochrana zdrojov pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou. 

Projekt je umiestnený v juhozápadnej časti Slovenska na hranici s Rakúskom 
a Maďarskom. Projektové územie zahŕňa hlavné mesto Bratislavu s jej mestskými 
časťami Devínom a Devínskou Novou Vsou a územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap na 
Žitnom ostrove. 

Projekt rieši medzery a nedostatočne chránené úseky Dunajského protipovodňového 
systému na Slovenskom území, ktorý bol vybudovaný na ochranu Bratislavy 
a rozsiahleho územia západoslovenského regiónu s výnimkou Štúrova. Vysoké prietoky 
rieky Dunaj počas povodní, morfológia terénu a porušenie protipovodňového systému 
môžu mať katastrofálne následky ako je zaplavenie 383 km2 zastavaného mestského 
územia a 2000 km2 poľnohospodárskej pôdy čo by priamo postihlo 490 000 obyvateľov. 

Realizáciou projektu bola zabezpečená rekonštrukcia časti jestvujúcich a výstavba 
nových protipovodňových línií: hrádzí, protipovodňových múrikov a mobilných prvkov 
na ľavom a pravom brehu rieky Dunaj, ľavom brehu rieky Morava a ľavostrannej 
ochrannej hrádzi odpadového kanála VD Gabčíkovo. Zrealizované konštrukcie na rieke 
Dunaj sú dimenzované na prietok zodpovedajúci Q1000= 13 500 m3/s okrem konštrukcií 
v Karlovej Vsi a Devíne, ktoré sú navrhované na prietok zodpovedajúci  Q100= 11 000 
m3/s. Ochranné línie na rieke Morava zamerané na ochranu pred spätným vzdutím 
vodami Dunaja sú dimenzované na kombinovaný prietok Dunaja Q100= 11 000 m3/s 
a prietok Moravy Q30= 1 040 m3/s. Bezpečnostné prevýšenie protipovodňových 
konštrukcií je 0,5 m. 

V rámci projektu bolo zrealizovaných celkom 14,9 km podzemných tesniacich 
a konštrukčných stien, v rámci Aktivity č.8 bolo položených viac ako 111 tis. m2 tesniacej 
fólie, vybudovaných bolo 2,3 km ochranných hrádzí a viac ako 5 km protipovodňových 
múrikov. Dĺžka mobilných protipovodňových zábran predstavuje viac ako 2,2 km. Na 
vyústení Čierneho potoka do ramena Dunaja v MČ Karlova Ves bol vybudovaný 
uzatvárací objekt s možnosťou prečerpávania vnútorných vôd počas povodňových 
stavov mobilnými čerpadlami. V rámci ochrannej línie v MČ Devínska Nová Ves bol 
v mieste križovania s potokom Mláka vybudovaný uzatvárací objekt s čerpacou stanicou. 
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Projekt „Bratislava - protipovodňová ochrana“ bol rozdelený na nasledovné aktivity: 

AKTIVITA 1 

Úsek Dunaja v rkm 1 866,400 ~ 1 869,300 Prístavný most – most Apollo (ľavý breh) 

Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji 
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia. 

Kóta návrhovej hladiny: 138,30 m n.m. až 138,90 m n.m. 

Kóta ochrany: 138,80 m n.m až 139,40 m n.m v pozdĺžnom sklone.  

Celková dĺžka ochrannej línie je 683,52 m. Ochranná línia je tvorená protipovodňovým  
železobetónovým múrikom výšky cca. 1,3 m s preinjektovaným podložím do hĺbky cca. 
4,5 m.  

 

 

Obr. 1 Fotografická dokumentácia zo stavebných prác – Aktivita 1 

AKTIVITA 2 

Úsek Dunaja v rkm 1 868,140 ~ 1 869,100 Starý most – Nový most (ľavý breh) 

Protipovodňová línia je zrealizovaná na povodňový prietok v Dunaji Q1000 = 13 500 m3s-1 
+ 0,50 m prevýšenia. 

Kóta návrhovej hladiny: 139,85 m n.m. až 140,45 m n.m. 

Kóta ochrany: 140,35 m n.m až 140,95 m n.m v pozdĺžnom sklone. 

Celková dĺžka ochrannej línie je 1 013,48 m. Pôvodný protipovodňový múrik bol 
nahradený novým. Ochranná línia je realizovaná v dvoch výškových úrovniach. 
Konštrukciu ochrany tvorí nábrežný protipovodňový múrik výšky cca. 1,2 m nad 
úrovňou promenádneho chodníka. Múrik je vybavený zabetónovanými prvkami na 
osadenie mobilného hradenia výšky cca. 1,4 m. Múrik je založený na pilótach 
dotesnených tryskovou injektážou.  
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AKTIVITA 3 

Úsek Dunaja v rkm 1 871,346 ~ 1 872,446 Zaústenie Vydrice a Čierneho potoka (ľavý 
breh) 

3A. Časť úseku – Zaústenie Vydrice do Dunaja 

Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji 
Q100 =11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.  

Kóta návrhovej hladiny: 140,40 m n.m. 

Kóta ochrany: 140,90 m n.m 

Celková dĺžka ochrannej línie: 466,67 m  

Protipovodňovú líniu tvorí železobetónový múrik a kombinácia múrika 
s nadstaviteľným mobilným hradením. Podložie ochrannej línie je zabezpečené 
podzemným tesniacim prvkom (injektážou).  

 

 

Obr. 2 Zaústenie Vydrice do rieky Dunaj (ľavý breh) 

3B.Časť úseku – Zaústenie Čierneho potoka do ramena Dunaja 

Ochrana pre Uzatvárací objekt je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji 

Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia  

Kóta návrhovej hladiny: 142,40 m n.m.  

Kóta ochrany: 142,90 m n.m 

Na zabránenie spätného nátoku vôd Dunaja do Čierneho potoka počas povodňových 
stavov na Dunaji bol na vyústení Čierneho potoka vybudovaný uzatvárací objekt 
s možnosťou osadenia prenosných čerpadiel (kapacita 200 l/s) na prečerpávanie 
vnútorných vôd v čase povodňových stavov. 
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Pre objekty vodárne je ochrana zrealizovaná na povodňový prietok v Dunaji: 

Q100 = 11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia  

Kóta návrhovej hladiny: 140,55 m n.m.  

Kóta ochrany: 141,05 m n.m 

Na ochranu objektu čerpacej stanice vodárne v Karlovej Vsi bol vybudovaný 
protipovodňový múrik v kombinácii s mobilným hradením. Celková dĺžka ochrannej 
línie je 120,65 m. Utesnenie podložia bolo realizované injektážou z úrovne základu 
múrika. 

AKTIVITA 4 

Úsek Dunaja v rkm 1 878,640 ~ 1 880,140 Mestská časť Devín – Slovanské nábrežie 
(ľavý breh) 

Protipovodňová línia je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji Q100 =11 000 m3s-1 
+ 0,50 m prevýšenie. 

Kóta návrhovej hladiny: 142,50 m n.m. až 142,70 m n.m. 

Kóta ochrany :143,00 m n.m.až 143,20 m n.m. 

Celková dĺžka ochrannej línie je 798,57 m. Časť ochrannej línie pri Devínskej ceste je 
tvorená protipovodňovým múrikom na plnú výšku ochrany. V pokračovaní pozdĺž 
Slovanského nábrežia je vybudovaná zemná hrádza a na jej korune sú zabudované prahy 
pre osadenie mobilného hradenia. Koniec úseku pri prístavisku je realizovaný ako 
železobetónový múrik s prestupmi hradenými mobilným hradením. V podloží múrikov 
bola zrealizovaná podzemná tesniaca clona, pod hrádzou bola vybudovaná kopaná 
podzemná tesniaca stena. 

AKTIVITA 5 

Úsek Moravy v rkm 0,150 ~ 0,950 Mestská časť Devín 

Ochrana je realizovaná na prietok Q30 na Morave pri vplyve vzdutia povodňového 
prietoku v Dunaji Q100=11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie 

Kóta návrhovej hladiny: 142,90 m n.m 

Kóta ochrany :143,40  m n.m. 

Celková dĺžka ochrannej línie je 690,46 m. Ochranná línia začína protipovodňovým 
múrikom zaviazaným do skalného brala pod hradom Devín kombinovaným s mobilným 
hradením. V pokračovaní línie je na múrik napojená zemná hrádza s možnosťou 
nadstavenia mobilným hradením resp. na plnú výšku ochrany. Zvislý tesniaci prvok je 
v úseku pod múrikom realizovaný ako injekčná clona a pod hrádzou ako kopaná 
podzemná tesniaca stena. 

AKTIVITA 6 

Úsek Moravy v rkm 3,200 ~ 6,000 Mestská časť Devínska Nová Ves 

6A. Časť úseku v rkm 3,200 až 3,850 – Slovinec 

Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Morave Q30 pri vplyve 
vzdutia Dunaja pri prietoku Q100 =11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie. 

Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n.m 

Kóta ochrany: 143,50 m n.m. 
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Celková dĺžka ochrany je 463 m. Ochrannú líniu tvorí protipovodňový železobetónový 
múrik s komunikačnými otvormi, ktoré sú počas povodňových stavov hradené 
mobilným hradením výšky cca 1 m. Podložie je utesnené zvislým tesniacim prvkom. 

6B. Časť úseku v rkm 3,85 až 6,000 

Ochrana je zrealizovaná na povodňový prietok v Morave Q30 pri vplyve vzdutia Dunaja 
pri prietoku Q100 =11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie. 

Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n.m 

Kóta ochrany: 143,50 m n.m.  

Celková dĺžka ochrannej línie je 1 427,14 m. Protipovodňová ochrana je realizovaná ako 
zemná hrádza na celú výšku ochrany (výška hrádze 1,15 až 4 m) s korunou šírky 3,5 m. 
Na začiatku je napojená na skalné bralo, pokračuje križovaním potoka Mláka, na ktorom 
je v rámci projektu vybudovaný uzatvárací objekt s čerpacou stanicou. Zemná hrádza 
ďalej pokračuje popri miestnej komunikácii až po koniec úseku napojením do vyššieho 
terénu.  

Uzatvárací objekt je dimenzovaný na gravitačné prevedenie prietokov potoka Mláka až 
do 13 m3s-1. Počas povodňových stavov sa objekt uzatvorí pomocou stavidla a potok 
Mláka sa prečerpáva pomocou piatich čerpadiel s kapacitou 4 m3s-1.    

AKTIVITA 7 

Úsek Dunaja v rkm 1868,1 – 1869,2 , Starý most – ochranná hrádza Petržalka-Wollfsthal 
v MČ Petržalka (pravý breh) 

Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji 
Q1000 =13 000 m3s-1 bez prevýšenia, s možnosťou provizórneho nadvýšenia s 
požadovanou bezpečnosťou . 

 

 

Obr. 3 Starý most – ochranná hrádza Petržalka (pravý breh) 
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Kóta návrhovej hladiny a ochrany: 139,92 m n.m. až 140,50 m n.m. 

Celková dĺžka ochrannej línie je 1 209,61 m. Ochranná línia je tvorená protipovodňovým 
múrikom prevyšujúcim súčasný terén (korunu Viedenskej cesty) o 1,0 m. Pri divadle 
Aréna, kde tvorí zároveň aj oporný múr je výška protipovodňového múrika cca. 2,5 m. 
Šírka koruny múru je 0,6 m. Súčasťou protipovodňovej línie sú aj mobilné 
protipovodňové zábrany zabezpečujúce komunikačné otvory počas povodňových stavov 
v dĺžke cca 270 m. Protipovodňový múrik je založený na pilótach, ktoré spĺňajú aj 
tesniacu funkciu. 

AKTIVITA 8 

Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze odpadového kanála VD Gabčíkovo  

(extravilán obcí Gabčíkovo a Sap) 

V rámci aktivity bola zrealizovaná vibrovaná podzemná tesniaca stena na návodnej päte 
hrádze a utesnenie návodného svahu hrádze tesniacou fóliou. 

Hĺbka podzemnej tesniacej steny 13,4 m. 

Tesniaca fólia  cca  111 013 m2 

Celková dĺžka ochrannej línie je  8 074 m. V miestach prestupov podzemných 
inžinierskych sietí a pri objektoch bolo podložie doinjektované klasickou injektážou.  

 

 

Obr. 4 Gabčíkovo – Sap, ľavostranná hrádza odpadového kanála 
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AKTIVITA 9  

Meracie zariadenie na meranie prietoku, rýchlosti prúdenia, morfológie riečneho koryta 
a spracovanie údajov vrátane plavidla. 

V rámci tejto aktivity bolo v roku 2008 zhotoviteľom dodané plavidlo Targa 25.1 
s echolotom Survey Echo Sounder System na sledovanie morfologických zmien koryta 
toku a zariadenie ADCP s príslušenstvom Rio Grande na meranie rýchlostí prúdenia 
(prietokov). 

4. Literatúra: 

[1] Projektová dokumentácia stavby Bratislava – protipovodňová ochrana. 
[2] http://www.ba-ppo.sk 
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100 let p řehrady Pa řížov nejen z pohledu protipovod ňové 
ochrany d říve a dnes 

Martin Horský 
Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

e-mail: horsky@fsv.cvut.cz 

 

1. Úvod 

Na území České republiky se nachází značné množství historických vodních děl, která se 
významným způsobem řadí do fondu nemovitého kulturního dědictví, zejména 
industriálního dědictví. Řada těchto vodních děl plní dodnes své vodohospodářské 
funkce, jiná již původnímu účelu neslouží. Jedná se o vodní nádrže, zejména rybníky, 
hamry, mlýny, vodní elektrárny, umělé vodní přivaděče, důmyslné odvodňovací příkopy 
a kanály na ochranu před přívalovými dešti, atd. Tímto tématem se zabývá projekt 
„Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“ 
z programu Ministerstva kultury ČR: „Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní  

 
Obr. 1 Hydrogram povodně z 29. 7. 1897 ve Žlebech a tehdejší předpoklad její 

transformace plánovanou nádrží Pařížov 

kulturní identity (NAKI)“, jehož jedním z cílů je posouzení role historických vodních děl, 
zejména v rámci stávajících systémů PPO a možnosti jejich využití v současné době, dále 
vypracování specializované mapy historických vodních děl na území ČR v rámci 
geografických informačních systémů s vyznačením povodňových rizik a také posouzení 
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specifik preventivní ochrany historických vodních děl, jako je například zajištění 
bezpečnosti historických hrází a přehrad při povodních dle platných bezpečnostních 
standardů se zohledněním jejich kulturně-historické hodnoty.  

Jedním z historických vodních děl, kterých se výše uvedená problematika týká, je 
například přehrada Pařížov, která shodou okolností v loňském roce oslavila 100 let od 
svého dokončení. Důvodem k výstavbě přehrady Pařížov byly časté povodně na 
Doubravě s velkými škodami. Zejména povodeň 29. července 1897, která postihla celé 
povodí Labe včetně Doubravy (obr. 1). Dodnes je platné změřené srážkové maximum 
345 mm za 24 h v Jizerských horách. V roce 1903 byla Doubrava zařazena na seznam 
řek, které byly součástí zákona na úpravu řek v Českých zemích včetně přidělených 
státních financi (pro Doubravu 2.500.000 korun).  

Plánovaná byla výstavba 3 retenčních nádrží na Doubravě a 1 na Hostačovce, 
levostranném přítoku Doubravy nad Žleby, a dále úpravy koryta ve Žlebech a dalších 
místech. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům však došlo jen ke zmiňované 
úpravě koryta a stavbě přehrady v Pařížově. Definitivní projekt, který vypracovala 
zemská komise pro úpravu řek v Čechách pod vedením vrchního rady Fr. Stupeckého, 
byl vypracován a schválen v roce 1908, stavba byla povolena a nákladem 1.500.000 
rakouských korun zadána firmě Ing. Vendelína Dvořáka a Arch. Čeňka Křičky. V témže 
roce byla 23. května Doubrava postižena největší známou povodní za období cca 300 let 
[1]. Ve Žlebech dle odhadu teklo až 350 m3/s [2]. 

„Velká voda se sice očekávala, že ale tak rychle a v takovém ohromném množství Žleby 
zaplaví, nikdo neočekával. Po 6. hodině odp. počala voda přes břehy se vylévati a v 8 
hod. sahala o 2 m. výše než největší známá povodeň roku 1897, totiž 7 m nad normál.“ a 
„Aby pro budoucnost obyvatelé při řece Doubravce takovým pohromám vystaveni 
nebyli, povolena konečně stavba nádrže u Pařížova, která 4 mil. m3 vody zadrží, a i v 
letní době o vodu v Doubravce se starati bude.“ uvádí kronika obce Žleby [3] v záznamu 
k povodňové události z roku 1908. Na popud této povodni byl ještě dodatečně upraven 
projekt přehrady v Pařížově. Došlo k prodloužení bočního přelivu cca o 20 m a rozšíření 
jeho žlabu pro odvod vody o 4 m. 

 

 
Obr. 2 Hráz přehrady Pařížov těsně po jejím dokončení 

Gravitační hráz přehrady je vyzděna z lomového kamene, konkrétně ze železnohorské 
ortoruly, která se těžila přímo v zátopové oblasti nádrže a byla na staveniště 
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dopravována kolejovou drážkou. Délka hráze je 142 m, výška nad základem 31 m a nad 
terénem 24 m. V koruně je 4,5 m široká a v základech 23 m s celkovým objemem zdiva 
35.000 m3. K vypouštění vody slouží 2 výpusti DN 800 mm ve hrázi ovládané šoupátky 
z manipulačních věží na návodní straně a na vzdušné straně z domků pod hrází. Další tři 
výpusti DN 800 mm byly osazeny v obtokové štole, ale ty byly v roce 2005 nahrazeny 
dvěma kapacitnějšími výpustmi DN 1200 mm ovládanými segmentovými uzávěry. Pro 
převádění povodňových průtoků jsou zřízeny 2 přelivy. Boční s délkou 97,4 m, kótou 
324,03 m n.m. a kapacitou 99 m3/s při přepadovém paprsku 80 cm a korunový na pravé 
straně o 7 polích šířky 5 m s kótou 324,18 m n.m. a kapacitou 32 m3/s při přepadovém 
paprsku 65 cm. Voda od přelivů je svedena žlaby s kaskádovými stupni dolů do koryta 
řeky Doubravy. Celkový objem nádrže je 1,761 mil. m3, z toho retenční 1,27 mil. m3 
ovladatelný a 0,17 mil. m3 retenční neovladatelný. To postačuje k zadržení cca 10-leté 
vody, vyšší průtoky nádrž pouze zmírní nebo oddálí dobu kulminace. Pro zachycení celé 
100-leté povodně by byl třeba retenční objem kolem 4-5 mil. m3, který v současné době 
není na Doubravě k dispozici. 

K samotné stavbě. V srpnu 1908 byl vydán vodoprávní povolovací výměr a z jara roku 
1909 firmou Arch. Čeňka Křičky a Ing. Vendelína Dvořáka práce na výstavbě započaly. 
Nejprve se budovala obtoková štola délky 140 m a ochranný kamenný jez délky 60 m cca 
100 m nad profilem hráze, který měl svádět vodu do štoly a chránit staveniště hráze. 
Tento jez je dodnes na dně nádrže a stojí v místě zrušeného bývalého jezu, který patřil 
k mlýnu Otto Douši v Pařížově. Z něho se dochovalo pouze část kamenných staveb mlýna 
a pozůstatky náhonu na pravém břehu v lese pod přehradou. Obtoková štola i jez byly 
dokončeny na jaře roku 1910. Souběžně se stavbou štoly se stavěl i domek hrázného. 

 

 
Obr. 3 Stavba hráze cca nad polovinou výšky (1912) 

V roce 1910 započala stavba hráze. V místě hráze byl nalezen pevný skalní povrch cca 
7 m pod dnem původního řečiště. Nejprve se vyzdila kaskáda a koryto levostranného 
přelivu a pak se hloubily základy hráze. V září 1910 práce na čas přerušila povodeň, 
která zaplavila celou stavební jámu a ta se pak musela čistit. Z jara 1911 se začaly 
betonovat základy a vyzdívat hráz (obr. 3), která se postupně zdila 2 roky až do roku 
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1913, kdy se vyzdily i obě manipulační věže. Stavba byla dokončena v říjnu a 
21. listopadu proběhla její vodoprávní kolaudace.  

2. 17. srpna 1913 – 1. zatěžkáv ací zkouška 

Vraťme se ale o 3 měsíce zpět. Deštivé léto 1913 práce sice komplikovalo, ale v srpnu 
byla stavba téměř hotová a zbývalo osadit již jen potrubí v obtokové štole a zábradlí na 
hrázi. Ovšem 16. srpna večer se do Železných hor přihnala nevídaná průtrž, která nádrž 
zcela naplnila za pouhých 16 h. Podle dochovaných pramenů přitékalo až 119 m3/s a 
maximální odtok byl 35 m3/s (obr. 4). Tento průtok ale nebyl v noci ve Spačicích, kde se 
přítok měří, nikým zaznamenán, jelikož večer lidé ulehali nic netušící. Hodnota přítoku 
je výsledkem výpočtu z průběhu odtoku a plnění nádrže. Na chotěbořsku byly 
zaznamenány srážky [4] až 140 mm a pravděpodobně došlo k protržení některého z 
rybníků. Názory odborníku se na tuto situaci různí. Graf (Obr. 4) z dobové publikace [4] 
zobrazuje průtok vody odtékající z přehrady a předpokládaný přítok odpovídající plnění 
nádrže. Uvedený krátkodobý velký vzestup byl prokázán přírůstkem objemu v nádrži a 
odpovídal by protržení některého z rybníků. „Hráz obstála zatěžkávací zkoušku a spolu 
ukázala svůj význam jako stavba ochranná” [4]. 

-přítok do nádrže

-odtok z nádrže

maximální přítok 119 m3/s

maximální odtok 35 m3/s

 
Obr. 4 Přítok a odtok vody z nádrže [4] 1913 

3. Povodeň 25. června 2013 

Funkčnost nádrže Pařížov v rámci protipovodňové ochrany z dnešního pohledu si 
můžeme ukázat například na povodni z 25. června 2013. Doubrava byla postižena až 2. 
povodňovou epizodou na rozdíl od většiny území Čech. 
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Obr. 5 Průběh povodně z 25. června 2013 v Pařížově a ve Žlebech a odhad průběhu ve 

Žlebech bez započtení účinku Pařížova  

Tuto velkou vodu (obr. 5) nádrž sice nezachytila, ale alespoň částečně snížila a oddálila 
její kulminaci. I to mělo pozitivní efekt na průtok a průběh vlny pod přehradou. Ve 
Žlebech, kde je hlásný profil, je dostatečně patrné rozdělení kulminace na 2 vlny, kdy 
první po poledni 25.6. je z dotoku vody z mezipovodí a druhá po půlnoci již 26. 6. je 
odtok vody z Pařížova přes bezpečnostní přelivy (modrá barva na obr. 5). Vyneseme-li si 
teoretický průběh ve Žlebech bez započtení účinku nádrže Pařížov (zelený graf), 
zjistíme, že pomocí nádrže klesl kulminační průtok cca o 25 m3/s za předpokladu 
dotokové doby z Pařížova do Žlebů 6 h. S transformací vlny v poměrně úzkém korytě 
mezipovodí nebylo počítáno. Z odtoku z nádrže je také dobře patrný efekt 
zkapacitněných výpustí v obtokové štole, jelikož i při hladině zásobního prostoru lze 
vypouštět celý neškodný průtok (25 m3/s). 

4. Současné zv ýšení efektu protipovodňové ochrany 

V roce 2005, kdy byla nádrž prázdná a probíhala těžba nánosů ze dna, byl také zvýšen 
efekt nádrže díky tomu, že byly zkapacitněny spodní výpusti v obtokové štole. Původní 3 
potrubí DN 800 mm byly nahrazeny 2 potrubími DN 1200 mm, s kapacitou přes 33 m3/s 
[5]. To umožňuje i při hladině zásobního objemu vypouštět neškodný průtok (viz obr. 5) 
a zabránit tak nechtěnému plnění retenčního objemu v době, kdy to při nástupu 
povodně ještě není nutné. To je patrné například v pozvolném zvyšování odtoku při 
povodni 1913 (obr. 4 body: a-b). Z historického hlediska a zachování architektonického 
rázu celého vodního díla toto proběhlo zcela bez problémů, jelikož celá stavba, která 
spočívala ve vybudování nové komory v obtokové štole a přístupové šachtě, je umístěna 
v podzemí včetně veškeré technologie. Obrázek 6 znázorňuje podélný řez celou 
komorou, která byla umístěna do profilu štoly za zaústěním původní přístupové šachty, 
do které byly umístěny havarijní a revizní uzávěry (šoupata). Provozní uzávěry jsou 
v nové komoře a jsou realizovány segmenty s taženými rameny (obr. 6, 7 a 8). 
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Obr.6 Podélný řez komorou spodních výpustí v obtokovém tunelu.[5] 
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Obr. 7 Řez šachtou v místě šoupátkových uzávěrů 
Obr. 8 Řez komorou v místě segmentových uzávěrů 

Další otázkou je zabezpečení vodního díla před účinky extrémních povodňových 
průtoků. Toto se týká i Pařížova, kdy podle posouzení průchodu extrémní povodně není 
zcela dostačující kapacita žlabu bočního přelivu v místě průchodu hrází. Zde se nabízí 
několik variant řešení, která více, či méně respektují původní architektonický vzhled 
vodního díla. Z tohoto pohledu se jeví asi jako nejlepší řešení dodatečný převod vody do 
sousedního dílčího mezipovodí Doubravy v místech cca 400 m nad profilem přehrady. 
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5. Význam nádrže Pařížov z dnešního pohledu 

Bez nádrže Pařížov by byl určitě při červnové povodni dosažen 3. stupeň povodňové 
aktivity ve Žlebech a dalších obcích a mohlo by dojít k ohrožení lidí a majetku. I částečná 
ochrana zvyšuje efekt dalších již dříve nebo dnes budovaných protipovodňových 
opatření, jako  je např. historická úprava koryta ve Žlebech nebo nově vybudovaná 
ochrana Vrdů a Zbyslavi na průtok Q20 v programu: „Prevence před povodněmi“ 
Ministerstva zemědělství ČR. Také zkapacitnění spodních výpustí přehrady provedené 
v roce 2005 umožňuje lépe manipulovat s vodou za povodní, zejména při nástupu 
povodně ihned odpouštět celý přítok nebo neškodný průtok. Tím se zvyšuje význam 
vodního díla, které je již od roku 1958 kulturní památkou.  

6. Závěr 

Podrobnější informace o povodních na Doubravě, o řece samotné, o přehradě a její 
historii lze nalézt na putovní výstavě: Přehrada Pařížov – 100 let, která právě probíhá 
v Regionálním muzeu v Chrudimi do 30. 3., dále v dubnu v Ronově nad Doubravou a 
v květnu v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výstava obsahuje velké množství 
dobových fotografií ze stavby i po ni, reprodukce výkresů přehrady i řady 
nerealizovaných projektů, informace o opravách a modernizacích, o povodních, o 
stavitelích a hrázných. Podrobnější informace o výstavě a jejích dalším umístění můžete 
sledovat také na webu výstavy: www.prehrady.cz/parizov100let. 

Poděkování 

Příspěvek vznikl za podpory programu Ministerstva kultury ČR „Program aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)“ v rámci řešení projektu č.: 
DF11P01OVV009 s názvem: „Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního 
dědictví ohroženého povodněmi“. 

7. Literatura 

[1] Elleder, L., Tyl. R. 2008. Katastrofální povodeň 23. května 1908 v povodí 
Doubravy. In. Workshop Adolfa Patery, ČVTVHS, Praha. 

[2] Beran, A. 2010. Studie historické povodňové vlny z května 1908 na řece 
Doubravě. Diplomová práce, ČZU v Praze. 

[3] OÚ Žleby 1908: Kronika obce Žleby, elektronická verze:, 
http://www.ouzleby.cz/?Kronika (k 30. 9. 2013). 

[4] Stupecký, F. 1914. O stavbě vodní nádrže na Doubravě u Pařížova. Zvláštní otisk z 
Technického obzoru, Praha. 

[5] Svatoš, P. Rekonstrukce spodních výpustí VD Pařížov na řece Doubravě, Povodí 
Labe, s. p., 2006 

59



Vliv vodohospodá řské soustavy v povodí Odry na pr ůběh 
povodní 

Petr B řezina, Lubomír Jaroš  
Povodí Odry, státní podnik 

e-mail: petr.brezina@pod.cz, lubomir.jaros@pod.cz 

 

1. Úvod 

Článek se zabývá možnostmi přehrad a dalších vodních děl při odvracení škod při 
povodních v české části povodí Odry. V úvodní části stručně popisuje jednotlivé prvky 
zdejší vodohospodářské soustavy, nejen nádrže, ale také systém monitoringu a 
vyhodnocování sledovaných údajů. Zmíněny jsou zásady povodňového řízení podle 
platného manipulačního řádu soustavy. Hodnoceny jsou možnosti ovlivnění 
povodňových průtoků v rozhodujících městských říčních tratích a to porovnáním 
objemů povodňových vln a ochranných prostorů výše ležících nádrží. Sumarizován je 
účinek nádrží u významnějších povodní za posledních 20 let. Podrobněji je popsán 
účinek soustavy v případě největší povodně posledních let, povodně 2010. V závěru jsou 
rozvedeny možné směry dalšího rozvoje vodohospodářské soustavy a způsobů jejího 
řízení při povodních regionálních i bleskových. 

Území, kterým se článek zabývá, se nachází v severovýchodní části České republiky při 
hranicích s Polskem a Slovenskem. Hydrologicky náleží k úmoří Baltskému, k povodí 
řeky Odry. Největšími vodními toky jsou kromě vlastní Odry také od západu přitékající 
Opava s největším přítokem Moravicí a dále od jihu tekoucí přítoky Odry Ostravice a 
Olše. Geograficky jsou výrazná pohoří Jeseníků v severozápadní části povodí a Beskyd 
v jihovýchodní části. Povodí má vějířovitý charakter a toky Opava, Ostravice a Olše ústí 
do Odry v Ostravské pánvi. Sídelním a průmyslovým centrem oblasti je Ostrava, která se 
z podstatné části nachází v říčních nivách Odry, Ostravice a Opavy, na páteřních tocích se 
nachází také další významná města Opava, Frýdek-Místek a Karviná.  

2. Vodohospodářská soustava povodí Odry 

2.1 Popis soustavy 

Vodohospodářskou soustavu povodí Odry (dále jen VHS PO) je možno rozdělit na dvě 
hlavní větve, tj. na jesenickou a beskydskou. Jesenická větev je tvořena kaskádou 
vodárenských nádrží Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici, beskydská větev je 
tvořena vodárenskými nádržemi Šance na řece Ostravici a Morávka na řece Morávce, 
které jsou doplněny nádržemi pro zásobování průmyslu a rekreaci obyvatel – Olešná na 
řece Olešné, Žermanice na řece Lučině a Těrlicko na řece Stonávce. Všechny zmíněné 
nádrže jsou také využívány pro výrobu elektrické energie při zajišťování minimálních 
zůstatkových průtoků v tocích pod nádržemi.  
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Obr. 1 Schéma vodohospodářské soustavy povodí Odry 

Tab. 1 Třídy významnosti základních funkcí VHS PO 

Funkce VHS PO Třída významnosti 

Zásobení pitnou vodou 1 

Zabezpečení minimálních průtoků v tocích 2 – 3 

Zásobení provozní a užitkovou vodou 2 – 3 

Povodňová ochrana 4 

Ovlivnění jakosti vody v tocích 5 

Zajištění rekreačních podmínek u vody 6 

Výroba elektrické energie 7 

2.2 Funkce a pravidla řízení 

Složitost soustavy (viz obr. 1) je dána počtem regulačních prvků a souborem 
požadovaných funkcí, jimž jsou přiřazeny jednotlivé třídy významnosti (tab. 1, viz [1]). 
Nejvyšší třída významnosti byla přidělena zásobování úpraven pitné vody 
z vodárenských nádrží (Šance, Morávka, Kružberk), jež prostřednictvím Ostravského 
oblastního vodovodu zásobují cca 1 milion obyvatel regionu. Nejnižší třída významnosti 
byla naopak přidělena energetickému využití akumulované povrchové vody. 
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Je nutno podotknout, že uspokojování funkcí v uvedené hierarchii tříd významnosti není 
vždy striktně dodržováno a je povinností vodohospodářského dispečinku státního 
podniku Povodí Odry citlivě přihlédnout ke stavu řízeného systému jako celku, zohlednit 
případnou míru možné spolupráce nádrží v rámci vodohospodářské soustavy, efektivně 
využít možných převodů vody a zohlednit další případné vazby řízeného systému na 
okolí. Provedené manipulace na regulačních prvcích soustavy tak vedou k minimalizaci 
případných sociálních, ekonomických či provozních nákladů vzniklých nedodávkou vody 
provozovatelem. Zajišťování povodňové ochrany soustavou je dle uvedené hierarchie 
funkcí plněno „až“ jako čtvrté v pořadí. V době povodní je třeba vyhodnocovat kolizi 
povodňové funkce především s funkcemi zásobními, a to zejména v případě 
předpouštění nádrží v době prognózy extrémních srážkových úhrnů. Podrobnější popis 
funkcí vodohospodářské soustavy povodí Odry je možno naleznout v [1]. 

2.3 Zajiš ťování protipovod ňové ochrany nádržemi VHS PO 

Ve zbývající části příspěvku se budeme zabývat pouze způsobem zajišťování 
protipovodňové ochrany území v podpovodí nádrží VHS PO. Pomineme-li zásobní objem 
nádrží, který slouží k zajištění jejich funkcí s třídou významnosti 1 až 3 (viz tab. 1), je 
nutno poznamenat, že reálný zbývající volný objem jednotlivých nádrží (tzv. retenční 
objem) je složen ze tří částí. Jeho základní a největší částí je ovladatelný retenční objem, 
který musí být vždy prázdný. Výjimkou mohou být pouze mimořádné manipulace 
z důvodu technicko-bezpečnostního dohledu. Pro dosažení vyššího transformačního 
efektu na jednotlivých nádržích je možno za povodní využít také část prostoru 
zásobního, tzv. předpouštěním. Jde o činnost, která je veřejností nejvíce diskutována, 
často však neprávem. Provedení úspěšného předpouštění údolních nádrží je závislé na 
mnoha okolnostech, kde nejdůležitější roli hraje předstih a spolehlivost meteorologické 
předpovědi příčinné srážky. Před zahájením předpouštění je nutno zvážit také ohrožení 
rekreantů, využívajících řeky v letních měsících, rozestavěné stavby na tocích, 
maximální možnost klesání hladiny v nádržích. Vodohospodářský management musí 
zvážit také velikost ohrožení povodní s ohledem na výšku úhrnu prognózovaných srážek 
a aktuálního stavu povodí. Velkou pomocí je v tomto případě srážkoodtokové 
modelování se zapracováním funkcí nádrží. V případě povodí Odry je prováděno také 
přímo správcem vodohospodářské soustavy, což umožňuje relativně rychlé rozhodování 
na základě dostupného souboru vstupních dat. V akutních případech lze o předpouštění 
nádrží rozhodnout i před modelováním a po získání výsledků provést jeho korekci. 
Meteorologická předpověď, využitelná pro povodňové řízení, má v současné době dvojí 
formu. Jde o předpověď střednědobou s výhledem na 8 až 14 dní a předpověď 
krátkodobou s délkou předpovědi na 2 až 2,5 dne. Střednědobou předpověď lze využít 
jako indikačního prvku. V případě týdenního předstihu vyšší srážky je nutno sledovat, 
zda se tato její předpověď opakuje a potvrzuje, zda roste či klesá, je či není 
předpovídána většinou modelů. V návaznosti nato je důležité zvážit její nebezpečnost 
s ohledem na ostatní podmínky – nasycenost povodí, stav přehrad a jejich zařízení, stavy 
na vodních tocích a zde vyskytující se stavby, stav ochranných prvků, zejména hrází a 
podobně. Rozhodnutí o předpouštění lze na základě střednědobé předpovědi učinit jen 
výjimečně, a to s ohledem na její menší spolehlivost. Vyšší jistotu potom dává 
předpověď krátkodobá, přičemž reálná doba předpouštění je přibližně 24 až 36 hodin. 
Maximální výše průtoku, kterým je předpouštění možno teoreticky provádět, je potom 
omezena tzv. neškodným odtokem pod vodním dílem, které jsou uvedeny v jejich 
manipulačních řádech. Často jsou to však hodnoty vysoké, přesahující jednoleté vody a 
je třeba zvážit všechny výše uvedené aspekty bezpečnosti na řece pod přehradou. 
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Začátek předpouštění je pravděpodobnější při teplém a slunečném počasí, neboť 
v povodí Odry převládají letní povodně. Povodňově využitelný objem zásobního 
prostoru byl na základě dosavadních zkušeností a s ohledem na reálnou dobu 
spolehlivější předpovědi dán vztahem Qneš x 24 hodin x 0,8. V případě nádrží Morávka a 
Olešná je omezeno předpouštění také s ohledem na velikost zásobního prostoru. Třetí 
a poslední částí objemu, který lze v průběhu povodňové epizody na nádržích využít, je 
retenční prostor neovladatelný. S ohledem na skutečnost, že je po nádrži požadována 
účinná transformace povodňové vlny, je v tab. 2 počítáno pouze s prostorem, kdy 
přelivem odtéká neškodný odtok. Na základě uvedených pravidel byly vyčísleny 
dosažitelné části retenčních objemů jednotlivých dílčích povodí (viz tab. 2). 

 

Tab. 2 Rozdělení akumulačních prostorů nádrží VHS PO v [mil. m3] 

Objem 

[mil. m3] 

Oblast dílčího povodí vodního toku 

Opava Ostravice Olše 

Vpředpouštění 2,4 10,0 2,8 

Vret, ovl. 18,3 18,1 1,5 

Vret, neovl. 9,1 6,1 1,5 

Suma 29,8 34,2 5,8 

 

Úspěšnost povodňového řízení vodohospodářských soustav je obecně hodnocena 
k rozhodujícím říčním profilům s vysokou koncentrací obyvatel a průmyslu. V případě 
řeky Ostravice je takovýmto místem Frýdek-Místek, ale zejména město Ostrava. Možnost 
ovlivnění povodně nádrží či soustavou nádrží v místě, které leží níže na toku, závisí 
především na porovnání objemu návrhové povodňové vlny v tomto profilu vzhledem k 
výše vyčísleným retenčním objemům nádrží (viz tab. 2). Doba opakování návrhové 
povodňové vlny vždy závisí na typu zástavby a tomuto typu odpovídající doporučené 
zabezpečenosti protipovodňové ochrany dle povahy chráněného území (viz [2]). Jestliže 
tedy porovnáme objem stoleté povodňové vlny na Ostravici ve městě Ostravě odvozený 
z dostupných hydrologických údajů s objemem cca 150 mil. m3 vzhledem k uvedeným 
dostupným retenčním objemům ve strukturálních výše ležících prvcích 
vodohospodářské soustavy, dostaneme se přibližně k hodnotě 23 %, tedy číslu relativně 
malému. Pokud provedeme obdobné vyhodnocení k profilu Odra Bohumín (WPV100 je cca 
300 mil. m3) i se započtením vlivu jesenických přehrad, obdržíme hodnotu cca 21 %. Jde 
tedy o relativně malá čísla a o to náročnější je jejich efektivní využití. 

Podmínkou kvalitního řízení každé vodohospodářské soustavy je dostatečné množství 
údajů pro rozhodování o manipulacích a krizové řízení povodňových komisí samospráv. 
V povodí Odry byla za tímto účelem zřízena hustá monitorovací síť stanic pro pořizování 
dat meteorologických (zejména srážkových úhrnů a teplot vzduchu na 85 stanicích) a 
hydrologických (měření hladin a odvozeně průtoků na 109 stanicích). V současné době 
připadá v povodí Odry jedna srážkoměrná stanice na plochu menší než 75 km2. Hustota 
sítě však není jedinou nutnou podmínkou úspěšného monitoringu, patří zde i 
spolehlivost měření a v neposlední řadě také rychlost a spolehlivost přenosové sítě. 
S dynamikou meteorologických jevů roste i důležitost těchto faktorů, proto byla 
monitorovací síť v poslední době rozsáhle modernizována tak, aby byla schopna 
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dodávat relevantní údaje i při bleskových povodních, tj. získání kompletního přehledu o 
stavu povodí každých cca 5 minut. 

Při řízení VHS PO za povodní je postupováno dle platného manipulačního řádu této 
soustavy [1]. Jak již bylo dříve uvedeno, soustava je řízena jako celek k jednotlivým 
rozhodovacím profilům a pro ovlivňování povodňových průtoků v podpovodí jsou 
využívány nádrže uvedené v tab. 2 a významné převody vody Morávka - Lučina a 
Olešná - Ostravice. Elementárním typem řízení je základní řízení jednotlivých prvků 
soustavy, které je tímto způsobem možno provádět obsluhou vodního díla i při 
omezeném množství dostupných informací o stavu povodí, popř. při ztrátě spojení. 
Nadstavbou základního řízení je operativní řízení soustavy, které využívá všechny 
dostupné informace z monitorovací sítě, dostupné předpovědi budoucího stavu povodí a 
výstupů ze srážkoodtokového modelu provozovaného v povodí Odry paralelně na 
Českém hydrometeorologickém ústavu, pracovišti Ostrava a na vodohospodářském 
dispečinku státního podniku Povodí Odry. Získané výstupy ze srážkoodtokového modelu 
jsou mezi uvedenými pracovišti diskutovány. Priority operativního řízení v uvedeném 
pořadí jsou: 

• bezpečnost přehrad, 
• nepřekročení kapacity koryt ve významných profilech dle [1], 
• nepřekročení kapacity koryt v ostatních profilech dle Povodňového plánu 

Moravskoslezského kraje [3], 
• nepřekročení neškodných odtoků pod nádržemi. 
 

Tab. 3 Dosažené transformační efekty řízení ve vybraných profilech VHS PO při 
historických povodních 

 

Pozn.: N – nevýznamný průtok 
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S ohledem na dosažení maximálního transformačního účinku nádrží je před povodňovou 
situací žádoucí z důvodu operativního zvětšení retenčních ovladatelných prostorů 
akumulovaný objem vody předpouštět. Míra předpouštění závisí na vyhodnocení 
meteorologické a hydrologické situace a neměla by omezit zásobní funkce soustavy. Při 
předpouštění musí být respektovány stanovené cíle povodňového řízení dle 
schváleného manipulačního řádu VHS PO. V odůvodněných případech mohou být při 
předpouštění překročeny pouze neškodné odtoky pod nádržemi. 

Dosažené transformační efekty řízení ve vybraných profilech vodohospodářské soustavy 
při historických povodních jsou uvedeny v tab. 3. 

Výskyt povodní byl v povodí Odry v posledních 20 letech poměrně častý. 9 epizod 
v tomto období znamenalo v podstatě velkou vodu průměrně každý druhý rok. Nejvíce 
byla soustava zatížena při dvou významných povodňových epizodách, a to v letech 1997 
a 2010 z toho za extrémní je nutné považovat rok 1997. Jednotlivé nádrže byly ve funkci 
ve dvaceti osmi případech a jejich průměrný izolovaný účinek byl snížení kulminace 
povodně pod hrází o dvě úrovně velikosti (např. z Q100 na Q20). 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo na kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk. Obě zde 
zaznamenané epizody však spadaly do období prvního napouštění Slezské Harty, takže 
by jejich reálný účinek byl nižší. Z beskydských nádrží je nejvíce vytěžovanou se sedmi 
epizodami nádrž Žermanice, která také vykazuje nejvyšší účinek, průměrné snížení 
kulminace téměř o 4 úrovně. Naopak nejnižšího účinku, průměrné snížení povodně o 
jednu úroveň, je dosahováno na nádržích Olešná a Morávka. Byly zaznamenány 3 
případy, kdy ke snížení povodně na nádrži nedošlo. Opačným případem byly 3 případy, 
kdy došlo ke snížení povodně až o pět úrovní. Vesměs jde tedy o prokazatelně pozitivní 
výsledky, a to i při extrémních situacích. 

Efekt nádrže však spočívá také ve zpoždění odtoku povodňové vlny. Dále se budeme 
detailněji zabývat situací na vybraných vodních dílech VHS PO v průběhu povodně 2010. 

3. Povodňová epizoda z kv ětna 2010 

3.1 Popis 

Detailní popis meteorologických příčin vzniku povodně 2010, zaznamenaných ve druhé 
polovině měsíce května a v první dekádě měsíce června, je uveden ve zprávě věnující se 
vyhodnocení těchto povodní [4, 5]. Postižené území povodí Odry a Moravy bylo 
zasaženo srážkami ve dvou vlnách v rozmezí přibližně tří týdnů, přičemž měřené 
srážkové úhrny byly intenzivnější ve vlně první. Extrémní srážkové úhrny ve svém 
důsledku zapříčinily zvýšené odtoky vody z povodí a vznik povodňové situace. 
S přihlédnutím k území zasaženému povodní, a k významnosti údolních nádrží v něm, 
budou zde dále popisovány manipulace na údolních nádržích Šance a Žermanice. 
V případě potřeby detailnějších informací o této povodni odkazujeme čtenáře na její 
závěrečnou hodnotící zprávu [4, 5]. 

3.2 Průběh manipulací na vybraných prvcích VHS PO 

3.2.1 VD Šance 

Zvýšené přítoky vody do nádrže byly zaznamenávány od 17. května odpoledne, přičemž 
maximálního kulminačního průtoku 202 m3/s (Q10 ÷ Q20) bylo dosaženo dne 18. května 
v 8 hodin ráno. Od tohoto okamžiku až do večerních hodin dne 1. června převládal 
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převážně klesající trend průběhu přítoku vody do nádrže, který byl narušen odezvou 
povodí nádrže na další významnější srážkové úhrny na začátku měsíce června. Dne 2. 
června v 7 hodin bylo dosaženo přítoku do nádrže 52 m3/s (~ Q1). 

V době před povodní se z vodního díla soustavně vypouštěl průtok 2,4 m3/s a hladina 
v nádrži byla udržována na hodnotě nejméně 1 m pod kótou maximální zásobní hladiny 
(501,61 m n. m.), což odpovídá 91 % naplnění zásobního prostoru. Již dne 15. května 
v 18:40 byl na základě rozhodnutí o zajištění dostatečné rezervy pro povodně 
v zásobním prostoru navýšen odtok vody z nádrže na hodnotu 10 m3/s, který byl 
udržován až do okamžiku dostoupení hladiny vody na úroveň bezpečnostního přelivu 
dne 17. května v 14:00 (504,20 m n. m.). Odtok z nádrže při maximálním přítoku do 
ní byl tedy snížen z 202 m3/s na 10 m3/s. Ke zvýšení odtoku z nádrže nad tento 
průtok došlo až v době, kdy Ostravice pod nádrží byla již po kulminaci v rozhodujících 
profilech Frýdek-Místek a Ostrava. Došlo tak k dosažení téměř úplného efektu nádrže na 
snížení povodně 

Hladina v nádrži a odtok kulminovaly až dne 18. května, více než 24 hodin po 
kulminacích v podpovodí. Retenční prostor nádrže byl naplněn ze 78 %. Vzhledem 
k prognózovanému výskytu zvýšených srážkových úhrnů na počátku června byl retenční 
prostor nádrže urychleně prázdněn, ale tak, aby nebyl překročen neškodný odtok pod 
samotným vodním dílem (70 m3/s). Po projednání a schválení Krizovým štábem 
Moravskoslezského kraje (dne 20. května ve večerních hodinách) bylo umožněno 
překročení limitu rychlosti klesání hladiny (1 m/den) stanoveného v manipulačním řádu 
vodního díla. Kóty bezpečnostního přelivu bylo dosaženo dne 20. května v 19:55 a kóty 
maximálního zásobního prostoru nádrže dne 23. května v 5:10. Následně byl odtok 
spodními výpustmi postupně snižován a hladina v nádrži byla udržována cca 0,5 m pod 
úrovní maximálního zásobního prostoru nádrže. Transformace průtoků vodním dílem 
Šance jsou v grafické podobě uvedeny na obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Průběh první povodňové vlny 2010 na VD Šance 
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3.2.2 VD Žermanice 

V průběhu povodňové epizody z května 2010 se hydrogram přítoku vody do nádrže 
vyznačoval strmým nárůstem průtoku, přičemž kulminační hodnoty 78 m3/s (~Q100) 
bylo dosaženo dne 17. května v 10 hodin. Zaznamenaná kulminační hodnota byla o 1,5 
m3/s nižší, než je udávána teoretická hodnota průtoku s dobou opakování N = 100 let. 
Nutno podotknout, že v průběhu popisované povodňové situace nedocházelo 
k převádění povrchové vody převodem Morávka – Lučina od jezu ve Vyšních Lhotách, tj. 
průběh hydrogramu přítoku vody do nádrže je možno považovat za neovlivněný 
manipulacemi na tomto jezu. 

 

 

Obr. 3 Průběh první povodňové vlny 2010 na VD Žermanice 

Na základě výsledků předpovědního srážkoodtokového modelu Hydrog byl dne 14. 
května v 9 hodin zvýšen odtok z nádrže spodními výpustmi z necelých 4 m3/s na cca 10 
m3/s. Účelovou manipulací na nádrži došlo k postupnému zaklesnutí její hladiny vody 
cca 0,4 m pod hladinu maximálního zásobního prostoru nádrže (291,10 m n. m.). Odtok 
vody z nádrže v době kulminace přítoku (78 m3/s) činil 10 m3/s a tento řízený 
odtok vody byl udržován až do 18. května 7 hodin, kdy už došlo k odeznění povodně 
v území pod nádrží. Následně došlo k zvýšení odtoku v postupných krocích na 20 m3/s a 
od 12 hodin na cca 28 m3/s, přičemž uvedená hodnota odpovídala maximální kapacitě 
spodních výpustí. Téhož dne v době mezi 13. až 20. hodinou kulminovala hladina vody 
v nádrži na kótě 293,41 m n. m., tj. retenční prostor nádrže byl zaplněn z 96 % a k 
dosažení maximální retenční hladiny chybělo jen 9 cm. K postupnému otevírání 
segmentů bezpečnostního přelivu došlo dne 19. května po 13. hodině při současném 
snížení odtoku spodními výpustmi. Celkový odtok (cca 28 m3/s) s ohledem na nebezpečí 
zaplavení silnice I/11 v úseku Ostrava - Havířov pod soutokem Lučiny se Sušankou 
zůstal zachován, a to až do večera dne 20. května. Během noci z 20. na 21. května došlo 
vlivem poklesu hladiny v nádrži ke snížení průtoku přes bezpečnostní přeliv a celkový 
odtok klesl na cca 20 m3/s. Dne 21. května kolem 9. hodiny ranní byl odtok zvýšen na 
cca 26 m3/s a v 17 hodin bylo dosaženo kóty maximální hladiny zásobního prostoru 
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nádrže. Následující den byla hladina v nádrži snížena 0,5 m pod úroveň hladiny 
maximálního zásobního prostoru nádrže. 

Transformace průtoků vodním dílem Žermanice jsou v grafické podobě uvedeny na obr. 
3. 

3.3 Vliv transforma čního efektu nádrží VHS PO na pr ůtokové pom ěry v 
podpo vodí 

Po odeznění povodňové epizody z června roku 2010 byla státním podnikem Povodí 
Odry provedena detailní analýza srážkoodtokových procesů v povodí za období od 13. 
května do 7. června roku 2010. Cílem analýzy bylo získat představu o průběhu povodně 
neovlivněné manipulacemi na významných vodních dílech a kvantifikovat vliv těchto děl 
na odtokové poměry za řešené období. Analýza byla provedena simulací 
srážkoodtokových procesů nad měřenými daty srážkových úhrnů a vodních stavů, resp. 
průtoků modelem Hydrog. Byla provedena korekce vybraných vstupních parametrů 
modelu tak, aby bylo docíleno minimální odchylky mezi měřenými a simulovanými 
průběhy průtoků ve vybraných profilech schematizovaného povodí. Použitá 
schematizace dílčích výpočtových oblastí srážkoodtokového modelu obsahovala 
všechna významná vodní díla. Pomocí takto upraveného modelu byly získány detailní 
informace o průběhu simulovaných průtoků během řešeného období ve schematizované 
říční síti povodí Odry. 

Dalším postupným krokem byla snaha získat relevantní informace o možném průběhu 
povodňové epizody v povodí Odry, pokud by významná vodní díla dosud neexistovala, tj. 
jednalo by se o průběh simulované povodně manipulacemi na těchto dílech neovlivněné. 
Z tohoto důvodu byly ve výpočtových oblastech srážkoodtokového modelu odstraněny 
veškeré údolní nádrže a převody vody. Výstupy z tohoto modelu byly následně 
konfrontovány s reálně měřenými průběhy průtoků monitorovací sítě v povodí Odry. 
Výsledné transformační efekty ve vybraných stanicích jsou přehledně prezentovány 
v tab. 4. 

Tab. 4 Transformační efekty údolních nádrží v povodí Odry 

 

Zachycení povodňových vln v nádržích tak umožnilo pozdržet v čase jejich kulminace, a 
tím dosáhnout bezpečného odtoku velkých vod z podpovodí nádrží ve vztahu 
k návrhovým průtokům, které dokážou soustavné úpravy toků v níže ležících 
intravilánech převést. 

Grafické zpracování výsledků pro řeku Ostravici v profilu Slezská Ostrava je uvedeno na 
obr. 4. Kapacita úpravy koryta vodního toku Ostravice v úseku od soutoku s řekou Odrou 
po soutok s řekou Lučinou je 840 m3/s, což je na uvedeném grafu znázorněno černou 
čárkovanou čarou. Při překročení této úrovně by došlo k zaplavení části města Ostravy 
podél toku. 
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Obr. 4 Vliv transformačních efektů nádrží VHS PO v profilu  
Ostravice – Slezská Ostrava za povodně v květnu 2010 

Grafy zbývajících čtyř prognózních profilů z tab. 4 jsou uvedeny v již několikrát zmíněné 
zprávě [4, 5]. 

V následující tabulce jsou ke kulminačním hodnotám průtoků ve vybraných prognózních 
profilech přiřazeny odpovídající N-letosti, které byly ČHMÚ odvozeny za maximální 
období pozorování. 

 

Tab. 5 Odvozené N-letosti kulminačních průtoků ve vybraných měrných profilech 
v povodí Odry 

 

Jak výše uvedené transformační efekty významných vodních děl ovlivnily odtokové 
poměry v nejvýznamnějších urbanistických celcích je pro prostor města Frýdku-Místku, 
města Ostravy a Bohumínska graficky znázorněno ve zprávě [4, 5]. 

4. Závěr 

Závěrem je možné konstatovat, že vodohospodářská soustava v povodí Odry může 
dlouhodobě a spolehlivě plnit svou ochrannou funkci, a to i v extrémních podmínkách. 
Účinnost nádrží v kombinaci s protipovodňovými opatřeními na vodních tocích 
v podpovodí vedou k efektivnímu zajištění bezpečnosti intravilánů měst a obcí podél 
řek. 

Extenzívní rozvoj vodohospodářské soustavy v povodí Odry prostřednictvím dalších 
strukturálních prvků je předpokládán zařazením nádrže Nové Heřminovy v období po 
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roce 2020. Její významný tlumící efekt (snížení kulminace povodňové vlny s dobou 
opakování 100 let na 50% původní hodnoty) i její operativní povodňové řízení bude mít 
pozitivní vliv nejen na řeku Opavu nad ústím Moravice, ale také na řeku Opavu pod 
Moravicí, zde ve spolupráci s kaskádou nádrží Slezská Harta a Kružberk. 

V případech lokální povodňové ochrany bude mít samozřejmě význam rostoucí počet 
malých a suchých vodních nádrží s ochranným účinkem. V období do roku 2020 je jen 
v povodí horní Opavy připravováno 6 těchto nádrží a přibližně stejný počet na zbývající 
ploše povodí Odry. Pozornost je však věnována i malým a suchým nádržím stávajícím, 
zejména ve směru zajištění dobrého technického stavu, optimálního využití, vybavení 
měřením a přenosem potřebných veličin. 

Kvalitativní rozvoj řízení vodohospodářské soustavy je možné předpokládat v případě 
obou hlavních typů povodní, regionálních i bleskových. 

V případě regionálních povodní vidíme možnost zlepšení řízení nádrží zejména ve 
využití budoucí kvalitnější a širší meteorologické a hydrologické předpovědi. Zkvalitnění 
předpovědi může být provedeno samozřejmě ve smyslu její délky či spolehlivosti, což by 
bylo obojí přivítáno. V současné době však očekáváme spíše její doplnění o 
pravděpodobnostní vyjádření, čili vyčíslení intervalu pro výskyt určitého jevu s určitou 
pravděpodobností v závislosti na čase. Na takovou předpověď bychom měli umět 
reagovat převedením na pravděpodobnostní předpověď hydrologickou a následně 
variantním návrhem manipulací ve vodohospodářské soustavě, odstupňovaným podle 
pravděpodobnosti možných budoucích scénářů vývoje průtoků. Pokud budou scénáře 
řízení konvergovat k jednomu podobnému řešení, bude to ta jednodušší situace. 
Složitější bude samozřejmě vyhodnocení mnoha různých scénářů, či scénářů 
rozbíhajících se v určitém okamžiku. Všechny tyto operace budou mít velké nároky na 
výkon výpočetní techniky, abychom dostávali výsledky v reálném či využitelném čase. 
Bude to zřejmě znamenat orientaci na vysokovýkonná počítačová centra (high 
performance computing). 

V případě bleskových povodní předpokládáme dokončení v Česku započatého procesu 
podle amerického vzoru, tzv. flash flood guidance. Zatím je v provozu sledování nasycení 
povodí předchozími srážkami a vyhodnocení limitní srážky na povodí. Následovat by 
mělo vyhodnocení srážek spadlých na malá povodí, kvantifikace odtoku a jeho 
porovnání s limitními hodnotami, daných možným ohrožením obyvatel na daném toku. 
Výsledkem by mělo být lokálně omezené varování obyvatel prostřednictvím hasičského 
záchranného sboru před následky bleskové povodně. Takový postup bude samozřejmě 
zajišťován mnoha složkami integrovaného záchranného systému. Povodí Odry, státní 
podnik je schopen přispět spolehlivým provozem husté monitorovací sítě pozemních 
srážkoměrů (využitelnou ke kalibraci radarových odhadů srážek) a limnigrafů 
s přenosem dat v reálném čase, resp. informacemi o kapacitě koryt v zastavěných 
územích, kritických profilech na těchto tocích, které jsou obsaženy ve zpracovávaných 
studií drobných vodních toků naším podnikem. 
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1. Úvod 

Údolní niva řeky Svratky v úseku pod Brnem až po její vyustní trať do vodního díla (VD) 
Nové Mlýny je dlouhodobě poznamenána lidskou činností. Je intenzivně zemědělsky, 
vodohospodářsky, lesnicky a myslivecky využívána. Koryto řeky je, až na lokální 
výjimky, napřímené, ohrázované, s minimální komunikací s nivou a bez výraznějšího 
oživení faunou a flórou. I přes stávající složitý systém ohrázování je široká niva Svratky 
zaplavována již při povodních s nízkou periodicitou (lokálně Q10) a část obcí v blízkosti i 
ve větší vzdálenosti od toku nemá aktuálně zajištěn dostatečný stupeň protipovodňové 
ochrany. 

V letech 2012 až 2013 byla zpracována studie proveditelnosti přírodě blízkých 
protipovodňových opatření (PB PPO) cca 25 km dlouhého úseku toku Svratky, 
konkrétně od obce Holasice po zaústění toku do VD Nové Mlýny, a to při zahrnutí vlivu 
realizace protipovodňových opatření v městě Brně (v jejich důsledku dojde k navýšení 
soustředěného odtoku povodňových průtoků Svratkou). Studie navázala na další 
související vodohospodářské záměry a byla koordinována s návrhy a plány na úpravu 
infrastruktury v území.  

Byl navržen soubor 8 samostatných, na sobě nezávislých, protipovodňových opatření 
a staveb. Cílem studie bylo mimo zajištění požadovaného stupně protipovodňové 
ochrany dotčených obcí zejména zlepšení ekologického stavu, morfologie toku a nivy 
v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES, která 
rámcově vymezuje činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Byla řešena plná 
migrační prostupnost zájmového úseku. Dále byly zkoumány možnosti posílení retenční 
kapacity nivy a zadržení vody v krajině a to i za pomoci technických opatření (suchá 
nádrž).  

Studie byla projednávána s dotčenými orgány státní správy, hospodařícími subjekty  a  
vlastníky dotčených pozemků. 

Předkládaný příspěvek shrnuje informace k předmětné studii proveditelnosti PB PPO 
zejména k návrhu technického řešení, jeho ověření matematickým modelem a 
zkušenosti z projednávání návrhů s dotčenými subjekty.  
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Příspěvek nemá za cíl detailní popis návrhů opatření, ale spíše prezentaci zajímavých 
výsledků, které studie proveditelnosti přinesla a zkušenosti z projednávání těchto 
opatření. 

2. Základní charakteristiky území 

Předmětný úsek řeky Svratky a její nivy je významným vodním tokem, biokoridorem 
a krajinným prvkem v území mezi obcí Holasice a VD Nové Mlýny. Intenzivní 
zemědělské a lesnické využití krajiny mělo za následek postupnou regulaci a úpravu 
koryta Svratky a s tím související omezení významu její nivy z hlediska vodního režimu i 
transformace povodní. V ploše povodí byly ve velkém rozsahu odvodněny zemědělské 
pozemky, a to vč. pozemků v původní říční nivě. Ojediněle zůstaly zachovány fragmenty 
přirozeného koryta Svratky (meandry u Nosislavy a Velkých Němčic) a přirozených 
lužních lesů (Vranovický a Plačkův). Posledním a nejvýznamnějším zásahem do 
vodohospodářského systému a krajiny v zájmovém úseku toku (respektive v celém 
území soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy) bylo vybudování soustavy nádrží VD Nové Mlýny. 

 

 

Obr. 1 Fragmenty lužního lesa (Šatava  
 - Říčka) 

Obr. 2 Meandry v Nosislavské zátočině. 

Vlivem historických i novodobých úprav přišla Svratka o svoji přirozenou meandrovitost 
a morfologii, která byla nahrazena uniformním složeným lichoběžníkovým profilem. 
Celkově došlo za posledních 150 let ke zkrácení délky toku Svratky v zájmovém úseku o 
cca 1/3 (z  36,5 na 24,8km). 

Regulací a zejména ohrázováním toku Svratky, s kapacitou dosahující úrovně odlehčené 
Q100, byla zásadním způsobem potlačena vazba toku a nivy, což se v současnosti 
projevuje nedostatkem vody v lužních lesích v nivě Svratky a říčky Šatavy. Z tohoto 
pohledu chybí pravidelné rozlivy povodní do nivy jako přirozená plošná dotace 
povrchových a podzemních vod. V území se nachází významné jímací území pitné vody u 
obce Vranovice, ve kterém je dle správce (VaK Břeclav a.s.) pociťován nedostatek 
povrchových vod a zasakování vod do vod podzemních. 
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Obr. 3 Regulované koryto u Vojkovic Obr. 4 Ohrázované koryto nad VD Nové 
Mlýny. 

Celkový hydromorfologický stav vodního toku a nivy byl vyhodnocen v souladu 
s metodikou zveřejněnou ve Věstníku MŽP 11/2008. Průměrný hydromorfologický stav 
řešeného úseku toku byl zařazen do kategorie poškozený, stejně jako ekologický stav 
nivy.  

Jak bylo popsáno výše, jedná se o území se složitými vodohospodářskými poměry, které 
ještě doplňují dílčí specifika, do značné míry komplikující a limitující možnosti návrhu 
protipovodňové ochrany i revitalizací, a to zejména v ploše nivy.  

První se týká části nivy přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny. Nachází se totiž pod 
úrovní hladiny stálého nadržení (Hsn) v nádrži a povrchová voda je z území sváděna 
systémem drenážních příkopů do Pouzdřanského rybníka a následně přečerpávána do 
střední nádrže VD Nové Mlýny, resp. do Svratky (max. rozdíly mezi Hsn a úrovní terénu 
činí až 1,5m). Tímto je prakticky vyloučené plnohodnotné obnovení přirozených rozlivů 
do nivy a dochovaných lužních lesů. 

Dalším specifikem území je morfologie terénu nivy. Koryto Svratky a k ní přiléhající 
terén se nachází na levém okraji nivy a jsou vyvýšené vůči středu nivy. Niva se uklání 
k druhému, významně menšímu, toku - říčce Šatavě. Ta se v případě odlehčení vod do 
nivy, příp. odstranění ohrázování Svratky, stává hlavním recipientem v území. Toto 
terénní uspořádání bylo již historicky využito při řešení protipovodňové ochrany 
Židlochovic, Nosislavy, Velkých Němčic a Uherčic. Povodňové průtoky jsou lokálně 
odlehčovány ze Svratky do nivy a následně do Šatavy a území přilehlé k Svratce je tak 
ohroženo až povodněmi s vyšší periodicitou, příp. hrozí zaplavení ne od hlavního toku, 
ale z nivy. 

3. Návrh opat ření př írod ě blízkých protipovodňových opat ření. 

Pro naplnění cílů studie (viz výše úvodní abstrakt), bylo navrhováno široké spektrum 
opatření od ryze organizačních až po investiční akce charakteru liniových revitalizací 
toků či technické ochrany zastavěných oblastí. Vyjmenovat a alespoň stručně popsat 
všechny záměry je mimo rámcové možnosti příspěvku a proto jsou níže shrnuty pouze 
nejvýznamnější charakteristiky navrhovaných opatření a jejich efektu. 
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Obr. 5 Přehledná situace navrhovaných souborů opatření. 

Soubor opatření (SOp) 01 řeší potenciální úpravu a zlepšení odtokových poměrů a 
využití retenční kapacity nivy v území nad soutokem Svratky s levobřežním přítokem 
Litavou, s cílem zadržet a transformovat část povodňových průtoků. Konkrétně se zde 
navrhuje koridor pro revitalizaci Svratky, která je dnes v předmětném úseku výrazně 
regulovaná, a boční suchý poldr. Toto opatření je prioritní z hlediska zajištění 
protipovodňové ochrany všech sídel ležících níže na toku a je plánováno jako 
kompenzační v případě výstavby protipovodňových opatření v Brně. V případě jejich 
realizace se předpokládá snížení transformačního účinku nivy Svratky v brněnské 
aglomeraci a tím zvýšení hodnot kulminačních průtoků. Na základě současných znalostí 
se uvažuje zvýšení kulminačního průtoku při Q100 o 50m3/s (ze stávajících 386 na 
~436 m3·s-1), čímž by došlo k překročení návrhového průtoku stávající protipovodňové 
ochrany sídel ležících níže na toku, zejména města Židlochovice. Účelem suché nádrže je 
tedy především transformovat část objemu povodňové vlny a snížit kulminační průtok 
na úroveň stávající Q100 v území pod nádrží. V případě realizace se počítá s plochou 
zátopy cca 380ha a objemem 13,7mil.m3. Pro srovnání, odborné veřejnosti dobře známý, 
poldr Žichlínek zabírá plochu 186 ha při objemu 5,9mil.m3.  Napouštění nádrže bylo 
uvažováno při průtocích od Q50 včetně, a to pevným bočním přelivem. Za zmínku stojí 
také to, že by se výstavbou poldru paradoxně zvýšila protipovodňová ochrana úrodných 
zemědělských pozemků na levém břehu, které jsou dnes ohrožovány již od průtoku Q10 – 
Q20.  

SOp 02 řeší problematiku vodohospodářských úprav v intravilánu města Židlochovice.  

Jedná se především o drobné revitalizační zásahy v mezích stávajícího koryta Svratky. 
Z hlediska protipovodňové ochrany studie zejména doporučuje opatření podporující 
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„funkčnost“ nedávno vybudované protipovodňové ochrany města. Ta je založena na 
odlehčení průtoků překračujících Q20 do pravobřežní části nivy (limitní průtok kvůli 
málo kapacitnímu silničnímu mostu v centru města) v profilu nad městem. Pravobřežní 
přeliv pro odlehčení průtoků je tvořen snížením komunikace mezi Židlochovicemi a 
Vojkovicemi (ulice Brněnská). Přímo u přelivné hrany se však nachází potenciálně 
nebezpečné překážky v podobě plotů a hustých porostů, které mohou výrazně snížit 
kapacitu přelivu a tím funkčnost celého systému PPO. Další riziko tvoří mobilní domy 
umístěné těsně pod přelivnou hranou. V případě povodně hrozí jejich odnesení proudem 
vody a následné ucpání některého z inundačních mostů nebo povodňových průlehů 
v nivě, což by opětovně mohlo vést k ohrožení zástavby některé z obcí. Studie navrhuje 
odstranění překážek z přelivné hrany a přilehlých prostor. Dlouhodobým cílem by pak 
mělo být dosažení majetkoprávního vypořádání pozemků v okolí profilu odlehčení ve 
prospěch města Židlochovice tak, aby bylo pod kontrolou jak obhospodařování, tak i 
případné umisťování staveb. 

SOp 03 nepřímo navazuje z hlediska protipovodňové ochrany na SOp 02. Jak bylo 
popsáno výše, při průtoku větším než Q20 dojde k odlehčení průtoku přes ulici Brněnská 
do pravobřežní nivy. Odlehčený průtok (v případě Q100 ve Svratce přesahující 100m3·s-1) 
je dále vlivem morfologie terénu naveden přes inundační mosty do říčky Šatavy, jejíž 
řádově nižší kapacita neumožňuje bezeškodné převedení inundovaných vod, stejně jako 
mostní otvory v komunikacích vedoucích často příčně přes nivu. Popsaný průběh 
průchodu povodňové vlny ohrožuje dvě obce v pravobřežní části nivy - Žabčice a 
Unkovice. Z toho důvodu se navrhuje liniová protipovodňová ochrana obcí tvořená 
převážně zemními hrázemi. Za účelem snížení jejich výšky bylo hledáno řešení 
optimalizující převádění povodňového průtoku nivou. To se našlo v podobě návrhu na 
vybudování snížených míst v náspech komunikací křížících nivu. Aby se napomohlo 
bezpečnějšímu odvádění povodňových průtoků z citlivého území a zároveň zlepšil 
ekologický stav říčky Šatavy, je navržena revitalizace Šatavy vytvořením širokého 
průlehu v terénu (bermy s kapacitou cca Q5-Q10), ve kterém bude meandrovat kyneta 
Šatavy s kapacitou na úrovni Q30d až Q1. Bude tak vytvořena umělá niva Šatavy 
s meandrujícím korytem a tůněmi, která bude souběžně plnit funkci protipovodňovou, 
revitalizační a také přirozeného biokoridoru. 

SOp 04 navazuje na jednu z přírodně nejcennějších lokalit dolního úseku řeky Svratky, a 
to přírodní památku Nosislavské meandry. Zástavba městyse Nosislavi není povodněmi 
za současného stavu prakticky ohrožena (vyjma zahrádek a několika sklepení). Návrh 
opatření byl tedy především směřován k zachování nebo zlepšení odtokových poměrů 
při současném zvýšení ekologických funkcí toku. Toho by mělo být dosaženo odsazením 
stávající pravobřežní hráze o cca 50m. Byl by tak vytvořen dostatečně široký koridor pro 
rozvoj říčního meandrujícího pásu. Revitalizace koryta by se neprováděla ryze 
investičním charakterem (budováním nové trasy), ale pouze vhodnou inicializací 
morfologických procesů, např. narušením břehu, vytvořením břehových nátrží… 
Následující vývoj koryta ve vymezeném „zeleném pásu“ by byl samovolný. Součástí 
záměru je také návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v meandrovém pásu 
Nosislavských meandrů. Pozemky, na nichž se předpokládá budoucí vývoj koryta, by 
byly převedeny pod správu pověřených organizací státu. Dnes jsou pozemky 
v soukromém vlastnictví a postupný vývoj meandrů tak může být předmětem sporů.   

Městys Velké Němčice, umístěný níže po toku, je v současné době ochráněn na úroveň 
odlehčené Q100. Systém PPO zajišťuje soustava hrází podél Svratky a levobřežních 
přítoků (Křepického a Starovického potoka). Ochranu jižní části obce (zástavba i 
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zemědělské pozemky o ploše cca 48ha) dnes zajišťuje systém hrází o souhrnné délce ~ 
4,25 km (z toho cca 1,88 podél Svratky). Návrh SOp 05 navrhuje zrušení stávajícího 
systému hrází a umožnění rozlivu povodní do levobřežní části nivy a zároveň 
zjednodušení celého systému protipovodňové ochrany jižní části Velkých Němčic 
vybudováním nové zemní hráze podél okraje zástavby. To by představovalo zkrácení 
linie PPO na 0,95 km tedy na 22% stávající délky. Nejrozsáhlejší soubor opatření je SOp 
06. Nepřímo navazuje na SOp 05 a má dva primární, vzájemně provázané cíle, a to 
zajištění PPO pravobřežní (PB) zástavby v Uherčicích a zároveň obnovení periodických 
rozlivů povodňových průtoků do komplexu lužních lesů v nivě Svratky mezi Velkými 
Němčicemi a Vranovicemi. Nutno podoktnout, že v současné době je PB zástavba 
Uherčic ohrožována odlehčenými průtoky z inundace již cca při Q10 a nelze uvažovat o 
jiné nežli prstencové ochraně zástavby. Stanovené cíle by měly být dosaženy 
odstraněním PB hrází podél řeky Svratky (vyjma úseku podél zástavby Uherčic), 
vybudováním prstencového ohrázování PB zástavby Uherčic a vybudováním širokého 
průlehu v PB části nivy mezi Velkými Němčicemi a jezem Uherčice v délce 3,6 km. Až 
75m široký průleh by sloužil k převádění povodňových průtoků odlehčených z  koryta 
Svratky mimo zastavěné území a k rychlejšímu odvádění inundované vody z území po 
opadnutí povodně (lužním lesům sice svědčí pravidelné zatápění, ale stávající porosty 
nejsou přizpůsobeny na dlouhodobé zatopení, které by pro ně mohlo mít likvidační 
následky). V rámci realizace koridoru průlehu je navržena také revitalizace Šatavy a 
stálého propojení Svratky se Šatavou za účelem nadlehčování běžných průtoků v Šatavě 
a zlepšení vláhových poměrů v území významných vodárenských zdrojů (cca 50 l·s-1). 
Z hlediska odtokových poměrů se v rámci hydrotechnického posouzení pozitivně 
projevuje zejména odstranění hrázového systému podél pravého břehu Svratky. Toto 
opatření by mělo pozitivní vliv i zpětně proti proudu toku (až po spodní okraj Nosislavi, 
tedy cca 2 km proti proudu). Zajistilo by se tím snížení úrovně hladiny při Q100 až o 
desítky cm, v citlivém území podél Velkých Němčic např. až o 1m. Součástí SOp 06 je 
také řešení migračního zprůchodnění jezu Uherčice rybím přechodem – formou 
pravobřežního obtokového koryta. 

SOp 07 řeší zpřírodnění levého břehu Svratky.V rámci studie proveditelnosti se jedná 
spíše o drobné opatření. Návrh přebírá záměr obce Uherčice na revitalizaci původních 
ramen Svratky a revitalizaci dnes intenzivně obhospodařované části nivy, vytvořením 
drobné vodoteče a menší vodní nádrže, včetně doprovodných výsadeb s druhovým 
složením charakteristickým pro lužní les. Území by zároveň mělo sloužit jako rekreační 
plocha pro místní obyvatele a turisty.V rámci SOp 08 se navrhují možná opatření ve 
vodohospodářsky složitém území nad střední nádrží VD Nové Mlýny. Vzhledem k tomu, 
že část území podél Svratky leží pod hladinou stálého nadržení ve VD Nové Mlýny, není 
možné odstranit systém hrází podél toku a obnovit rozlivy do nivy v jejich přirozeném 
rozsahu. Jelikož však souběžně se stávajícím korytem Svratky existuje poměrně dobře 
dochované původní koryto se systémem meandrů a říčních ramen, byla dále rozvíjena 
myšlenka odsazení stávajících hrází za hranice meandrového pásu Svratky a znovu 
zapojení původních ramen Svratky do říčního systému. Stávající říční koridor by se tak 
v délce ~4,5km rozšířil ze stávající šířky 55m na 180 až 800m. Stávající koryto by bylo 
ponecháno pro převádění zvýšených průtoků a zároveň by bylo provedeno propojení 
s původním korytem, do nějž by byla voda usměrňována pomocí příčných staveb 
(výhonů, dnových prahů). V území nejvíce ovlivněném stálým vzdutím VD Nové Mlýny 
by vznikla široká delta Svratky se systémem kanálů a mokřadů, která by tak přirozeně 
navazovala na PR Věstonická nádrž. Navrhovaná opatření by měla také pozitivní vliv 
z hlediska průběhu povodní, kdy by díky rozšíření říčního koridoru došlo ke snížení 
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úrovně hladiny (lokálně při Q100 až o 0,4m) což by se pozitivně projevovalo i výše proti 
toku a ovlivňovalo by to i účinek SOp 06. Hlavním pozitivním přínosem tohoto 
rozsáhlého opatření by však bylo zlepšení ekologického stavu řeky Svratky a znovu 
zapojení nejcennější části nivy do říčního systému. 

4. Projednání návrhu opat ření 

Návrhy opatření byly projednávány na všech úrovních, tj. od dotčených orgánů státní 
správy, organizací a sdružení, správců inženýrských sítí až po jednotlivé vlastníky 
pozemků. Projednání byla vedena vždy ve dvou fázích, a to písemně, kdy byly dotčené 
subjekty a vlastníci osloveni se žádostí o vyjádření nebo stanovisko, a následně byla 
provedena prezentace a osobní projednání (v případě vlastníků pozemků zpravidla 
organizována po jednotlivých dotčených obcích).  

Z hlediska návrhu opatření a pozdějšího projednávání s dotčenými vlastníky se jako 
velmi podstatné ukázalo osobní projednání se zástupci obcí (starosty) již na počátku 
zpracování studie, v době sběru podkladů o území. Zástupci obcí mohli vznést podněty a 
podmínky již v době přípravy konceptu návrhu opatření a mohli tak přímo ovlivnit 
výsledky studie. Byli současně informováni o účelu návrhu jednotlivých opatření a stali 
se tak zainteresovanými osobami. Díky tomu byli i nadále, ve většině případů, 
nápomocni při organizování veřejných projednání - prezentací, kterých se aktivně 
účastnili nejen jako diváci, ale leckdy i jako podpora projektanta a investora akce. 
V mnoha případech právě pomoc starostů jako místní autority pomohla měnit názory 
občanů na plánované úpravy a přírodě blízká protipovodňová opatření.  

Při projednání s veřejností (vlastníky dotčených pozemků) se ukázalo nezbytné do 
prezentací v co největší míře zahrnovat grafické (fotografické) ukázky s cílem 
jednoducho formou prezentovat co je myšleno přírodě blízkými protipovodňovými 
opatřeními a jaký je jejich cíl. Laické veřejnosti jsou pojmy jako „hydromorfologie, 
retence krajiny, revitalizace, transformace povodní“ převážně cizí a bylo třeba 
prezentaci v co možná největší míře přizpůsobit jejich pohledu na krajinu a řeku Svratku 
a jejich možnostem chápání dané problematiky. 

5. Závěr 

V rámci studie byla komplexně řešena přírodě blízká protipovodňová opatření s cílem 
zlepšit hydromorfologický stav řeky Svratky a její nivy a zároveň zajistit 
protipovodňovou ochranu sídel. Za tímto účelem byla navržena široká škála opatření od 
opatření organizačních až po investiční akce vhodně kombinující technické prvky 
protipovodňové ochrany s revitalizacemi toků a krajiny. Zároveň návrh sledoval cestu 
zjednodušení stávajícího sytému protipovodňové ochrany a nahrazení stávajícího 
systému novým, který výrazně sníží a zjednoduší nároky na údržbu protipovodňové 
ochrany.  

Navrhovaná opatření představují významný plošný zásah do území, který se dotýká 
velkého množství pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Projektant 
v rámci studie proveditelnosti celkem oslovil 1132 vlastníků pozemků (k 2252 
dotčeným pozemkům). Projednání s dotčenými vlastníky potvrdilo, že takovýto velký 
zásah do území se vždy setká s nesouhlasem části dotčených vlastníků a stavbu není 
možné realizovat, až na dílčí opatření (SO 02, SO 07), v krátkodobém období, ale je nutné 
ji do území postupně začleňovat a případně využít další legislativní nástroje k její 
realizaci. Za tímto účelem byla v rámci studie, po dohodě s investorem (Povodí Moravy 
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s.p.) zpracována zvláštní příloha, která stručně popisuje jednotlivá opatření a 
jednoznačně v území definuje jejich umístění. Tato příloha by měla být dále státním 
podnikem použita jako podklad pro projektanty územních plánů, zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje nebo komplexních pozemkových úprav. Po začlenění 
navrhovaných opatření do územně plánovacích dokumentací je v krajním případě 
možné uvažovat o vyvlastnění pozemků v souladu se stavebním zákonem dle 
legislativního nástroje tzv. „veřejně prospěšné stavby“.  

Studie proveditelnosti splnila svůj cíl a ve výsledné podobě ukázala směr, kterým je dále 
v území možné postupovat tak, aby byly naplněny jak cíle ekologické, tak potřeba 
zajištění standardní úrovně protipovodňové ochrany. Z hlediska realizovatelnosti se 
jedná o záměr náročný, který bude realizovatelný pouze za podmínky jeho 
dlouhodobého začleňování do území, provádění osvětové činnosti na úrovni veřejnosti i 
státní správy a zajištění budoucího financování této stavby.  

6. Přehled základních podkladů: 

[1] metodika Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách, 
Ministerstvo Životního prostředí, 2008 

[2] Plán oblasti povodí Dyje, Pöyry Environment a.s., 2009 
[3] Aktualizace záplavového území Svratky v úseku VD Nové Mlýny – Modřice, 

Povodí Moravy, s.p. 2006 
[4] Studie záplavového území Šatavy, Povodí Moravy, s.p. 2006 
[5] Svratka - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 

hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 26,370(Rajhrad) až 
ř.km 30,617 (modřice) včetně výústní trati Bobravy (ř.km 0,000 až 2,000), Atelier 
Fontes, s.r.o., 2010 

[6] Litava - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 5,00 (Měnín) až 
ř.km 16,000 (Újezd u Brna), AGPOL, s.r.o., 2011 
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1. Úvod 

Povodí řeky Bečvy je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v České 
republice. Extrémní povodeň v červenci 1997 měla devastující účinek na sídla v povodí 
Bečvy i v navazujícím úseku podél řeky Moravy a byla i zde impulsem pro hledání 
koncepce ochrany před povodněmi.  

Území bylo v Plánu hlavních povodí ČR vymezeno jako prioritní oblast pro řešení 
ochrany před povodněmi, a to jak pomocí přírodě blízkých, tak i technických 
protipovodňových opatření. Postup jejich přípravy je pozorně sledován a promítá se do 
krajských územně plánovacích a dalších koncepčních dokumentů. Dlouhodobě je 
připravován záměr suché nádrže (SN) Teplice (aktuálně ve fázi investičního záměru, 
[09]).  

V roce 2012 byly zahájeny práce na studii přírodě blízkých opatření [11] na 15 km 
dlouhém úseku koryta a nivy Bečvy, vymezeném ř. km 42 - 57, tj. přibližně od obce Ústí 
po Choryni. Do zájmového území zasahují tři renaturované úseky toku, které vznikly 
v důsledku povodňových událostí v r. 1997, a které byly v rámci studie uvažovány jako 
bezzásahové. Dále je součástí řešeného úseku také prostor vymezený pro suchou nádrž 
Teplice. Její technické řešení je v rámci návrhů přírodě blízkých protipovodňových 
opatření respektováno a uvažuje se s revitalizačními prvky v ploše zátopy přibližně nad 
úrovní transformace PV50. 

Řeka Bečva má charakter štěrkonosného toku s výrazným chodem splavenin. Stávající 
úprava koryta podporuje dnovou erozi, splaveniny se ukládají v jezových zdržích. 
Splaveninová bilance je nevyrovnaná.  

V rámci studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (PB PPO) byla provedena 
analýza splaveninové bilance zájmového úseku na základě dostupných historických a 
současných zaměření koryta. Vlastní technické a přírodě blízké návrhy opatření byly 
řešeny v návaznosti na výsledky této analýzy. Bylo posuzováno několik možných 
přístupů řešení protipovodňové ochrany, z nichž byla vybrána a dopracována výsledná 
koncepce. Cílem navržených opatření bylo kromě zajištění požadovaného stupně 
protipovodňové ochrany sídel také zlepšení současné nevyrovnané splaveninové 
bilance. Dále byla řešena plná migrační prostupnost zájmového úseku, prodloužení 
vinutí toku, podpora průtočnosti paralelními koryty, možnosti obnovy retenční kapacity 
nivy a diverzity nivních biotopů.  

Předkládaný příspěvek shrnuje poznatky ze zpracované studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření se zaměřením na otázku splaveninové bilance toku, 
vybranou koncepci řešení. Vlastní technické návrhy opatření zmiňuje, s ohledem na 
možnosti příspěvku, pouze okrajově. 
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2. Popis, charakteristiky a specifika území 

V 15 km dlouhém zájmovém úseku, který je vymezen ř. km 42,0 – 57,0 a spadá z části do 
Zlínského a převážně Olomouckého kraje, protéká řeka Bečva extravilánem obcí 
Černotín, Skalička, Němetice, Zámrsky, Hustopeče a Milotice n/B. Nejvíce se 
k intravilánu Bečva přibližuje u obcí Ústí a Choryně, které zespoda, resp. shora omezují 
řešené území, a které jsou zde zároveň povodněmi nejvíce ohroženými sídly. Ústí je 
zatápěno již při průtocích menších než Q5. Zástavba Choryně je sice chráněna zemní 
hrází, její parametry však neodpovídají standardní úrovni ochrany v této oblasti.  

V celém úseku je niva zemědělsky a lesnicky využívaná, pozemky podél toku jsou 
povětšinou v majetku obcí. Pouze v oblasti zátopy připravované SN Teplice přiléhá 
k řece značné množství pozemků soukromých vlastníků. V blízkosti Hustopečí n/B. 
k řece přiléhá rekreační chatová oblast a zatopená štěrková jezera. V jejich blízkosti 
Bečvu střídavě po levém a pravém břehu lemuje evropsky významná lokalita Hustopeče-
Štěrkáč (předmětem ochrany je brouk lesák rumělkový).  

Jak potvrdila hydromorfologická analýza [11] i historické mapové podklady, Bečva se 
v řešeném úseku v minulosti anastomózně větvila až meandrovala. Při úpravách 
realizovaných od počátku 20. století bylo její široké, mělké, větvící se koryto zúženo 
a původní paralelní, vedlejší a boční ramena o souhrnné délce téměř 30 km byla 
zasypána. Rovněž byla regulována trasa toku, délka hlavního ramene se zmenšila asi o 
10 %. Byl zvolen příčný profil ve tvaru jednoduchého lichoběžníku, pouze výjimečně 
doplněný o jedno či oboustrannou bermu, se šířkou ve dně asi 35~45 m a sklony svahů 
cca 1:2 (viz obr. 01). Paty svahů koryta byly opevněny patkou či záhozem. Koryto je 
násobně užší oproti původnímu. Průměrný sklon stávající úpravy činí ~1,8‰. Vlivem 
regulace došlo k podpoře erozivních procesů a zahlubování koryta. 

 

 

Obr. 1 Upravené koryto u Hustopečí n/B.  

V důsledku toho přibyly na toku stabilizační stupně budované s cílem zmírnit odnos 
vyerodovaných splavenin, část řešeného úseku je tedy zavzdutá. Okolí spádových stupňů 
však v současné době charakterizuje vyšší odnos dnového materiálu. Bylo konstatováno 
[11], že dnes je již koryto vůči přirozenému stavu zahloubeno v řádech jednotek metrů, 
což má za následek omezování přirozených tlumivých rozlivů a transformačního účinku 
nivy. Při extrémních povodních v r. 1997 byla část úpravy koryta zcela zdevastována - 
byly strženy břehy, došlo k rozrušení opevnění paty svahů, vytvořily se zde nivní stupně 
a koryto se rozšířilo na cca 2-3násobek dříve upravené šířky ve dně. Místy došlo 
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k úplnému přestěhování trasy koryta. Správcem toku a vodoprávním úřadem byl 
konstatován zánik úpravy. V zájmovém území se nachází tři tzv. renaturované úseky, a 
to u Lhotky, Milotic n/B. (obr. 02) a Choryně (obr. 03). Souhrnně zaujímají asi 1/3 délky 
(~5,1 km) úseku řešeného v rámci Studie. 

Posledním specifikem je budoucí umístění SN Teplice uvnitř zájmového území. V zadání 
Studie bylo definováno, že tato musí být řešena v souladu s uvedeným záměrem. Nelze 
však předvídat časovou souslednost realizace obou záměrů (SN a PB PPO) a Studie tudíž 
posuzovala vliv navrhovaných PB PPO bez i se spolupůsobením SN Teplice. 

 

  
Obr. 2 Renaturovaný úsek pod Miloticemi Obr. 3 Renaturovaný úsek pod Choryní 

3. Cíle studie 

Z výše uvedeného je patrná dlouhodobá technická neudržitelnost stávající úpravy. 
Společnou příčinou popsaných jevů je negativní splaveninová bilance, jejíž rozsah byl 
v rámci Studie podrobně prověřován.  

Byla zpracována samostatná objemová bilance splavenin v části zájmového úseku (~11 
km z celk. 15 km), a to pro podrobněji členěné kvazihomogenní úseky (výsledky - 
viz obr. 4). 

Pro vyčíslení odnosu materiálu ze zájmového území byla použita dostupná zaměření 
příčných profilů z let 1999 a 2012. Bylo tedy možné porovnat vývoj koryta za 13-ti leté 
období. Z bilance byly vyloučeny potenciální antropogenní vlivy (opravy koryta, 
probrábky apod.), a to na základě konzultace s pracovníky provozu správce toku.  

Z dříve provedené splaveninové analýzy [01] byl stanoven korytotvorný průtok (~Q5 - 
Q10). Ten byl ve sledovaném období opakovaně překročen. Bečvu postihly velké 
povodně v letech 2006 a 2010, z nichž druhá jmenovaná byla s periodicitou 50-ti let. 
Provedená bilance prokázala trend zahlubování koryta. Celkově bylo množství splavenin 
odnesených za sledované období vyčísleno na cca 156,6 tis. m3 (při zjednodušení lze 
uvažovat průměrně 12,05 tis. m3/rok, tedy asi 1,1 m3/bm/rok). Vyhodnocení 
splaveninové bilance po délce, v rámci porovnávaných kvazihomogenních celků, uvádí 
graf na obr. 04. Z něj je patrné, že k odnosu materiálu docházelo i v renaturovaných 
úsecích, avšak v menším rozsahu. To lze pravděpodobně přičíst na jedné straně 
nedostatečnému sycení proudu splaveninami z výše položených opevněných, a 
především zúžených úseků toku, a na straně druhé také vyššímu průměrnému 
podélnému sklonu vůči tomu původnímu sklonu před regulací Bečvy. 
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Cílem Studie proto nebylo pouze zajistit dosažitelný stupeň ochrany sídel, plnou 
migrační prostupnost toku a zlepšit celkový ekologický stav toku a nivy; ale také zvrátit 
či alespoň zmírnit proces zahlubování koryta (akcelerovaná dnová eroze) a umožnit 
tlumivé rozlivy do nivy. Jinak řečeno, bylo zapotřebí nalézt komplexní přírodě blízké 
řešení zlepšující zároveň stávající nevyrovnanou splaveninovou bilanci. 

 

Obr. 4 Graf celkové průměrné roční bilance splavenin (změny úrovně dna po délce) 

4. Vývoj koncepce a výběr zvolené varianty  

Byly zvažovány 3 základní koncepce návrhu. První z nich uvažovala s potenciálním 
zvýšením úrovně dna a jeho stabilizací, druhá s tvorbou méně kapacitního koryta v nové 
trase. Tyto koncepční varianty byly kvůli řadě limitů vyloučeny.  

Byla vybrána třetí varianta, která uvažovala s tvorbou tzv. sekundární nivy. Tou se 
rozumí úprava stávajícího tvarově jednoduchého koryta do podoby složeného profilu se 
širokými bermami. Koryto bude rozšířeno cca na 3 – 5 násobek stávající šířky. Bude 
upraveno do iniciálního tvaru co do vinutí a příčného profilu. Ten bude opraven 
jednostranným rozšířením dna cca na 1,5 násobek dnešní šířky a vybudováním 
jednostranné či oboustranné bermy. V iniciálním stavu bude v plochém dně toku 
vytvarována spojitá mělká a málo kapacitní kyneta, která umožní migrační průchodnost 
toku. Předpokládá se následný spontánní vývoj dnových útvarů (jesepy, štěrkové lavice) 
i samovolná úprava vinutí a větvení kynety v rámci rozšířeného koryta. Uvažovalo se 
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také s aplikací diverzifikačních opatření (odstranění opevnění, umělé nátrže, tvorba 
výhonů, prvky k rozdělení proudu, uložení kamenů do břehů apod.) a návrhy na využití 
říčního dřeva. 

Bylo uvažováno s podporou kontrolované břehové eroze, s předpokladem spontánního 
vývoje kynety při průchodu průtoků cca nad Q1. Varianta sekundární nivy navazuje na 
výsledky splaveninové bilance toku. V úhrnu by mělo být dosaženo vyrovnané či 
dokonce pozitivní bilance splavenin (více se usazuje než odnáší).  

Základními prostředky pro zajištění požadovaných cílů bylo zvětšení omočeného 
obvodu, zvýšení hydraulické drsnosti a snížení kinetické energie vlivem snížení hloubky 
vody v korytě. Tím by měl být omezen odnos materiálu ze dna a zajištěno dřívější 
usazování materiálu v zájmovém úseku (tj. již při vyšších průtocích a dříve na sestupné 
větvi povodňové vlny). Dnová eroze bude změněna na erozi břehovou. 

5. Návrh technického řešení a projednání 

Na základě vyhodnocení prostorových podmínek a technické realizovatelnosti bylo 
zvoleno řešení spočívající zejména v rozšíření stávajícího koryta a v posílení průtočnosti 
inundace. Při návrzích byla uplatněna zásada maximálního respektování stávajících 
technických a územních limitů (zástavba, mosty, technická a dopravní infrastruktura), 
jakož i přírodních hodnot. Stávající tři renaturované úseky proto byly uvažovány jako 
bezzásahové. Byl navržen soubor 7 staveb (obr. 5). 

5.1 Základní koncepce návrh ů 

Čtyři z navržených staveb (Černotín, Skalička, Milotice a Hustopeče) jsou založeny na 
principu tvorby sekundární nivy, tj. jedno či oboustranného rozšíření koryta. 

Obecně lze návrhy charakterizovat takto: stávající ploché dno koryta bude rozšířeno na 
šířku až 50 - 70 m. Jeden či oba břehy koryta budou upraveny bermou o proměnlivé 

 
Obr. 5 Přehledná situace zájmového území a staveb. 
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šířce, celková šířka koryta mezi břehovými hranami bude činit až 150 m. Mocnost 
odkopávek se pohybuje v rozmezí jednotek metrů. Povrch bermy a břehu bude tvořen 
obnaženými vrstvami aluviálních štěrků a hlín, bez ohumusování. Hrubší frakce z 
odkopávky bermy budou přednostně využity na krycí vrstvu (pohoz) nově rozšířeného 
říčního dna. Z břehů bude odstraněno (rozebráno) opevnění. Kámen ze stávajícího 
opevnění břehu bude ponechán na lokalitě a využit k uložení do koryta toku ve formě 
skupin kamenů a kamenných výhonů. Součástí jsou i návrhy na doplnění vegetačního 
doprovodu. 

5.2 Stavba 4 (Zámrsky) – p řírodní spádový stupe ň 

Tato stavba se bude výhledově nacházet v zátopě SN Teplice. Počítá s nahrazením 
stávajících 3 spádových stupňů objektem přírodního spádového stupně. Stavby 
přírodních spádových stupňů obecně sestávají ze 3 částí – lokálního rozšíření, rozšířené 
části a následného zpětného zúžení koryta. Vlastní rozšíření může být doplněno o 
usměrňovací prvky v korytě. Jedná se o moderní ekologický prvek v toku, jenž se hojně 
navrhuje v alpských zemích (např. ve Švýcarsku).  

Rozšíření koryta umožňuje disipaci energie vlivem snížení průtočné výšky a zároveň 
třením mělkého proudu o dno. Dochází k obnově původní divokosti a dynamiky říčního 
toku, což může mít pozitivní dopad rovněž na různorodost rybí obsádky a dalších 
živočichů v toku.  

Uvedeného jevu lze využít pro řešení rozdílu nivelety dna na relativně krátkém úseku 
bez použití pevných betonových konstrukcí či bez těžkého opevnění koryta, tj. objekt 
může nahradit klasické spádové stupně. Jeho výhodou je, že umožňuje zvýšení sklonu 
dna při relativně malém narušení celkového transportu splavenin v toku. Obecně by při 
správném návrhu nemělo docházet k degradaci dna objektu a okolí. Požadavek na 
zachování dlouhodobé splaveninové rovnováhy objektu je stran návrhu nejobtížnějším 
úkolem. V České republice byl doposud navržen a zrealizován pouze 1 objekt tohoto 
typu, a to na řece Morávce nedaleko obce Vyšní Lhoty. Jeho návrh byl upravován na 
základě výsledků fyzikálního modelového výzkumu. 

5.3 Stavby posilující pr ůtočnost inundace 

Stavby Ústí a Choryně, které mají napomoci zajistit protipovodňovou ochranu 
nejohroženějších sídel v zájmovém úseku, jsou založeny na principu podpory 
průtočnosti inundace.  

Stavba 1 (Ústí) navrhuje odlehčovací větev řečiště pod obcí Ústí na levém břehu v trase 
historického koryta Bečvy, v délce ~0,7 km. Příčný profil koryta se navrhuje ve tvaru 
jednoduchého lichoběžníku s proměnnou šířkou ve dně po délce Součástí je i návrh 
vegetačního doprovodu. Tato stavba má synergický účinek se stavbou 2 (Černotín). 
S ohledem na zatápění části obce již při průtocích okolo Q5 by měla stavba sloužit 
k odlehčování průtoků již při povodňových událostech od cca Q1.  

Stavba 7 (Choryně) počítá s tvorbou odlehčovací větve řečiště na pravém břehu podél 
obce Choryně, částečně v trase historického koryta Bečvy, o délce ~1,8 km a 
proměnném podélném sklonu. Příčný profil koryta se navrhuje ve tvaru jednoduchého 
lichoběžníku s konstantní šířkou ve dně (40 m), diversifikace koryta bude tvořena 
přirozenými podmínkami terénu. Kromě vlastního průlehu zahrnuje stavba také 
rekultivaci dvou skládek a návrh nového inundačního mostu na silnici III. třídy, která 
prochází napříč nivou. K odlehčování průtoků by mělo docházet od cca Q1 ~ Q2. Stavba 
by měla zajistit ochranu stejnojmenné obce až do Q100, vč. rezervy. 
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5.4 Dopl ňující informace 

Stavby ideově řeší také plnou migrační prostupnost toku. Ta by měla být zajištěna 
odstraněním části neprůchodných překážek (některé překážky byly vyhodnoceny i za 
současného stavu jako vyhovující).  

Na základě požadavku dotčených obcí byly do návrhů dále včleněny i drobné 
revitalizační úpravy v nivě, a to v oblasti Ústí a Skaličky (mokřady, revitalizace potoků, 
obnova rybníčku).  

Návrhy byly projednány na všech úrovních - s dotčenými orgány státní správy, obcemi, 
správci technické a dopravní infrastruktury, neziskovými organizacemi i s vlastníky 
pozemků.  

Účinnost návrhů byla posuzována za pomoci 1D matematického modelu proudění, a to 
ve variantě před a po realizaci SN Teplice.  

Je zapotřebí uvést, že navržená PB PPO mohou být kompenzačním opatřením 
k technickému zásahu při realizaci SN Teplice. Zároveň při vhodném načasování jejich 
výstavby by vzniklé přebytky materiálu mohly být s výhodou využity do násypu hráze 
zmíněné SN. 

6. Závěry 

Studie komplexně řešila problematiku PB PPO s cílem zlepšit hydromorfologický stav 
řeky Bečvy, vč. přilehlé nivy, zajistit protipovodňovou ochranu sídel a zároveň zvrátit 
stávající trend zahlubování koryta (akcelerované eroze). Hledání řešení posledního z 
uvedených cílů je palčivou otázkou, která se dotýká řady upravených štěrkonosných 
toků v našich poměrech. Zvolená varianta řešení, běžně aplikovaná v zahraničí, je u nás 
teprve ve svém zrodu. Výsledky z analýz a koncepčních úvah proto mohou být 
podkladem a vodítkem pro další obdobné projekty na štěrkonosných tocích. 

Studie proveditelnosti splnila svůj cíl a ve výsledné podobě ukázala směr, kterým je dále 
v území možné postupovat. Jedná se však o dlouhodobý záměr s nutností jeho 
začleňování do strategických a územně plánovacích podkladů. Zařazování PB PPO do 
prvních územních plánů již v současnosti probíhá. 
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Poruchy hrází malých vodních nádrží 

Stanislav Žatecký 
VODNÍ DÍLA TBD a.s. 

e-mail: zatecky@vdtbd.cz 

 

1. Úvod 

Sypané hráze jsou zemními konstrukcemi využívanými již mnoho století k zadržení vody 
a jejímu vzdouvání. Tyto konstrukce jsou historicky doloženy v našich zemích již v 
dobách raného středověku. K výstavbě nových hrází a opravě starých se přistoupilo až v 
60 letech minulého století po požadavku na zvýšení produkce ryb, začaly se stavět 
závlahové nádrže, později suché nádrže jako protipovodňová opatření a nové ochranné 
hráze toků. 

2. Sypané hráze – p říčiny poruch  

Zemní hráze malých vodních nádrží jsou ohroženy vznikem poruch, které mohou vést až 
k jejich haváriím. Obvyklé příčiny vedoucí k poruchám jsou: 

• nevhodná nebo chybná projektová řešení, podceněný geologický průzkum, 
• závady při provádění stavby, 
• nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů nebo nesprávná manipulace, 
• stárnutí vodních děl a jejich technologických částí, vliv špatné údržby porostů 

nebo působení živočichů. 

2.1 Příklady nej častějších chyb projekt ů  

Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou ceny projektových prací odpovídající 
náročnosti požadovaných prací, nejsou v rámci projektové přípravy provedeny všechny 
potřebné průzkumy, zvláště u malých vodních děl se provádí velmi omezený geologický 
průzkum, často vůbec žádný. Hydrologické údaje nejsou vypracovány ČHMÚ, ale 
vypočteny projektantem a zvláště u velmi malých povodí bývají podhodnoceny možné 
kulminační průtoky. Následkem je potom poddimenzování kapacity výpustných a 
bezpečnostních zařízení. 

Mezi časté konstrukční chyby je uložení potrubí spodních výpustí, nebo založení – 
štěrkopískové podsypy pod potrubím nebo objekty, nedostatečně definované třídy 
podkladních betonů, špatné sklony betonových objektů na kontaktu se zemními 
konstrukcemi.. Dnes často používaná plastová potrubí uložená bez obetonování mohou 
být příčinou vývoje poruchy, jejíž vývoj však může trvat i několik let a včasné odhalení 
vznikající poruchy bývá obtížné. 

V současnosti se provádí obnova mostních konstrukcí, které jsou součástí hráze, ale jsou 
ve vlastnictví správců komunikace. Při projektování takovéto mostní konstrukce je 
nutná spolupráce projektanta dopravních staveb s projektantem vodohospodářských 
staveb a sladění požadavků na konstrukce tak, aby vyhověly jak předpisům dopravních 
staveb, tak vodohospodářských staveb. 
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Obr. 1 Rozpojené neobetonované plastové potrubí 

 

Obr. 2 Vývoj poruchy nad rozpojeným potrubím 

Plastová potrubí, uložená bez obetonování do násypu hráze mohou být příčinou 
vytvoření otevřených průsakových cest. Kromě toho, že nelze zajistit řádné zhutnění 
zeminy kolem potrubí, může v zimním období docházet k promrzání poměrně 
tenkostěnného potrubí. Po promrznutí zeminy dojde k jejímu odlepení od stěny potrubí 
a vytvoření průsakové cesty. V kombinaci s hydraulicky špatně řešeným objektem, např. 
šachtový přeliv, který nemá zaškrcením na vtoku do potrubí zajištěn průtok potrubím o 
volné hladině při všech průtocích je potrubí volně uložené v násypu přímým ohrožením 
bezpečnosti vodního díla. 
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Obr. 3 Výsledky geofyzikálního průzkumu poruchy zapříčiněné nedostatečným 
geologickým průzkumem  

  

Obr. 4 Špatně navržený šachtový přeliv a uložení plastového potrubí 

 

Obr. 5 Špatně navržené uložení plastového potrubí 
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2.2 Příklady nej častějších chyb p ři výstavb ě 

Při výstavbě hráze a objektů vodního díla je nutné dodržovat kontrolní zkoušky 
předepsané projektem jak u betonových konstrukcí, tak i u násypu. Nedodržení 
předepsané technologie je jednou z možných příčin vzniku poruchy. Základová spára by 
měla být převzata geologem a podle jeho doporučení upravena před vlastním sypáním. 
Obvyklou chybou při zakládání objektů nebo sypání hráze bývá neodvodněná 
 

 

Obr. 6 Chybějící zavazovací žebro – promrznutí betonu 

neurovnaná a nezhutněná základová spára. Při sypání zeminy nejsou dodržovány 
tloušťky sypaných vrstev a počet pojezdů hutnícím prostředkem. Je nutné neustále 
kontrolovat kvalitu a parametry násypového materiálu, vyloučit zeminu s valouny 
většími jak 10 cm, organické znečištění (větve, kořeny), kontrolovat vlhkost. Sypání 
nesmí být prováděno při teplotách pod 0°C a zemina nesmí být zmrzlá s krustami ledu. 
Na kontaktu s betonovými konstrukcemi je nutné před sypáním provádět nátěr betonu 
hlinitým pačokem. Při nedodržení parametrů zemin mohou vzniknout vrstvy s větší 
propustností a postupným vývojem může dojít ke vzniku otevřených průsakových cest.  

 

 

Obr. 7 Přetoky betonu, vytvoření predisponované průsakové cesty 
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Provádění betonových konstrukcí a napojení násypu na ně bývá často zdrojem poruch, 
jejichž vývoj se v závislosti na vnějších vlivech (promrzání, velké kolísání hladiny) může 
projevit také až po několika letech. Promrzání betonových objektů i potrubí spodních 
výpustí tam, kde je možné proudění vzduchu potrubím, je velmi nebezpečným jevem. 

 

 

Obr. 8 Bednění ponechané mezi potrubím a požerákem, došlo k odtržení  

 

Obr. 9 Bednění ponechané v základech u betonové zdi, vývoj poruchy se projevil po cca 20 
letech, objevil se propad a malá kaverna u výpustného objektu  

Vývoj poruchy na kontaktu beton – zemina je dlouhodobý a často bez předchozích změn 
v průsakovém režimu. Problémy s průsaky a odmrzáním jsou časté také u konstrukcí z 
kamenného zdiva nebo obkládaných kamenem. Častou chybou při provádění 
betonových konstrukcí je špatně provedené bednění a vznik přetoků, pod kterými se 
vytvoří otevřená průsaková cesta. Velmi nebezpečnou chybou, je ponechání částí 
bednění v násypu. K vytvoření predisponované cesty může také dojít při zlepšování 
únosnosti základové spáry, když je pod betonové konstrukce vytvořen štěrkopískový 
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polštář, často používaný při zakládání v pozemním stavitelství. Proto je nutné řádné 
převzetí základové spáry v rámci autorského dozoru, nejlépe i za účasti geologa. 

2.3 Nekapacitní bezpe čnostní p řelivy, špatná manipulace 

Nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů je častým zdrojem závad u historických 
rybníků. Ty byly většinou doplněny ještě nouzovým přelivem často zrušeným při 
úpravách pozemků ve druhé polovině 20. století. Velké množství historických vodních 
děl je vybaveno hrazenými bezpečnostními přelivy, jejichž kapacita nebývá dostatečná 
ani při úplném vyhrazení tabulí. Na mnoha místech je kapacita bezpečnostních přelivů 
omezena nevhodně umístěnými česlemi. 

 

 

Obr.10 Nevhodně umístěné česle na šachtovém přelivu, při povodni došlo k ucpání a 
přelití hráze 

 

Obr. 11 Nekapacitní přeliv, došlo k přelití hráze a jejímu poškození 

Změněné odtokové poměry v povodích, ke kterým postupně došlo změnami využití 
území a způsobu hospodaření a jejich důsledkem, jsou rychlejší odtoky z povodí, vyšší 
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kulminace průtoků, rychlejší nástup povodně i příchod kulminace. Historické rybníky 
jejichž bezpečnostní zařízení nejsou na takové průtoky dimenzována jsou tak více 
ohroženy přelitím a poškozením hráze.  

 

 

Obr. 12 Přelitím poškozená zemní hráz 

Na vodních dílech (rybnících vybavených hrazenými bezpečnostní přelivy) dochází 
nesprávnou manipulací k přelití hráze a ke vzniku a vývoji poruch. Při povodni se 
manipulace tabulemi buď zpozdí, nebo se zcela zanedbá. Mnoho rybníků má tabule často 
neovladatelné nebo není zajištěna manipulace v době povodně. To se významně podílí 
na vzniku krizových situací při průchodu povodní z přívalových srážek, kdy je doba na 
účinnou manipulaci velmi krátká. Hladina v rybnících bývá udržována na úrovni 
maximální zásobní hladiny, většinou na horní hraně tabulí. Při rychlém nástupu hladiny 
při povodni je pak složité tabule odstranit. Dochází pak k přelití hráze a vzniku nátrží, 
případně úplnému protržení hráze. 

 

 

Obr. 12 Neprovedená manipulace při povodňovém průtoku 
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Obr. 13 Obtokový rybník přelitý po ucpání koryta potoka a přelití hráze 

 

Obr. 14 Přelévaná hráz obtokového rybníka  

Přívalové srážky na malých povodí, které způsobují povodně s rychlým nástupem a 
velkým kulminačním průtokem, způsobují přesun splavenin a plavenin koryty toků. 
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Dochází ke vzniku ucpávek koryta a následnému vybřežení. Tato situace často vzniká u 
odběrných objektů pro obtokové nádrže. Dochází tak ke změně neprůtočné nádrže na 
průtočnou v průběhu povodně. Protože však tato vodní díla nebývají vybavena 
bezpečnostním přelivem, dochází k přelití hrází a jejich protržení, pokud nejsou 
vybavena alespoň nouzovým přelivem nebo opatřením proti vniknutí povodňových 
průtoků do zátopy vodního díla. 

2.4 Stárnutí vodních d ěl a jejich technologických částí, vliv špatné údržby 
poros tů, nebo p ůsobení živoč ich ů 

V současnosti se můžeme v praxi setkat s vodními díly budovanými v obdobích, kdy 
docházelo k rozvoji rybníkářství (15 -16. století, konec 19. a začátek 20. století) a v 
neposlední řadě s díly vybudovanými v posledních desetiletích. Nejstarší vodní díla byla 
převážně vybavena spodní výpustí tvořenou dřevěným potrubím (jedlové nebo dubové), 
které bylo na vzdušní straně hráze vyústěno v trubní jámě a bylo tak zajištěno trvalé 
zatopení potrubí a zamezeno přístupu vzduchu. V druhé polovině 20. století byla na 
mnoha rybnících vlivem nedostatečné údržby a někde i záměrně zrušena, nebo 
poškozena trubní jáma. Pokud je dřevěné potrubí obnaženo dojde v poměrně krátké 
době ke ztrouchnivění dřeva, k postupnému vyplavování zemin z hráze, vytvoření 
kaverny a následnému protržení hráze. Ke vzniku kaverny dochází také často při 
neodborně provedené opravě poškozeného dřevěného potrubí, kdy je obvykle ze 
vzdušní strany hráze nahrazena poškozená část potrubí betonovými, nebo plastovými 
rourami. 

 

 

Obr. 15 Porucha v místě špatného napojení  dřevěného potrubí na betonové 

Problém s vyhníváním dřevěného potrubí se tak pouze posune dovnitř hráze a porucha 
je většinou odhalena až při propadu kaverny v násypu hráze. Obdobný mechanizmus 
vzniku kaverny vyplavováním materiálu násypu hráze do potrubí bývá příčinou poruch 
hráze i při špatně provedeném napojení nového požeráku na staré dřevěné potrubí při 
opravách výpustného zařízení. Převážná většina poruch historických vodních děl je dnes 
zapříčiněna nedostatečnou údržbou ve druhé polovině 20. století. V tomto období byla 
na mnoha vodních dílech zanedbána údržba, jak z důvodu nedostatku peněz, tak i lidí a 
techniky. Hráze zarostly náletovými porosty, které nebyly odstraňovány. Někde došlo k 
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výsadbě nevhodných dřevin (topol černý, smrk, bříza) i na hráze které byly poměrně 
úzké a s velkými sklony svahů. Nevhodné porosty narušují stabilitu svahů hráze. Po 
odumření stromu vyhnívají kořeny a vznikají přímé průsakové cesty a v případě přelití 
hráze vznikají za kmeny stromů výmoly, které mohou vést až k jejímu protržení. 
Nebezpečím jsou i vývraty stromů v rostoucích v tělese hráze, které mohou narušit 
stabilitu svahů a způsobit havárii. 

Stromy v blízkosti objektů kořenovým systémem narušují a trhají zděné konstrukce 
bezpečnostních přelivů i návodního opevnění - u starých vodních děl jde o kamenný 
taras, většinou velmi strmý. Při průchodu povodně mohou vyvrácené stromy znemožnit 
plynulý odtok vody bezpečnostním přelivem nebo poškodit pohyblivé části těchto 
objektů.  

 

 

Obr. 16 Vznikající porucha v místě napojení dřevěného potrubí na požerák 

 

Obr. 17 Sesuv vzdušního svahu zapříčiněný vývratem smrků 
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Obr. 18 Potrubí spodní výpusti porušené vývratem topolu 

Velkým nebezpečím, zvláště pro hráze bez masivnějšího opevnění návodního svahu, 
mezi něž patří také liniové stavby ochranných hrází, je působení živočichů. Při stále 
větším rozšíření bobra evropského (Castor fiber) na našem území dochází často 
k vytvoření otevřeného průsakového kanálu v hrázi norou bobra. Toto poškození se 
obvykle objeví až při zvýšené hladině v nádrži při povodni. 

 

 

Obr. 19 Propad hráze v místě nory bobra 

Poškození, zvláště celistvosti travního porostu na svazích hrází způsobuje rozrytí 
povrchu prasetem divokým (Sus scrofa). Porušený travní kryt může být základem vývoje 
poruchy při povodňových průtocích. Nezanedbatelným je také vliv nevhodných zásahů, 
nebo poškození hrází člověkem. Mezi takové zásahy můžeme zařadit například 
rozježdění svahů hrází čtyřkolkami nebo koňmi nebo i třeba vykopáváním křenu. 
Dochází i k nevhodné výsadbě porostů na hráze, ukládání materiálu (dřevo, stavební 
hmoty) na koruny hrází. Hráze rybníků, které jsou průjezdné a využívané pro přejezdy 
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zemědělské nebo lesnické techniky jsou extrémně namáhány dnes využívanou těžkou 
technikou, dochází k deformacím samotného násypu tělesa hráze a k poškození potrubí 
spodních výpustí nebo přemostění přelivů. 

 

 

Obr. 20 Výron vody na vzdušní patě hráze přes bobří noru 

 

Obr. 21 Lesnickou technikou rozježděná koruna hráze 

3. Závěr 

Výše uvedené příklady poruch a jejich příčin je jen neúplným výčtem možností. Obvykle 
dojde k vývoji poruchy kombinací příčin. Vzniku poruch nelze zcela zabránit. Mnoha 
poruchám však je možné předejít již jen důsledným dodržením standardních postupů 
při projektování a výstavbě vodních děl. Při provozu je potřebné provádět u prohlídky 
hrází a objektů ve smyslu platných předpisů (Zákon č.254/2001 Sb. o vodách v planém 
znění, související vyhlášky a metodické pokyny). Je vhodné zvláště u vodních děl 
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s větším potenciálem škod při porušení hráze občasné provedení prohlídky specialistou, 
který si často všimne jevů, jež při pomalém vývoji mohou obsluze uniknout. 

 

 

Obr. 22 Rozkopaná hráz u koruny – vyhledávání kořenů křenu 

 

Obr. 23 Koleje vyjeté čtyřkolkami na vzdušním svahu hráze 
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Vodohospodářské úpravy vodních toků ve správě LČR, s. p., 
zaměřené na prevenci protipovodňové ochrany a odstranění 

následků povodní z let 2009 a 2010 

Vladimír Němčanský, Jiří Mlčoušek, Dana Pánková, Sylva Lokajová 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry 

e-mail: nemcansky.ost51@lesycr.cz, mlcousek.ost51@lesycr.cz, 
pankova.ost51@lesycr.cz, lokajova.ost51@lesycr.cz 

1. Správa drobných vodních toků u LČR, s. p. 
Hlavním posláním státního podniku Lesy České republiky je hospodaření v lesích, které 
jsou ve vlastnictví státu a správa určených drobných vodních toků a bystřin. LČR 
spravují především drobné vodní toky a bystřiny, které se nacházejí v pramenných 
oblastech hor a podhůří s vysokým podílem lesnatosti. V rámci ucelené péče o vodní 
toky však spravují i toky mimo lesní pozemky protékající zemědělskou krajinou a 
obcemi a to bez závislosti na vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí jejich koryta. 
V současné době spravují Lesy České republiky více než 39 tisíc km určených drobných 
vodních toků a téměř 700 malých vodních nádrží. 

Správu a péči o drobné vodní toky organizačně zajišťuje šest Správ toků působících 
v oblastech povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry, Moravy a Dyje. Tyto organizační jednotky 
Lesů České republiky jsou metodicky řízeny odborem vodního hospodářství Ředitelství 
LČR se sídlem v Hradci Králové. 

 

 

Obr. 1 Územní působnost Správ toků u LČR, s. p., 
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Výkon správy vodních toků obsahuje především činnosti stanovené vodním zákonem č. 
254/2001 Sb., v platném znění a dalšími právními předpisy. Mezi hlavní náplně Správ 
toků patří zejména: 

 sledování a péče o stav koryt vodních toků a vodních děl, 
 komplexní příprava a zajišťování úprav koryt vodních toků, bystřin, staveb 

malých vodních nádrží a realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(inženýrská a investorská činnost), 

 odstraňování povodňových škod, provádění povodňových prohlídek a 
zabezpečovacích prací, 

 péče o břehové porosty, 
 obnova přirozených koryt (revitalizace) vodních toků, 
 vyjadřovací činnost a vydávání odborných stanovisek, 
 další činnosti sloužící k naplňování veřejných zájmů. 

Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou vesměs nekomerčního charakteru 
a ve vztahu k vynakládaným finančním prostředkům nepřináší prakticky žádný zisk. 
Opatření na vodních tocích ve správě LČR jsou financována z vlastních zdrojů podniku a 
z dotačních prostředků. 

Správa toků – oblast povodí Odry spravuje drobné vodní toky v povodí řeky Odry, 
určené do správy Lesů České republiky, v celkové délce cca 4 300 km. 

Obr. 2 Hranice obvodu Správy toků – oblast povodí Odry 

Tato správa toků se rozkládá na území dvou krajů a to Moravskoslezského a 
Olomouckého a zasahují do něj tři velkoplošná chráněná území: Chráněná krajinná 
oblast Jeseníky, Chráněná krajiná oblast Poodří a Chráněná krajiná oblast Beskydy. 
Správa toků – oblast povodí Odry má sídlo ve Frýdku-Místku a detašované pracoviště 
v Krnově. Východní část povodí od Moravskoslezských Beskyd po Nízký Jeseník mají na 
starosti zaměstnanci  ve Frýdku-Místku, západní část zahrnující zejména pohoří 
Hrubého a Nízkého Jeseníku, je v péči zaměstnanců v Krnově. Z celkového počtu 20 
zaměstnanců vykonává přímou správu 6 správců toků ve Frýdku-Místku a 5 správců 
toků v Krnově. Zejména tito zaměstnanci musí být v neustálé pohotovosti a 
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připravenosti okamžitého výjezdu v případě havarijních, povodňových či jiných 
nepředvídatelných situacích ve svých spravovaných rajónech. 

2. Úprava Vojtovického potoka
Drobný vodní tok Vojtovický potok je pravostranným přítokem Kladské Nisy, do které se 
vlévá na území Polské republiky. Vodní tok pramení v Rychlebských horách pod 
Hraničním vrchem – 752 m. n. m. Povodí Vojtovického potoka má rozlohu 43,5 km2. Tok 
protéká v hydrologickém pořadí číslo 2 – 04 -04 – 026 a v centrální evidenci vodních 
toků je veden pod identifikačním číslem 10100371. Celková délka výše uvedeného 
vodního toku na území České republiky je 19,741 km. Vojtovický potok má dělenou 
správu Lesů České republiky, s. p., se státním podnikem Povodí Odry. Ve správě státního 
podniku Lesy České republiky je tok od km 10,4 (od státní silnice Jeseník – Javorník) až 
po pramennou oblast, což je 9,34 km. Tok protéká lesními porosty, zemědělskými 
pozemky, a také Vojtovicemi, což je místní část obce Vlčice v Olomouckém kraji. 

  
Obr. 3 Intravilán Vojtovic 06/2009 po opadnutí vody 

V pátek 26. června 2009 zasáhla Rychlebské hory a Jeseníky blesková povodeň. 
Povodňová vlna měla značnou ničivou sílu a výrazně poškodila většinu úseků 
upravených i neupravených částí koryt drobných vodních toků ve správě Lesů České 
republiky. 

Povodně měly za následek rozsáhlé poškození koryta Vojtovického potoka a poškození 
přilehlého okolí, včetně infrastruktury – jako silnic, mostů, budov a inženýrských sítí. 
Došlo zde nejen ke škodám na majetku, ale také ke zranění a ztrátě lidského života. Na 
Vojtovickém potoce došlo k výrazné břehové i dnové erozi, způsobené průchodem 
sunutých splavenin. V údolnici toku došlo k sedimentaci velkého množství splavenin, 
čímž byla výrazně snížena průtočná kapacita toku. Stav zdevastavoného koryta toku po 
povodni ohrožoval stabilitu obslužné komunikace, cestních propustků a v neposlední 
řadě i nemovitosti jednotlivých vlastníků ve Vojtovicích.  
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Po opadnutí vody začala Správa toků s nezbytnými zabezpečovacími pracemi. Jednalo se 
o zprůtočnění koryta vodního toku – odtěžení naplavenin a odstranění vyvrácených 
břehových porostů a zátarasů. Následně povodňová komise na místním šetření odhadla 
náklady na realizaci opatření k odstranění následků povodně ve výši cca 39 mil. Kč. 

V říjnu roku 2010 byla zahájena stavba: „Vojtovický potok v km 15,050-17,300“. Tato 
stavba byla stavebně dokončena v listopadu roku 2011.  Celkové náklady na realizaci 
stavby byly cca 12,3 mil. Kč. Stávající koryto Vojtovického potoka je v řešené části 
stabilizováno příčnými balvanitými objekty, niveleta dna je pomístně upravena do 
podélného sklonu 2-3 %, se šířkou dna 2 – 4,5 m. Směrově je trasa vedena stávajícím 
korytem s částečným zmírněním oblouků. 

Obr. 4 Kaskáda balvanitých skluzů se stabilizační tůní

V běžné trati jsou osazeny kamenné skluzy se stabilizační tůní, kamenné skluzy bez 
stabilizační tůně a balvanité stabilizační pasy, čímž dojde k posílení možnosti 
přirozeného rozlivu vody při zvýšených průtocích. Stabilizační balvanité pasy jsou 
tvořeny jednou řadou kamenů o hmotnosti nad 1000 kg (minimální rozměr kamenů je 
0,6 – 0,9 m). Pas je tvarován do vydutého oblouku proti směru toku. Na výšku pasu ve 
dně byl přípustný pouze jeden kámen. Balvanitý skluz se stabilizační tůní má výšku 0,6 
m a délku 7 m. Zdrsněný úsek skluzu má délku 2 m, je tvořen kameny o hmotnosti 200-
500 kg, s prosypem jemnou frakcí. Byl kladen důraz na maximální členitost skluzové 
plochy. Tůně jsou dlouhé 2 m a hluboké 0,4 m. Opevnění břehů je v části trasy v souběhu 
s místní obslužnou komunikací realizováno kamennou rovnaninou ve sklonu 1:1. 
Rovnanina je kladena delší stranou do břehu a byl zde požadován přírodě blízký vzhled 
bez urovnání líce. Do konstrukcí objektů a podélného opevnění jsou využity v maximální 
možné míře kameny vytříděné z usazených splavenin. 

Pro omezení destrukčních účinků transportu splavenin při povodňových stavech jsou ve 
vytipovaných profilech v údolnici toku osazeny příčné zemní valy se stabilizačním 
jádrem z drátokamenných košů s doprofilovaným polozapuštěným retenčním 
prostorem. Do drátokamenných pozinkovaných košů o velikosti 2 x 1 x 0,5 m, byl jako 
výplň použit kámen s minimálním rozměrem 15 cm, který byl vytříděn s usazených 
sedimentů.  
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V říjnu roku 2011 byla zahájena stavba: „Vojtovický potok v km 13,900-15,050“. Stavba 
byla dokončena v listopadu roku 2012. Jednalo se o stavbu v intravilánu Vojtovic. 
Celkové náklady na realizaci stavby byly cca 4,6 mil. Kč. Jednalo se o vodní dílo, jehož 
účelem bylo odstranění povodňových škod, zajištění stability povodňovým průtokem 
poškozené části koryta Vojtovického potoka a zvýšení protipovodňové ochrany Vojtovic. 
Vzhledem k tomu, že vlastník sousedních pozemků nesouhlasil se zábory svých 
pozemků, bylo rozhodnuto spodní úsek vynechat a stavba byla realizována cca o 500 m 
výše po toku v km 14,380. Celková délka souvislé úpravy je přes 660 m. Stávající koryto 
je v řešené části příčně stabilizováno kamennými skluzy se stabilizační tůní a 
balvanitými stabilizačními pasy. Niveleta dna je pomístně upravena do podélného 
sklonu 2 %.  Podélné opevnění je provedeno kamennou rovnaninou se sklonem 1:1 – 
1:1,5. Ve stísněných podmínkách je břeh opevněn opěrnou zdí z lomového kamene 
s jádrem z vodostavebního betonu. Směrové poměry toku zůstaly zachovány. 

Jednotlivé stavby na Vojtovickém potoce byly spolufinancovány z vlastních zdrojů 
státního podniku Lesy České republiky a z finančních prostředků Ministerstva 
zemědělství – programu 229 110 „Odstraňování následků povodní na státním 
vodohospodářském majetku“ a programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi 
II“. Provedenými opatřeními na Vojtovickém potoce došlo ke zvýšení protipovodňové 
ochrany obyvatel, movitého i nemovitého majetku v zastavěné části Vojtovic.  

3. Úprava vodního toku Čeladenka 
Drobný vodní tok Čeladenka je levostranným přítokem řeky Ostravice, do které se vlévá 
v km 37,7 pod obcí Čeladná na frýdecko-místecku. Tok pramení na severním úbočí 
Kladnaté (918 m.n.m), v nadmořské výšce kolem 850 m.n.m. Povodí Čeladenky má 
celkovou rozlohu 43,8 km2. Tok protéká v hydrologickém pořadí číslo 2 – 03 -01 – 020 a 
v centrální evidenci vodních toků je veden pod identifikačním číslem 10100419. Celková 
 

 
 

Obr. 5 Poškozená přelivná hrana kamenného stupně 
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délka vodního toku je 17 km a je v celé své délce ve správě státního podniku Lesy České 
republiky. V horní a střední části protéká lesními porosty, kde má tok horský charakter, 
ve spodní části má povodí rovinný ráz a protéká obcí Čeladná. 

Po červnových povodních v roce 2009 byly Beskydy opět zasaženy bleskovou povodní 
v květnu 2010. Povodňová vlna silně poškodila koryta vodních toků ve správě státního 
podniku Lesů České republiky. Při květnové povodni došlo v korytě vodního toku 
Čeladenka k erozi břehů a dna, vzniku břehových i dnových nátrží a k poškození 
stávajícího podélného a příčného opevnění na toku. Došlo pomístně k zanesení koryta 
vodního toku sedimenty. Stav poškozeného koryta toku ohrožoval nemovitosti obce 
Čeladná. 

 
Obr. 6 Opravený balvanitý skluz 

V lednu roku 2013 byla zahájena stavba: „Čeladenka II. etapa v km 0,000-12,800“. Tato 
stavba byla stavebně dokončena v listopadu roku 2013.  Celkové náklady na realizaci 
stavby byly cca 17,5 mil. Kč. Stavba byla realizována v úseku 0,000-3,048 a v km 5,140-
12,800. Stavební akce řešila odstranění povodňových škod z května 2010. V rámci 
stavby se jednalo o opravu a rekonstrukci stávajících příčných objektů - kamenných 
stupňů a balvanitých skluzů. Technologie opravy stupňů spočívala v rozebrání a znovu 
vyzděním kamenným řádkovým zdivem. Přeliv stupňů je opevněn dřevěnými dubovými 
fošnami uchycenými do dřevěného polštáře, který je uchycen k ocelovému U profilu 
ukotvenému do stávajícího betonového zdiva. Nad stupněm je dno koryta opevněno 
v délce 3 m lomovým kamenem o hmotnosti 200-500 kg. Z vývarů byly nejprve 
odstraněny sedimenty (od 0,2 do 1,2 m) a následně bylo opraveno dřevěné dopadiště a 
kamenné předprahy. Celkem tak bylo opraveno 24 ks stupňů.  

V rámci opravy balvanitých skluzů bylo v některých případech provedeno odbourání 
poškozených stávajících přelivných prahů a vybudování nových z vodostavebního 
betonu o hloubce 1,5 m a šířce 0,6 m. Samotné těleso skluzu je doplněno v délce 10 m 
kameny o hmotnosti 500-800 kg (tl. 0,8 m), které byly kladeny na štět do štěrkového 
zásypu. Ve skluzu jsou osazeny dva balvanité pasy (po vzdálenosti 5 m), které jsou 
uloženy ve dvou řadách. Balvany o velikosti 800-1000 kg (tl. 1 m) jsou vyklenuty 
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směrem proti toku. Byl kladen důraz na maximální členitost skluzové plchy (rozdíl výšek 
– 0,3 m). Celý prostor skluzu byl proštěrkován. Břehy skluzu jsou opevněny kamennou 
rovnaninou, která byla prosypána zeminou. Dno nad a pod skluzem je doplněno 
záhozem z lomového kamene. Celkem bylo opraveno a zrekonstruováno 24 ks 
balvanitých skluzů. 

Břehy vodního toku Čeladenky jsou ve spodním úseku pomístně opevněny kamenným 
záhozem s urovnáním lice o velikosti kamenů 200-500 kg. Zához je nad kamenou patkou 
prosypán zeminou a oset travním semenem. V horním úseku (km 8,324-12,800) došlo 
k vytvoření značných břehových nátrží. Tyto nátrže byly sanovány těžkým kamenným 
záhozem bez urovnání líce. Kameny byly kladeny delší stranou do břehu, byl kladen 
důraz na přírodě blízký vzhled. Opevnění bylo rovněž ohumusováno a oseto. Dno v místě 
nátrží bylo stabilizováno drsnými balvanitými pasy. Ze dna koryta toku byly odstraněny 
štěrkové náplavy, které se pohybovaly v mosnosti 0,3 - 1 m. Štěrkové nánosy byly těženy 
s ohledem na možný výskyt silně ohroženého druhu ptáka – pisík obecný. Ve středové 
části koryta byl ponechán pruh sedimentů o proměnlivé mosnosti (minimálně 0,5 m nad 
úrovní hladiny průměrného ročního průtoku vodního toku) a od této úrovně se lavice 
pozvolna snižuje až k samotnému dnu koryta. 

4. Úprava Antošovického potoka 
Vodní tok Antošovický potok je levostranným přítokem řeky Odry, do které se vlévá 
v km 16,9 pod městskou částí Ostravy – Antošovice. Tok pramení pod Černým lesem – 
213 m.n.m. Povodí Antošovického potoka má rozlohu 6,7 km2 a je rovinarého 
charakteru. Vodní tok v horní části protéká lesními porosty, dále zemědělskými 
pozemky a ve spodní části protéká intravilánem ostarvské městské části Koblov a 
Antošovice. Tok protéká v hydrologickém pořadí číslo 2 – 03 -02 – 009 a v centrální 
evidenci vodních toků je veden pod identifikačním číslem 10217382. Celková délka 
vodního toku je 4,5 km a je v celé své délce ve správě státního podniku Lesy České 
republiky. V Antošovicích vodní tok kříží protipovodňovou ochrannou hráz řeky Odry.  

V listopadu roku 2012 byla zahájena stavba: „Antošovický potok -  poldr v km 2, 548“. 
Plánovaná akce byla stavebně dokončena v září roku 2013. Celkové náklady na realizaci 
stavby byly cca 2,2 mil. Kč.  

Účelem stavby bylo vyřešit problém vybřežování vod z Antošovického potoka, 
způsobených křížením koryta drobného vodního toku a ochranné hráze řeky Odry, 
nacházející se níže po toku, a tak zabezpečit protipovodňovou ochranu zastavěného 
území městské části Antošovic. Výstavba poldru na Antošovickém potoce je součástí 
komplexních protipovodňových opatření na území Antošovic a Koblova, které vychází ze 
zpracované studie proveditelnosti: „Řešení odtokových závad na Antošovickém potoce“, 
kterou nechal zpracovat státní podnik Povodí Odry. Jedná se o kombinaci tří opatření, 
kromě výstavby poldru na Antošovickém potoce jsou dalšími opatřeními 
protipovodňové ochrany v daném území výstavba přečerpávací stanice před ochrannou 
hrází řeky Odry a úprava Koblovského potoka. 

Poldr je řešen jako zemní homogení sypané těleso s využitím náspů původního drážního 
tělesa. Suchá nádrž by měla dokázat stoletou vodu transformovat pro odvedení 
stávajícím korytam Antošovického potoka. Hráz je dlouhá 122 m, výška hráze je 5 m a 
šířka koruny hráze je 4 m. Retenční prostor je tvořen přilehlým lesním porosten a nivou 
toku v rozsahu 8,3 ha (zátopa je ponechána v původním stavu). Objem zátopy při stoleté 
vodě je 33 tis. m3. Návodní strana hráze je provedena ve sklonu 1:3 a vzdušný líc je 
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proveden ve sklonu 1:1,5 – 1:2. Opevnění paty hráze na návodní straně je provedeno 
opěrnou patkou z lomového kamene. Návodní svah hráze je opevněn zhutněným 
drceným kamenivem (frakce 63 – 125 mm) v tloušce 200 mm.  

Vpatě hráze je vybudováno vypouštěcí zařízení (požerák) z železobetonu. Dno před 
vtokem do požetáku je opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu v délce cca 2 m. 
Před požerákem jsou osazeny hrubé ocelové česle, které chrání vlastní konstrukci 
požeráku. Výtokové potrubí z požeráku je provedeno z trub DN 800 v délce 19 m. Odtok 
vody je možno regulovat pomocí šoupátka z nerezového plechu (tl. 10 mm) opatřeného 
táhlem. Maximální odtok potrubím požeráku je 285 l/s. 

V rámci stavby byl vybudován i opevněný bezpečnostní přeliv. Přeliv je proveden v šířce 
12 m s bočním sklonem svahů 1:4. Bezpečnostní přeliv je opevněn dlažbou z lomového 
kamene do betonu s vyplněním spár cementovou maltou. Svodný příkop bezpečnostního 
přelivu má šířku vedne 1,5 m, sklon svahu 1:2 a celkovou délku 22 m. Příkop je opevněn 
záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg (tl. 0,6 m). Opevnění plynule 
navazuje na pevnění výtoku z požeráku s napojením do Antošovického potoka. 

Stavba na Antošovickém potoce byla spolufinancována z vlastních zdrojů státního 
podniku Lesy České republiky a z finančních prostředků Ministerstva zemědělství – 
programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“. Provedeným opatřením na 
Antošovickém potoce došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany obyvatel, movitého i 
nemovitého majetku v městské části Ostravy – Antošovicích.  

 

 

Obr. 7 Poldr na Antošovickém potoce v km 2,548 
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Protipovod ňová opat ření města Bohušovice nad Oh ří 

Petra Fošumpaurová 
Povodí Ohře, státní podnik 

fosumpaurova@poh.cz 

 

1. Úvod 

Stavba byla realizována v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 120 „Podpora 
prevence před povodněmi II“, podprogramu 129 123 „Podpora protipovodňových 
opatření podél vodních toků“. Protipovodňové opatření má za cíl chránit město 
Bohušovice nad Ohří před povodňovými průtoky zároveň jak z řeky Labe, tak z řeky 
Ohře. Návrhová úroveň povodně na Labi byla zvolena Q2002 + 50 cm převýšení, což je 
zároveň Q50 na Ohři + 50 cm převýšení. Navrhovatelem akce bylo Město Bohušovice nad 
Ohří, žadatelem pak Povodí Ohře, státní podnik. Projektovou činnost, inženýring, 
autorský dozor a technický dozor zajišťovala firma AZ Consult, s r. o., Ústí nad Labem. 
Zhotovitelem byla vybrána firma PORR, a. s., Praha. Náklady stavby činily 62 584 072,06 
Kč bez DPH. Termín dle smlouvy o dílo byl 15. 6. 2011 – 15. 7. 2013.  

 

 

Obr. 1 Lokalizace PPO a letecký pohled 

2. Příprava stavby 

Po povodni 2002, kdy se v ulicích města Bohušovice nad Ohří nacházelo až 1 m vody, 
začalo město v čele s panem starostou Hynlem hledat způsob zajištění ochrany majetku. 
Příprava stavby byla zahájena v roce 2006, kdy si město zadalo zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí, na žádost dotčených vlastníků pozemků došlo během 
projektování ke dvěma změnám v navržené trase opatření. Územní rozhodnutí bylo 
vydáno MÚ Litoměřice, stavebním odborem v roce 2007 včetně změn rozhodnutí v roce 
2008 a 2009. 

109



Předmětná stavba se nachází v intravilánu a extravilánu města Bohušovice nad Ohří, 
celková délka činí 2 781 m. Ochrana města je navržena jako kombinace zemních hrází 
délky 1 430 m, trvalých železobetonových zdí délky 488 m, mobilního hrazení 
v komunikacích délky 679 m a zdí s mobilním hrazením délky 113 m. Základ pod zdmi a 
dosedacími prahy mobilního hrazení tvoří převrtávané piloty hloubky 3,0 m – 4,3 m. 
Město odkoupilo většinu pozemků dotčených stavbou od zemědělských podnikatelů, 
soukromých osob a dalších subjektů. 

Zpracování projektu pro stavební povolení zajištoval od roku 2009 státní podnik Povodí 
Ohře. V rámci projektu byl zpracován geologický průzkum, analyzovány průsaky, 
počítána filtrační stabilita zemních hrází a podloží. Po schválení projektové 
dokumentace byly s vlastníky trvale dotčených pozemků stavbou uzavřeny smlouvy o 
realizaci a budoucím majetkoprávním vypořádání, se správci inženýrských sítí smlouvy 
o smlouvě budoucí o věcném břemeni. Ke stavbě byla vydána MÚ Litoměřice v roce 
2010 tři stavební povolení a jedno sdělení k ohlášení prací. Vodní dílo bylo zařazeno do 
III. kategorie. Proběhlo odvolací řízení některých občanů proti vydání vodoprávního 
povolení, proto nabylo právní moci až v říjnu 2010. Povodí Ohře, státní podnik, 
zajišťovalo také výběrové řízení na zhotovitele, byla vybrána firma s nejvýhodnější 
cenovou nabídkou. 

3. Realizace 2011 

Staveniště bylo předáno zhotoviteli 15. 6. 2011. Zhotovitel začal zajišťovat dodavatele 
mobilního hrazení, byl vybrán výrobce Průmyslové Bariérové systémy, s r. o., z Rotavy u 
Nejdku. Zhotovitel dále zajišťoval zpracování prováděcí projektové dokumentace. 
Dalším úkolem zhotovitele bylo zajistit zemník v dostupné vzdálenosti, aby parametry 
zemin vyhovovaly požadavkům na zemní hráze podle projektové dokumentace. V srpnu 
2011 byly předloženy laboratorní stanovení zrnitosti zemin ze tří dostupných zemníků 
(křivky zrnitosti, zhutnitelnost, vhodnost do násypu sklonu 1:2,5). Pro spodní těsnící 
část zemní hráze se nejvhodnější jevila jílovitá zemina z lomu fy Lafarge Cement, a. s. 
v Čížkovicích. Pro nadzemní část hráze byl vybrán zahliněný štěrkový odval z lomu 
Libochovany. Dále projektant upřesnil technické řešení v prováděcí dokumentaci, kdy na 
návodním líci hráze navrhl položit bentonitové těsnící rohože a zavázat je do podloží. 
Navážení zeminy do hrází za vhodných klimatických podmínek se zajišťovalo průběžně 
přímo z lomu.  

V září 2011 byly zahájeny přípravné práce na stavbě budovy skladu mobilního hrazení 
na pozemku města. Byli odsouhlaseni subdodavatelé firma Vodohospodářské stavby, s r. 
o. Teplice pro zemní práce a firma AZ Sanace, a. s., Ústí nad Labem pro vrtání spodní 
stavby z převrtávaných pilot. Proběhlo vytýčení staveniště a inženýrských sítí, 
pasportizace objektů a dotčených pozemků. Byla předložena část prováděcí 
dokumentace ke spodní stavbě pro mobilní hrazení. Zhotovitel zajistil firmu Vodní díla 
TBD, a. s., Praha na provádění technickobezpečnostního dohledu po dobu stavby. Dále 
byla uzavřena smlouva s fy ČEZ o přeložkách sítí včetně nadzemních sloupů VN. Dále 
byly zahájeny zemní práce v úseku hrází, a to skrývkou a deponií ornice z polí, které bylo 
větší množství, než předpokládala projektová dokumentace pro stavební povolení.  

V rámci skrývání zeminy až na nepropustnou část tvořenou sprašemi byly v úseku třetí 
hráze nalezeny kosterní pozůstatky, a tak byl archeologický nález oznámen na MÚ 
Litoměřice. Zemní práce byly v tomto úseku zastaveny. Byla uzavřena smlouva 
s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a od listopadu 2011 do března 2012 
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probíhal archeologický průzkum. Nálezy byly četné, z několika historických období, z 
přelomu 1. tisíciletí, ale i staršího data. Mezitím byly zahájeny vrtné práce na spodní 
stavbě z převrtávaných pilot DN 800 a probíhalo navážení a hutnění zeminy do zbylých 
dvou hrází. Na kontrolním dni se řešila vyvolaná přeložka závlahového vodovodu, trasa 
vedení byla navržena podél paty zemní hráze.  

V prosinci 2011 byly ukončeny vrtné práce v polovině úseků stavby, doinjektováno 
kolem chrániček, kde byly vedeny inženýrské sítě, vyrobeno cca 50 % mobilního 
hrazení. U dvou realizovaných zemních hrází byly hotovy násypy, vysvahován vzdušní 
líc a přípraven návodní líc na uložení bentonitové rohože. Byla připravena přeložka 
závlahového potrubí.  

4. Realizace 2012 

Od ledna 2012 probíhaly stavební práce na několika úsecích stavby, jak betonáž 
dosedacích prahů pro mobilní hrazení, tak navážení zemin a svahování zemních hrází a 
vyvázání výztuží čel hrází, provádění protlaků potrubí závlahového řadu pod 
komunikací. Sklad mobilního hrazení měl postavenu hrubou stavbu a byly dodány 
střešní vazníky. Díky vhodným klimatickým podmínkám trval archeologický výzkum do 
března 2012. Byl zorganizován rozvoz nadbytku ornice žadatelům podle stanoviska MÚ 
Litoměřice.  V březnu 2012 byly zahájeny vyvolané přeložky vodovodů v místě zemních 
hrází. Na kontrolním dnu byla projednána změna spodní stavby v blízkosti rodinného 
domu, na místo velkoprofilových vrtů byly navrženy dvě řady mikropilot z důvodu 
obtížného přístupu vrtné soupravy k rodinnému domu podél koryta Staré Ohře. 
V květnu 2012 bylo zahájeno pokládání těsnící bentonitové rohože na návodní svah 
hrází. Úspěšně proběhla kolaudace přeložek sítí ČEZ. V červnu 2012 byla dokončena 
budova skladu mobilního hrazení a zkolaudována v srpnu 2012. Po kolaudaci skladu a 
jeho pojištění došlo během listopadu 2012 k navážení mobilního hrazení od výrobce.  

5. Realizace 2013 

Na stavbě protipovodňového opatření probíhaly dokončovací práce. Byla postavena 
opatření na kanalizační síti – armaturní šachty se šoupaty, dokončeny vyvolané přeložky 
sítí, dokončena přeložka místní komunikace u hřbitova. Do skladu mobilního hrazení 
byla dovezena technická vybavenost - transportní vysokozdvižný vozík, čerpací 
agregáty, plovoucí čerpadla a žací stroj. Zkušební montáž mobilního hrazení byla 
provedena ve dnech 13. 5. – 15. 5. 2013 za účasti pracovníků zhotovitele a dobrovolných  
 

         
Obr. 2 Zemní hráz a přechod přes komunikaci, Obr. 3 Mobilní hrazení 
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hasičů města Bohušovice nad Ohří, tj. 3 týdny před nástupem povodně v 06/2013. 
Zjištěné nedostatky při montáži byly včas odstraněny, ještě  2. 6. 2013 večer se do 
skladu mobilního hrazení dovezl poslední upravený díl hrazení od výrobce z Rotavy. 

6. Povodeň č erven 2013 

Koncem měsíce května docházelo k četným a vydatným srážkám na většině míst České 
republiky. Výstraha ČHMÚ – povodňové ohrožení byla vydána v sobotu 1. 6. 2013, 1. SPA 
byly zaznamenány na Labi na LG Ústí nad Labem i na Ohři na LG Louny, na menších 
potocích byly zjištěny i 3. SPA díky bleskovým povodním. V neděli 2. 6. 2013 byl 
zaznamenán 2. SPA na Labi na LG Mělník, 3. SPA na LG v Ústí nad Labem a byl vyhlášen 
nouzový stav rozhodnutím vlády ČR č. 140. V pondělí 3. 6. 2013 je zaznamenám 3. SPA 
na Labi na LG v Mělníce a na LG v Ústí nad Labem a také na Ohři na LG Louny. Došlo ke 
zvýšenému odtoku z VD Nechranice. 

V pondělí ráno 3. 6. 2013 dala povodňové komise města Bohušovice nad Ohří vyhlásit 
místním rozhlasem, že žádá občany, aby přišli pomoci dobrovolným hasičům stavět 
mobilní hrazení. Během dne za trvalého deště bylo mobilní hrazení za účasti desítek 
občanů ve všech úsecích kompletně postaveno na délce 790 m, na celou hrazenou výšku 
0,0 m - 4,0 m.  V úterý 4. 6. 2013 došlo k uzavření komunikace směrem do obce Hrdly, 5. 
6. 2013 pak k uzavření komunikace směr město Terezín. Zůstávala stále otevřená 
komunikace pod železničním viaduktem směrem na Doksany a na dálnici D8. Ve středu 
5. 6. 2013 se již očekávala kulminace Labe, které kulminovalo večer při výšce 906 cm na 
vodočetné lati u mostu v Litoměřicích, což odpovídá Q100 na Labi dle LG Mělník, Q50 na 
Labi dle LG Ústí nad Labem. Ve Čt 6. 6. 2013 ráno kulminovalo Ohře při výšce 323 cm na 
vodočetné lati u jezu v Terezíně, což odpovídá Q2 na Ohři dle LG Louny. V pátek 7. 6. 
2013 již dochází k mírnému poklesu hladiny Labe, naopak 8. 6. 2013 dochází ke zvýšení 
odtoku z VD Nechranice. V dalších dnech již dochází k poklesu hladin a odvolání SPA. 
Během vyhlášeného povodňového stavu, který trval v Bohušovicích nad Ohří od 3. 6. 
2013 do 13. 6. 2013, nebyla povodňovou komisí vyhlášena evakuace osob jako např. 
v sousedním městě Terezín. Nedošlo k zaplavení sklepů ani k vývěrům vody ze studní 
v zahradách u rodinných domů. ČOV nebyla odstavena, nemuselo tak dojít k uzavírání 
většiny nově vybudovaných armaturních komor na jednotné kanalizaci města. 

Povodňové škody na stavbě před dokončením nebyly významné. Kontrola zemních hrází 
nezjistila viditelné průsaky nebo sedání hráze, k přelití hrází povodní nedošlo. Výška 
vody vně mobilního hrazení se pohybovala od 0,2 m do 1,2 m podle konfigurace terénu. 
Byly zjištěny průsaky dilatacemi železobetonové zdi ve dvou úsecích, které byly 
dotěsněny. Na základě zkušenosti došlo ke zpevnění příjezdových ploch pro mobilní 
čerpadla. Bylo konstatováno částečné poškození náhradní výsadby podél koryta Staré 
Ohře. Přejímka dokončené stavby proběhla 12. 7. 2013. 

7. Závěr 

Protipovodňové opatření bylo kompletně otestováno při povodni v červnu 2013, kdy byl 
dosažen průtok cca Q50 na Labi a cca Q2 na Ohři a úspěšně ochránilo majetek občanů 
města Bohušovice nad Ohří. Povodňové škody na vlastní stavbě byly minimální. 
Vycházíme – li  z odhadu potenciálních povodňových škod z posudku strategického 
experta, , který byl zpracován pro Ministerstvo zemědělství, tak bylo po povodni PPO 
zaplaceno. 
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Obr. 4 Mapa zátopy, škody v Kč a letecký snímek z povodní 

 

       

Obr. 5 Montáž hrazení hasiči    Obr. 6 Nástup povodně 
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Protipovod ňová opat ření realizovaná státním podnikem Povodí 
Vltavy – zkušenosti z povodn ě 2013 

Šimůnek Jan, Hradecký Ondřej 
Povodí Vltavy, s.p. 

e-mail: jan.simunek@pvl.cz, ondrej.hrazdira@pvl.cz 

 

1. Protipovodň ová opat ření obce Dráchov 

Termín realizace:  03/2012 – 11/2012 

Zhotovitel:  Znakon a.s. a VHS spol. s r.o. 

Projektant:  VH Tres spol. s r.o. 

Cena:   19,8 mil. Kč 

 

 

Obr. 1 Mobilní prostup 

Předmětem díla je protipovodňová ochrana části obce Dráchov. Bariéry jsou navrženy 
na ochranu odpovídající 50-ti leté povodni s bezpečnostním převýšením do úrovně 
hladiny 100 leté povodně. 

Ochrana je tvořena železobetonovou zdí celkové délky 552m. Podzemní těsnící prvek je 
proveden ocelovou štětovou stěnou (Larseny VL603). Bylo použito dvou typů zdí. Prostě 
založená na štětové stěně (štětovnice plní těsnící i statickou funkci) a úhlová zeď 
samostatně statická přisazená ke štětové těsnící stěně. Mobilní prostupy a průjezdy jsou 
hrazeny mobilním hliníkovým hrazením. Skrz chráněné území prochází odtokové 
potrubí od okolních rybníků, které je na vstupu i výstupu z chráněného území hrazeno 
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uzávěrem. Součástí bariér je i objekt mlýna, který byl opatřen železobetonovou 
přibetonávkou. K odčerpávání vnitřních dešťových a prosáklých vod bylo dodáno 
mobilní dieselové čerpadlo na podvozku o výkonu 250l/s. 

Předání staveniště zhotoviteli proběhlo na konci března 2012. Vlastní práce začali až na 
začátku května. Nejdříve proběhl výkop rýhy na úroveň základové spáry a pak 
následovalo beranění štětovnic. K beranění bylo použito neobvykle pásové rypadlo 
s vibrační hlavou. Po beranění nastoupili betonáři k vázání výztuže, montáži bednění a 
postupné betonáži jednotlivých dilatačních bloků protipovodňové zdi. Oříškem bylo 
v místě průchodu stávajícího betonového potrubí DN800 zrealizovat novou betonovou 
šachtu s uzávěrem, tak aby šlo potrubí v případě potřeby uzavřít, což se nakonec 
povedlo. Podél bariéry je provedena drenáž na vzdušní straně, která má za úkol zejména 
v době povodně snižovat hladinu podzemní vody v blízkosti bariéry a odvádět dešťovou 
vodu. 

Stavba byla dokončena v listopadu 2012 a současně předána obci k užívání. Kolaudační 
souhlas byl vydán v březnu 2013.  

V červnu 2013 dosáhl kulminační průtok na Lužnici (Klenovice) hodnoty 222m3/s což 
odpovídá 10-ti až 20-ti leté povodni.  

Protipovodňové opatření bylo plně funkční. Povodeň nedosáhla návrhové ochrany. 
Pomocí mobilního čerpadla byla přečerpávána prosáklá a dešťová voda. Zastavěné 
území zůstalo po celou dobu ochráněno a nedošlo ke škodám na majetku.  

Během povodně se objevil drobný průsak v podlaze mlýna (dnes restaurace). Po 
provedení malé čerpací jímky bylo možné průsak odčerpat. Prolínání vody je 
pravděpodobně způsobeno nedostatečným založením objektu či jinou průsakovou 
cestou. 

 

 

Obr. 2 Pohled proti proudu toku  
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Obr. 3 Mobilní čerpadlo BBA 

 

 

Obr. 4 Pohled ve směru toku na MVE (objekt mlýna) 
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Obr. 5 Pohled na výtlak čerpadla a bariéru 

2. Protipovodň ové opat ření Bechyn ě – Zářečí 

Termín realizace:  06/2012 – 03/2013 

Zhotovitel:  Zvánovec a.s. 

Projektant:  VH Tres spol. s r.o. 

Cena:   9,9 mil. Kč 

 

 

Obr. 6 Zkušební montáž mobilního hrazení 
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Předmětem díla je protipovodňová ochrana části obce Bechyně - Zářečí. Bariéry jsou 
navrženy na ochranu odpovídající 100 leté povodni s bezpečnostním převýšením 25cm. 

Ochrana je tvořena železobetonovou zdí s kamenným obkladem, která je dimenzována 
na návrhovou hladinu odpovídající průtoku Q20 plus bezpečnostní převýšení 19cm. Na 
korunu pevné části zdi se při povodni instaluje mobilní nadstavba z hliníkových hradidel 
až do plné návrhové výšky. Podzemní těsnící prvek je tvořen štětovou stěnou 
zaberaněnou do nepropustného podloží. Bariéra má celkovou délku 242m. Součástí 
stavby je i opatření na stokové síti spočívající v instalaci uzávěrů a podélné sběrné 
drenáže. 

Předání staveniště proběhlo na konci června 2012. Nejdříve bylo nutné ošetřit stávající 
komunikaci (zámková dlažba) před poničením při stavbě pomocí vrstvy štěrkodrti. Pak 
následovali zemní práce a komplikované beranění podzemní stěny do nepropustného 
podloží z důvodu stísněného přístupu. Bylo nutné přeložit sdělovací a silové vedení. 
Pokračovalo se betonováním dilatačních bloků a současně bylo nutné osazovat nerezové 
patky mobilního hrazení. Patky jsou zabetonovány do železobetonových sloupků ve 
vzdálenosti 4m. Prostor mezi sloupky je vybetonován a oboustranně obložen kamenem. 
Koruna pevné části je uzavřena betonovou římsou. Podél větší části bariéry je provedena 
drenáž na vzdušní straně, která má za úkol zejména v době povodně snižovat hladinu 
podzemní vody v blízkosti bariéry a odvádět případně dešťovou vodu, a také v době 
„klidu“ zajistit komunikaci podzemních vod skrz podzemní stěnu. 

Stavba byla dokončena v březnu 2013 a současně předána městu k užívání. 

V červnu 2013 dosáhl kulminační průtok na Lužnici (Bechyně) hodnoty 611m3/s což 
odpovídá více jak 100 leté povodni.  

 

 
Obr. 7 Pozdní instalace hrazení v ranních hodinách 

Extrémní rychlost nástupu povodně na dolním toku Lužnice byla způsobena silným 
pravostranným přítokem říčky Smutné a velmi silným srážkovým úhrnům v povodí. 
Zvýšení hladiny bylo tak rychlé, že instalace mobilní nástavby neproběhla včas a došlo 
k zaplavení chráněné oblasti. Mobilní nástavby byly instalovány v ranních hodinách, kdy 
již došlo k přelití pevné části ochrany. Hladina kulminačního průtoku dosáhla těsně 
koruny mobilních prvků což odpovídá více jak 100 leté povodni. 

Protipovodňové opatření z důvodu včasného nenainstalování mobilních prvků nebylo 
odzkoušeno. 
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Obr. 8 Instalace mobilních prvků na plnou výšku, zaplavené objekty 

 

 

Obr. 9 Zaplavená část Zářečí  
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Obr. 10 Zaplavená část Zářečí, připravená čerpací technika 

3. Ochranná hráz Dýšina – Nová Huť , Klabav a – ř. km 7,104 – 8,383 

Termín realizace:  11/2011 – 05/2013 

Zhotovitel:  SMP CZ, a.s. 

Projektant:  Ing. Milan Jícha 

Cena:   23,7 mil. Kč 

 

 

Obr. 11 Pohled na dokončenou protipovodňovou hráz 

120



Stavba ochranné hráze v Dýšině (na toku Klabavě v Plzeňském kraji) byla realizována 
v termínu 11/2011 (předání staveniště zhotoviteli, práce všaj byly fyzicky zahájeny až 
v 03/2012) až 05/2013. Stavba spočívá v realizaci zemní hráze na levém břehu Klabavy 
v celkové délce  810 m, max. výškou 3,0 m nad terénem, šířkou v koruně 3 m s návodním 
opevněním kamenným záhozem do úrovně Q20. Součástí stavby jsou prostupy hrází a to 
na jejím křížení s mlýnským náhonem (řešeno stavidlovými objekty) a s komunikací 
(řešeno objektem s ocelovými vraty). Stavba řeší ochranu obce na Q100. Stavba byla 
dokončena a předána zhotovitelem 30. 5. 2013. K tomuto dni byla zároveň předána 
podstatná část stavby k provozování obci Dýšina (na základě smlouvy o výpůjčce a 
provozování protipovodňového opatření). 

Již 31. 5. 2013 přišla do Dýšiny povodeň, která v ranních hodinách 3. 6. 2013 
kulminovala při 140 m3s-1, což odpovídá Q20. Povodeň prověřila funkčnost 
protipovodňového opatření, které kromě stavidlového uzávěru na výtoku z mlýnského 
náhonu zafungovalo. Zároveň ukázala vadu na technickém řešení stavidla na výtoku 
mlýnského náhonu, které bylo po průchodu povodně upraveno a je již plně funkční. 
Dalším problémem, který byl při povodni zjištěn, je nutnost likvidace dešťových vod 
z chráněného území – i tento problém je již vyřešen pořízením mobilních čerpacích 
jednotek. 

 

 

Obr. 12 pohled na vzdušní líc hráze v místě řešeném z majetkoprávních důvodů stěnou z 
gabionů 
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Obr. 13 Povodeň 06/2013 – stavidla na vyústění mlýnského náhonu 

 

Obr. 14 Po povodni 06/2013 – úprava stavidel , doplnění těsnění 
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4. Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 až 13,3 – ochrana proti 
vyb řežování velkých vod 

Termín realizace:  11/2011 – 05/2013 

Zhotovitel:  Metrostav, a.s. 

Projektant:  Sweco Hydroprojekt, a.s. 

Cena:   19,0 mil. Kč 

Účelem stavby bylo zkapacitnění Červeného potoka v urbanizované části města 
Hořovice pro bezpečné převedení povodňového průtoku Q100. Zvýšení průtočné kapacity 
je realizováno výstavbou nových nábřežních zdí, navýšením původních zdí, výstavbou 
protipovodňové hráze, odtěžením části dna původního koryta, úpravou původních 
spádových stupňů a zkapacitněním objektů na náhonu procházejícím Hořovicemi. 
Součástí stavby jsou přeložky plynu, veřejného osvětlení a úpravy na vodovodu, 
kanalizaci a výpustních objektech do toku. 

Technický návrh stavy byl navržen s ohledem na potřebu řešení málo kapacitního úseku 
původní úpravy Červeného potoka odpovídajícího přibližně průtoku Q10 a v souladu 
s územními limity a složitými vlastnickými poměry v intravilánu města. K mimořádným 
až katastrofálním povodním v zájmovém území došlo v poslední době, především v roce 
1995, 2002 a 2006. Bylo tedy nezbytné zabývat se otázkou zajištění protipovodňové 
ochrany území. 

Navržené opatření bylo vyprojektováno s ohledem na rychlý nástup povodně bez 
nutnosti manipulace a hrazení profilů. Funkčnost stavby je tak zajištěna bez zásahu 
lidského činitele. 

 

 

Obr. 15 Pohled na dokončenou část stavby – zkapacitněné koryto, nová nábřežní zeď, 
povodeň 6/2013 
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Navržená opatření spočívala v realizaci souboru různorodých technických opatření, 
které dohromady zajišťují stanovené cíle projektu. Jedná se zejména o: 

• Provedení prohrábky dna koryta červeného potoka v úseku ř.km 12,932 až 
13,204 a 13,22 až 13,263 (snížení úrovně dna a zvýšení kapacity koryta). 

• Snížení nivelety přelivných hran u dvou historických spádových stupňů ve dně 
koryta v ř.km 12,932 a 13,066. Jeden ze spádových stupňů byl v rámci úprav 
nahrazen přírodě blízkým balvanitým skluzem v souladu s požadavky dotčených 
orgánů ochrany přírody a v souladu s požadavky na zajištění možné migrace ryb 
a dalších vodních živočichů přes balvanitý skluz. 

• Rozšíření koryta toku do levého břehu mezi ř.km 12,904 až 13,090 a do pravého 
břehu mezi ř.km 13,080 až 13,308. 

• Vybudování nových nábřežních zdí v délce 240m s úrovní koruny zdi 
s převýšením nad úroveň terénu. 

• Vybudování nové zemní protipovodňové hráze podél levého břehu toku mezi 
ř.km 13,085 až 13,295 v délce 210m. 

• Zvýšení úrovně vozovky místní komunikace podél pravého břehu toku se 
vytvořením vyvýšeného příčného prahu (vlny) jehož účelem je zamezení nátoku 
povodňových průtoků do chráněného území. 

• Zkapacitnění bezpečnostního přelivu z nádrže na mlýnském náhonu do 
červeného potoka v ř.km 13,5. 

• Zajištění kanalizačních výustí proti zpětnému vzdutí zvýšených průtoků do 
kanalizačního systému, včetně zajištění domovních přípojek a revizních šachet 
v zájmovém území stavby. 

• Provedení souvisejících opatření, mezi které patřilo zejména nezbytné přeložení 
inženýrských sítí (plynovod na pravém břehu toku a přeložení sloupu veřejného 
osvětlení) a opatření na vodovodní shybce. 

4.1 Členění stavby: 

Realizovaný projekt byl rozdělen na 4 hlavní stavební objekty a několik dílčích objektů: 

SO 01  Protipovodňová úprava potoka 

SO 01.1 Protipovodňová úprava koryta 

SO 01.2 Snížení dolního spádového stupně 

SO 01.3 Balvanitý skluz 

SO 01.4 Ochranná hrázka 

SO 02  Zvýšení úrovně komunikace v ř. km 13,3 

SO 03  Rekonstrukce bezpečnostního přelivu v ř. km 13,5 

SO 04   Úpravy a přeložky inženýrských sítí 

SO 04.1 Přeložka plynovodu 

SO 04.2 Úpravy na kanalizaci 

SO 04.3 Úpravy na vodovodní shybce 

SO 04.4 Přeložka osvětlení 

4.2 Realizace stavby: 

Realizace stavby začala převzetím staveniště v listopadu 2011 a musela se od začátku 
potýkat s komplikacemi způsobenými vnějšími vlivy a vypořádat se specifickými 
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podmínkami stavebního povolení. Z nich za zmínku stojí hlavně časté menší povodně, 
které přicházely rychle, bez varování a ohrožovali tak stavební činnosti v korytě toku.  

Dále pak nutnost před započetím prací provést záchranný odchyt a následný transfer 
živočichů z koryta toku. V rámci tohoto odborného transferu prováděného panem Mgr. 
Davidem Fischerem, zoologem Hornického muzea Příbram, bylo zachráněno na tři 
stovky raků, tisíce mřenek a střevlí, několik hrouzků a tloušťů. 

Stavba probíhala bez narušení provozu na přilehlém nábřeží Hynka Šlosara i na druhém 
břehu u areálů prodejen Billa a Penny, jejichž chod nebyl stavbou narušen. 

4.3 Dokon čení stavby: 
 

 

 

Obr. 16 pohled na část toku před a po realizaci, dolní obrázek – stav po průchodu povodně 
6/2013 
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Stavba byla bezprostředně po jejím dokončení (předání dokončeného díla objednateli 
proběhlo 31. 5. 2013) zatížena povodňovým průtokem Q20 - Q50, který prokázal plnou 
funkčnost realizovaných opatření. Stavba bezprostředně dokončená a nezkolaudovaná 
zajistila bezpečný průchod povodně skrz urbanizovanou část města a zamezila 
případným škodám na majetku a ohrožení lidských životů. Dle sdělení místních, by při 
takovémto průtoku před provedením protipovodňové ochrany, bylo zcela jistě nutné 
zajištění ochrany provizorním pytlováním (minimálně zástavby na pravém břehu – 
rodinné domy). Město Hořovice by si tak možná připsalo další povodně, které způsobily 
škody na soukromém majetku. 

Výše popsaná povodeň nezanechala na čerstvě dokončené stavbě žádné větší škody, 
nepočítáme-li zanesení části koryta toku a balvanitého skluzu. 

 

 

 

Obr. 17 Původní stupeň nahrazen skluzem, vlevo navýšení zdí, vpravo nová nábřežní zeď 
nahrazující břeh 
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Obr. 18 rekonstrukce oddělovacího objektu Mlýnského náhonu foto před a po úpravě 
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Činnost vodohospodá řského dispe činku 

Karel B řezina 
Povodí Vltavy, s.p. 

e-mail: karel.brezina@pvl.cz 

 

1. Úvod 

Vodní díla Vltavské kaskády tvoří vodohospodářskou soustavu. Hospodaření s vodou na 
některém z vodních děl bezprostředně ovlivňuje hospodaření na ostatních vodních 
dílech soustavy a následně průtoky na Vltavě a na Labi pod soutokem s Vltavou. Zajištění 
plnění všech účelů jednotlivých vodních děl a celé soustavy vyžaduje jednotné a 
průběžné řízení, které provádí pracoviště vodohospodářského dispečinku. Toto 
pracoviště zajišťuje jak operativní řízení vodohospodářské soustavy, tedy jak běžný 
provoz, tak posouzení a realizaci omezení na vodních dílech se spolupracujícími 
organizacemi, a stejně tak i podklady pro úpravy řízení na úrovni strategické. Zajišťuje 
rovněž vyhodnocování proběhlých manipulací a vlivu hydrologické situace na provoz 
vodních děl, dále spravuje monitorovací systém a je součástí systému hlásné a 
předpovědní povodňové služby. Vodohospodářský dispečink se rovněž zabývá 
přípravou manipulačních řádů pro vodní díla ve vlastnictví státu s právem hospodařit 
pro státní podnik Povodí Vltavy a vyjadřovací činností k manipulačním řádům vodních 
děl jiných vlastníků či provozovatelů. 

2. Pracovišt ě dispe činku  

Dispečink je dle obecně platné definice ústředí řízení provozu určitého celku. 
Vodohospodářský dispečink se zabývá koordinací provozu vodních děl, neboť vodní díla 
vzhledem k charakteru říční sítě, která má stromovou strukturu, ovlivněním odtoku 
vždy ovlivňují situaci v navazujících úsecích. Vodní díla Vltavské kaskády jsou navíc 
soustavou vodních děl, kdy hospodaření s vodou na některém z vodních děl 
bezprostředně ovlivňuje hospodaření na ostatních vodních dílech soustavy. Úseky toků, 
které jsou ovlivněny provozem této soustavy, jsou dolní trať Vltavy a tok Labe pod 
soutokem s Vltavou, v jejichž blízkosti se nachází velké sídelní aglomerace a navazující 
sídelní a dopravní infrastruktura, tedy provoz této soustavy ovlivňuje bezprostředně 
nebo přeneseně velké množství dalších procesů. 

Pracoviště dispečinku bylo v rámci organizace Labe – Vltava založeno v roce 1958 
v obsazení: dva vodohospodářští inženýři, jeden pomocný technik na údržbu 
komunikační infrastruktury a tři administrativně-technické pracovnice. V současnosti je 
realizováno obsazení pracoviště ve všední den od 6.30 do 20.00 hod., o víkendu od 6.55 
do 11.00 hod., a to prostřednictvím šesti vodohospodářských inženýrů a jedné 
administrativní pracovnice. Při povodni se přechází do třísměnného provozu a 
nepřetržitého obsazení pracoviště. 

Pod pojmem řízení chápejme usměrňující činnost, vedoucí k uspokojení co možná 
nejširšího spektra požadavků na stav a budoucí vývoj základních provozních veličin na 
vodním díle, jimiž jsou stav (kóta) hladiny a odtok (průtok) z vodního díla. 
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Základní činnost, kterou vykonává vodohospodářský dispečink, spočívá v následujících 
krocích: 

• Sběr informací o stavech a průtocích v říční síti a o provozní situaci na vodních 
dílech. 

• Vyhodnocení shromážděných informací. 
• Rozhodnutí o manipulacích na vodních dílech. 
• Předání informací o manipulacích dotčeným subjektům. 

Sběr informací o stavech a průtocích v říční síti se provádí pomocí monitorovacího 
systému, který shromažďuje data ze společné měřící sítě ČHMÚ a správců toků. Tento 
systém data průběžně sbírá, ukládá do logicky členěné databázové struktury a zajišťuje 
jejich publikaci pro veřejnost prostřednictvím aplikace Stavy a průtoky. Krom toho 
umožňuje validaci dat a obsahuje různé pomůcky pro dispečerské řízení. O situaci na 
vodních dílech se informace shromažďují rovněž pomocí monitorovacího systému a dále 
prostřednictvím fonického sběru (telefon, radiostanice) při pravidelných relacích 
s obsluhami vodních děl. Tento způsob umožňuje získat k předaným číselným údajům 
komentáře a případně provést konzultace. 

Vyhodnocení probíhá porovnáním údajů z různých měřících míst mezi sebou, dále 
porovnáním dalších informačních zdrojů (např. údajů z meteorologických radarů), dále 
posouzením výsledků meteorologických a srážkoodtokových modelů a rovněž 
probíhajících a plánovaných omezení provozu vodních děl. Vyhodnocení provádí při 
běžné provozní situaci dispečer ve službě, při povodni se situace vyhodnocuje 
v kolektivu (management organizace, vybraní provozní pracovníci). 

Na základě vyhodnocení a případných konzultací se rozhodne o manipulacích, jejich 
parametrech a časovém termínu provedení a toto rozhodnutí se pak sdělí všem 
dotčeným subjektům. 

3. Úrovn ě řízení vodohospodářské soustavy 

Vodohospodářský dispečink se zabývá operativním řízení provozu vodních děl, tedy 
příjmem, zpracováním a reakcí na podněty, které přichází bezprostředně během 
každého dne. K operativnímu řízení patří také zajištění provozu a komunikačního 
zabezpečení při řešení havárií čistoty vody. Dispečink se dále zabývá zpracováním 
krátkodobých plánů provozu (týdenní plánování), které jsou v kompetenci dispečera ve 
službě. Dále plánováním střednědobým, tedy měsíčními plány provozu, ty už připravuje 
vedoucí pracoviště, který plní rovněž funkci hlavního dispečera, nebo také plánovače. 

Plánování dlouhodobé se děje na čtvrtletních koordinačních poradách za účasti zástupců 
ČEZ Vodní elektrárny, a.s., státního podniku Povodí Labe a zástupců provozovatelů 
plavby na Vltavské a Labské vodní cestě. Těchto porad se zpravidla účastní i zástupci 
managementu jednotlivých organizací, neboť se jedná o taktickou úroveň řízení. 

Strategická úroveň řízení vodohospodářské soustavy již není v rukou 
vodohospodářského dispečinku, dokonce ani v rukou správce vodních děl, je v rukou 
příslušných vodoprávních úřadů. Jedná se totiž o stanovení rámcových pravidel 
provozu, tedy o schválení manipulačních řádů. Na strategické úrovni se stanoví cíle, 
kterým má vodní díla či soustava vodních děl sloužit a základní způsoby, jak toho 
dosáhnout; jde zejména o rozdělení funkčních prostorů a stanovení limitních hodnot 
odtoku (minimální zůstatkový průtok, neškodný odtok). Vodohospodářský dispečink 
však připravuje podklady pro taková rozhodnutí, eviduje související agendu a poskytuje 
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vodoprávním úřadům odbornou podporu. Pro Vltavskou kaskády je na této úrovni 
schválen komplexní manipulační řád Vltavské kaskády (příslušným vodoprávním 
úřadem je Ministerstvo životního prostředí) a manipulační řády jednotlivých vodních 
děl (příslušnými vodoprávními úřady jsou Krajský úřad Jihočeského kraje pro VD Lipno 
I a II, Hněvkovice a Kořensko a Krajský úřad Středočeského kraje pro VD Orlík, Kamýk, 
Slapy, Štěchovice a Vrané). 

4. Další činnosti pracovišt ě dispeč inku 

Z dalších činností, které pracoviště vodohospodářského dispečinku zajišťuje, lze 
jmenovat projednání mimořádných manipulací (dočasných změn manipulačních řádů), 
provádění hydrotechnických výpočtů a inženýrských rozvah při plánování omezení na 
vodních dílech, statistické zpracování a validaci hydrologických dat a přípravu 
koncepčních podkladů. 

Samostatná rozsáhlá evidenční činnost se týká údajů o měřící síti. Zde je třeba průběžně 
aktualizovat údaje o platných konzumčních křivkách, o limitech stupňů povodňové 
aktivity a dále o telemetrických stanicích v jednotlivých lokalitách. Státní podnik Povodí 
Vltavy vlastní a provozuje 155 automatizovaných telemetrických stanic s dálkovým 
přenosem, evidenci konzumčních křivek a limitů SPA však vede pro více než 
dvojnásobek stanic v rámci společné měřící sítě s ČHMÚ. 

Dále se vede evidence suchých poldrů, u kterých vzniká nárok na odškodnění kvůli 
omezení jejich jiného využití a evidence jejich využití při povodních v souladu 
s požadavky Ministerstva zemědělství. Dalšími aktualizovanými evidencemi, za které 
pracoviště zodpovídá, jsou evidence proplavených plavidel na vodní cestě a evidence 
stanovených a vyhlášených záplavových území. 

Provozuje se srážkoodtokový model Hydrog pro vodní díla, kde předpověď přítoku 
ČHMÚ nezpracovává, v tuto chvíli jde o VD Husinec, Lučina, Nýrsko a Švihov. Se státní 
plavební správou spolupracujeme na zavádění systému sledování pohybu plavidel na 
vodní cestě a dále na oživení přenosu dat z našich systémů do systému LaVDIS. Podle 
potřeb provozních pracovníků lze provést kontrolní měření průtoku přenosným 
hydrometrickým zařízením (FlowTracker). 

5. Závěr 

Pracoviště vodohospodářského dispečinku je díky značné zodpovědnosti, svěřené do 
rukou jednoho zaměstnance nebo malého týmu, velmi specifickým pracovním 
prostředím s velkými nároky na zaměstnance. Vyžaduje jak schopnost rychle 
rozhodovat, tak i dlouhodobou paměť, široký odborný i společenský rozhled 
a mimořádné komunikační schopnosti. Při povodni je pak třeba psychická i fyzická 
odolnost. 

Všechny administrativní, kontrolní a bezpečnostní mechanismy jsou zde proto, aby 
omezily, resp. zcela eliminovaly problémy způsobené lidskou chybou. Ničím však nelze 
nahradit zodpovědný přístup a lidskou inteligenci, jimiž je provoz vodních děl řízen a 
optimalizován. 

130



Funkce Vltavské kaskády p ři povodni v červnu 2013 

Tomáš Berit, Karel B řezina, Tomáš K endík 
Povodí Vltavy, s. p. 

e-mail: Tomas.Berit@pvl.cz, Karel.Brezina@pvl.cz, Tomas.Kendik@pvl.cz 

 

1. Úvod 

Povodňovou situaci, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na začátku června roku 
2013 lze na základě vyhodnocení kulminačních průtoků ve sledovaných profilech 
označit za povodeň s průměrnou dobou opakování 20 až 50 let. Charakteristickým byl 
pro tuto povodeň extrémně rychlý nárůst průtoků především na středních a dolních 
částech vodních toků, způsobený velmi silným nasycením povodí a příčinnými srážkami, 
které v době nástupu povodně dosahovaly úhrnů přes 100 mm za 24 hodin. Z hlediska 
vodohospodářského řízení a funkcí Vltavské kaskády, při ochraně před povodněmi, tak 
vznikl mimořádný veřejný zájem na využití jejího retenčního potenciálu a poskytnutí 
času na realizaci protipovodňových opatření v Praze a na dolním toku Vltavy a Labe. 
Tento příspěvek má přiblížit význam Vltavské kaskády při ochraně před povodněmi, kdy 
je nutné zmírnit jejich škodlivé účinky, bezpečně převést povodeň a současně zabezpečit 
všechny účely nádrží a dodržet další omezující podmínky vycházející z aktuálního stavu 
nádrží a pravidel daných manipulačními řády. Extrémně rychlý průběh povodně 
v červnu roku 2013 a její následky vyvolaly novou vlnu diskuzí týkajících se primární 
funkce Vltavské kaskády, tedy zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve Vltavě, 
v profilu pod vodním dílem Vrané. Výsledkem těchto diskuzí může být zcela jiný pohled 
na význam Vltavské kaskády. Způsob využití tohoto víceúčelového vodohospodářského 
díla, tak možná povede k novému celospolečenskému konsenzu. 

2. Účel a využití vodních dě l Vlt avské kaskády 

Dle platného manipulačního řádu vodní díla Vltavské kaskády zajišťují svou funkcí při 
hospodaření s vodou následující účely: 

• minimální průtok ve Vltavě pod VD Vrané v množství 40 m3.s-1, ve spolupráci 
vodních děl Lipno I, Orlík a Slapy při hospodaření s vodou a v součinnosti 
s ostatními vodními díly Vltavské kaskády, 

• využití odtoku z nádrží k výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách, 
které jsou součástí vodního díla, 

• snížení povodňových průtoků na Vltavě a ochrana území pod přehradami v míře 
dané ochranným účinkem nádrží, 

• dodávku povrchové vody pro odběratele, 
• nadlepšování průtoků ve Vltavě a případně v Labi pro zlepšení plavebních 

podmínek, 
• vypouštění zvýšených průtoků ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody 

ve Vltavě a k likvidaci následků čistotářských havárií, 
• ovlivňování zimního průtokového režimu pod nádrží a omezení nežádoucích 

ledových jevů, 
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• rekreaci a vodní sporty, 
• plavbu v nádrži, 
• rybí hospodářství. 

Hospodaření s vodou v nádržích Vltavské kaskády je koordinováno tak, aby bylo 
dosaženo jejího optimálního využití. Podle okamžitých i očekávaných výhledových 
potřeb elektrizační soustavy České republiky, s ohledem na potřeby ostatních uživatelů 
vody, je plánován provozní režim na určité časové období.  

Přitom se přihlíží k aktuální hydrologické a meteorologické situaci a k jejímu 
předpokládanému vývoji, k aktuálním a plánovaným hladinám ve vybraných nádržích 
(se zvážením předpokladů jejich dalšího vývoje a požadavků na jejich řízení), k aktuální i 
plánované disponibilitě soustrojí vodních elektráren i ostatních výpustných zařízení, k 
probíhajícím pracím v přenosové soustavě, k probíhajícím i připravovaným pracím na 
vodních dílech a úsecích toků, ovlivněných provozem nádrží a k požadavkům na kvalitu 
vody ve Vltavě, zejména v Praze. 

Roční plán provozu Vltavské kaskády, respektive pohyb hladin v nádržích a odtokový 
režim, je upravován pro kvartální období, kdy jsou koordinovány např. dlouhodobé 
opravy vodohospodářských zařízení s provozem a plánovanými opravami dalších 
funkčních částí vodních děl. Čtvrtletní plán provozu je pak upřesňován zpravidla 
v týdenních cyklech, do kterých jsou zahrnuty změny v provozu uvažovaném ve 
čtvrtletním plánu a některé aktuální požadavky dalších uživatelů vody – vodní doprava, 
sportovní akce, zlepšení hygienických podmínek v toku pod nádržemi apod. 

V běžném hydrologickém režimu, za normální provozní situace, probíhá hospodaření 
s vodou v nádržích Vltavské kaskády tak, aby byla ve spolupráci jednotlivých vodních 
děl zajišťována zabezpečenost průtoků v rozhodujících profilech a dodávky vody pro 
odběratele. Rozhodující význam z hlediska této zabezpečenosti mají vodní díla Lipno I, 
Orlík a Slapy, které mají vyčleněn největší zásobní objem.  

V zimním období, tedy v období před jarním táním, jsou hladiny v zásobním prostoru 
postupně snižovány, přičemž volný objem odpovídá určitému ekvivalentu zásoby vody 
ve sněhové pokrývce, v povodí nad jednotlivými vodními díly. Při jarním tání je zásoba 
vody v nádržích doplněna tak, aby byla opět zajištěna zabezpečenost průtoků 
v rozhodujících profilech a dodávky vody pro odběratele. 

3. Funkce Vltavské kaskády při průchodu povodně v červnu 2013 

Z hlediska snížení povodňových průtoků na Vltavě a ochrany území pod vodními díly 
mají rozhodující vliv nádrže Lipno I a Orlík, které mají za tímto účelem administrativně 
vyčleněn retenční objem o celkové hodnotě 95,228 mil. m3. 

Před příchodem povodňové situace v červnu roku 2013 byla s ohledem na předpovědi 
srážek pro následující období od 20.5.2013 snižována hladina v nádrži Orlík. I přes 
postupně narůstající průtoky ve vodních tocích, se nádrž prázdnila postupným 
zvyšováním odtoku až do 1.6.2013. První výstrahu na povodňovou bdělost pro Plzeňský 
kraj vydal Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“) ve středu dne 29.5.2013. 

Nádrže Vltavské kaskády byly na povodňovou epizodu, která začala v noci ze soboty 1.6. 
na neděli 2.6.2013 připraveny v souladu s hydrologickými předpověďmi ČHMÚ. 
V sobotu v ranních hodinách, dne 1.6.2013 byl v nádržích Lipno I, Orlík a Slapy vytvořen 
volný objem o celkové hodnotě 180 mil. m3. Objem téměř dvojnásobný než je hodnota 
jejich vymezeného retenčního prostoru. 
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První předpověď výraznějšího vzestupu přítoku do nádrže Orlík, v kulminaci na 
celkových 910 m3.s-1, byla vydána dne 1.6.2013 v 18.00 hod. Následně byla na základě 
dalšího předpokládaného výskytu a množství dešťových srážek průběžně upřesňována. 
Skutečné přítoky do Vltavské kaskády, jejich objemové množství a průtoky na 
Berounce i Sázavě byly vyšší, než předpokládaly hydrologické předpovědi. 

Manipulace na Vltavské kaskádě před povodní a během povodně byly koordinovány tak, 
aby umožnily přípravu organizačních a technických protipovodňových opatření na dolní 
Vltavě a dolním Labi, včetně přilehlých území. Nárůst průtoku na Vltavě, pod soutokem 
s Berounkou, byl pro možnost realizace těchto opatření oddálen tak, aby mohl být odtok 
z Vltavské kaskády dále navýšen s ohledem na aktuální situaci na Sázavě a Berounce, 
aktuální volný prostor v nádržích a aktuální přítok do nádrží. 

Dne 1.6.2013 do 19:00 hod byl pro možnost umístění lodí do ochranných přístavů 
v Praze udržován průtok na Vltavě v profilu Malá Chuchle pod hodnotou 600 m3.s-1. 
Odtok z vodního díla Vrané v tuto dobu činil 245 m3.s-1, průtok na Berounce v profilu 
Beroun 330 m3.s-1. Předpověď přítoku do VD Orlík byla dne 2.6.2013 od půlnoci do 
14:00 hod pětkrát navýšena z původních 910 m3.s-1 na 2087 m3.s-1 (v kulminaci dne 
3.6.2013 v 17:00 hod). Během noci dne 2.6.2013 došlo k prudkému vzestupu průtoků na 
všech tocích na území povodí Vltavy. V 03:50 hod došlo v profilu Malá Chuchle 
k překročení průtoku 1 000 m3.s-1 (2. SPA) a ve 12:00 hod byl překročen průtok 1 500 
m3.s-1 (3. SPA). V tuto dobu činil celkový odtok z vodního díla Orlík 178 m3.s-1, přičemž 
přítok do nádrže dle změny hladiny činil 1 670 m3.s-1. Manipulacemi na Vltavské 
kaskádě byl v profilu Malá Chuchle do 18:00 hod udržován průtok do 2 100 m3.s-1, poté 
byl dále navýšen a udržován kolem hodnoty 2 900 m3.s-1. 

 

 

VD Orlík - povode ň červen 2013
Časový pr ůběh přítoku vody do nádrže, odtoku z nádrže a hladiny v nádrži
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Obr. 1 Nádrž Orlík během povodně v červnu 2013 – pohyb hladiny v nádrži, přítok, odtok 

Na nádrži Lipno I byl snížen kulminační přítok v době kulminace z cca 340 m3.s-1 (Q50 – 
Q100) na odtok 60 m3.s-1. Do nádrže Orlík byl maximální kulminační přítok stanoven na 
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hodnotě 2 160 m3.s-1 (Q100). Maximální odtok z Vltavské kaskády nad soutokem se 
Sázavou (vodní dílo Štěchovice) byl 2 000 m3.s-1. Retenční prostor na VD Orlík byl využit 
na maximum, hladina dne 3.6.2013 v 17:30 hod se nacházela 2 cm pod maximální 
hladinou retenčního prostoru. Sázava v profilu Nespeky kulminovala dne 3.6.2013 
v 05:10 hod na hodnotě 509 m3.s-1, Berounka v profilu Beroun kulminovala dne 3.6.2013 
v 22:30 hod na hodnotě 960 m3.s-1. Kulminace na Vltavě v Praze v profilu Malá Chuchle 
proběhla dne 4.6.2013 v 04:50 hod na hodnotě 3 040 m3.s-1. 

Po kulminaci dolní Vltavy v Praze Malé Chuchli plnila kaskáda funkci, kdy jednak 
obnovovala volný prostor k zadržení vody a zároveň docházelo ke snižování průtoku na 
úseku Vltavy pod kaskádou s cílem snížit kulminaci dolního toku Labe. 

V reakci na další nepříznivou předpověď byl v období po kulminaci až do 11.6.2013 
udržován vyšší odtok, aby se vytvořil prostor pro transformaci případných dalších 
zvýšených průtoků. Vytváření volného prostoru bylo v tomto případě možné rychleji, 
protože již byla provedena všechna protipovodňová opatření na dolním úseku Vltavy 
pod kaskádou a na Labi a prázdnění tak mohlo probíhat vyšším odtokem – povodňovými 
stavy. Tímto způsobem byl před druhou vlnou povodně v nádržích Vltavské kaskády 
vytvořen volný objem o velikosti cca 215 mil. m3, což odpovídá celkovému objemu 
vodního díla Slapy. 

Vltavská kaskáda měla pozitivní vliv v době nástupu povodně, při poskytnutí času pro 
realizaci protipovodňových opatření. Byla snížena kulminace průtoku na dolní Vltavě a 
poté mohl být odtok z kaskády snižován tak, aby byl snížen též kulminační průtok na 
dolním toku Labe. 

Povodeň v červnu roku 2013 se vyznačovala především extrémně rychlým nástupem, 
kdy zasaženy byly zejména střední a níže položené vodní toky, vzestupy průtoků na 
měrných profilech tak nebylo možné pozorovat s předstihem na horních úsecích 
vodních toků. Zásadní význam z hlediska celkového přítoku do nádrží měl odtok 
z mezipovodí, kde byly na menších, jindy málo vodných tocích překročeny hodnoty 
průtoků odpovídající Q100, např. Brzina v profilu Hrachov nebo Kocába ve Štěchovicích. 

4. Závěr 

Hospodaření s vodou v nádržích Vltavské kaskády je dáno více účely, které je nutné 
v průběhu roku zajistit. V běžném režimu, v období, kdy se průtoky ve vodních tocích 
pohybují v mezích dlouhodobých průměrů, je nutné udržovat v zásobním prostoru 
nádrží takové množství vody, které svým objemem zajistí zabezpečenost průtoků 
v rozhodujících profilech a dodávky vody pro odběratele. Je nutné plnit zejména 
primární účel soustavy nádrží daný vodohospodářským řešením, tedy vytvářet 
dostatečné množství vody k nadlepšení průtoků v obdobích hydrologického sucha. 
Tento účel je ovšem  v kontrastu s dalším účelem Vltavské kaskády – snížením 
povodňových průtoků a ochrana území pod nádržemi. 

Při rozhodovacím procesu z hlediska vodohospodářského řízení, v době před nástupem 
povodně, jsou klíčové vstupní údaje, hydrologické předpovědi ČHMÚ, výstrahy hlásné a 
předpovědní povodňové služby, informace o nasycenosti povodí, zásobách vody ve 
sněhové pokrývce v povodích nad nádržemi, disponibilita výpustných zařízení na 
vodních dílech, aktuální stav hladin v nádržích apod. V průběhu povodňové situace jsou 
pak důležité např. informace o aktuálním množství spadlých srážek v povodí, 
průtokových poměrech na vodních tocích a trendech jejich dalšího vývoje nebo 
informace o stavu prací při realizaci protipovodňových opatření v územích pod vodními 
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díly. Některé vstupní údaje jsou v průběhu času stále zdokonalovány, např. hustota 
monitorovací sítě stavů a průtoků na vodních tocích, využití pravděpodobnostních 
hydrologických předpovědí nebo nástroje ke zlepšení předávání informací v průběhu 
povodně. 

Zajistit prostřednictvím Vltavské kaskády v optimální míře ochranu před povodněmi 
v územích pod nádržemi je ovšem vždy dáno kvalitou hydrologické předpovědi a 
zejména odhadem kulminačního přítoku do nádrží, a to v dostatečném časovém 
předstihu tak, aby byl včas vytvořen volný objem v zásobních prostorech nádrží pro 
zachycení povodně. Vzhledem ke složitosti tohoto procesu není v dnešní době možno 
dosáhnout takových výsledků, které by byly použitelné pro delší časové období. 
Povodňová událost, která proběhla v červnu roku 2013 je toho důkazem, i když co se 
týká zmírnění škodlivých účinků povodně, lze konstatovat, že Vltavská kaskáda v tomto 
směru svůj účel splnila. Zůstává otázkou, zda by ochrana před povodněmi případně 
zvýšení celkového retenčního objemu nádrží Vltavské kaskády byla z pohledu 
celospolečenského přínosu významnější než ochrana před škodlivými účinky 
hydrologického sucha. 
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