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1 Úvod
Zadáním studie je analyzovat celkem 26 obcí v povodí Nežárky (výčet obcí je uveden
v tabulce 1) na možnost návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Největší řešenou obcí je Jindřichův Hradec s celkem 22 931 obyvateli. V uzávěrovém profilu
povodí Nežárky, na soutoku s Lužnicí, leží obec Veselí nad Lužnicí (6 581 obyvatel).
Vzhledem ke své poloze na soutoku dvou velkých řek se obec vyznačuje velkým
povodňovým ohrožením a ze všech řešených obcí má největší počet ohrožených obyvatel
(1 270 obyvatel). Počty ohrožených obyvatel pro každou řešenou obec jsou uvedeny
v tabulce 1.
Ve všech řešených obcích proběhla v průběhu března 2010 konzultace se
starosty/starostkami nebo jiným zástupcem obce, dále proběhl terénní průzkum a byla
pořízena fotodokumentace.
Na řešení této části studie spolupracoval spolu se zhotovitelem (VRV, a.s.) také
subdodavatel (Hydroprojekt CZ, a.s.). Z celkových 26ti obcí bylo 14 obcí zpracováno firmou
VRV a.s. a 12 obcí firmou Hydroprojekt CZ, a.s.

2 Vyhodnocení ohroženosti obcí
Prvním krokem při návrhu protipovodňových opatření bylo vyhodnocení ohroženosti všech
řešených obcí. Pro vyhodnocení ohroženosti obce bylo analyzováno těchto 5 podkladů:
1. Plán oblasti povodí Horní Vltavy (zkratka POP HV), schválen ke dni 15. 12. 2009,
konkrétně jeho část D - Ochrana před povodněmi, kapitola 4 – Program opatření,
Listy opatření – ostatní. Část D byla zpracovaná firmou HYDROPROJEKT CZ,
a.s. V části D jsou pro obce, které byly v rámci POP HV vyhodnoceny jako
ohrožené, zpracovány listy opatření. Každý list opatření obsahuje popis
současného stavu a návrh opatření.
2. Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (zkratka
Koncepce JČ), zpracována firmou HYDROPROJEKT CZ, a.s. a schválena v r.
2007, konkrétně její část 2 – Cíle ochrany před negativními účinky povodní. Zde
je pro obce, které byly v rámci Koncepce JČ řešené, vyhodnocen stávající a
návrhový stupeň protipovodňové ochrany v obci. Pokud je návrhový stupeň
ochrany vyšší než stupeň stávající, je obec vyhodnocena jako ohrožená. Tento
podklad byl použit pro obce ležící v Jihočeském kraji.
3. Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina (Koncepce VY),
zpracována firmou Pöyry Environment a.s. a schválena v r. 2007, konkrétně její
část 3 - Návrh postupu řešení na ochranu před povodněmi. Zde je pro obce, které
byly v rámci Koncepce VY vyhodnoceny jako ohrožené, popsán v samostatných
kapitolách stávající stav a návrh opatření. Tento podklad byl použit pro obce ležící
v kraji Vysočina.
4. Konzultace se starostou nebo zástupcem obce, zdokumentovaná v přiložených
dokladech z projednání.
5. Poznámky a fotodokumentace z vlastního terénního průzkumu.
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Pokud na základě alespoň jednoho z těchto podkladů byl v obci identifikován problém
způsobený povodněmi, resp. byl navržen list opatření, byla tato obec v rámci této studie
vyhodnocena jako ohrožená a byla detailně řešena. Pro všechny tyto obce jsou navržena
opatření, zpracovány samostatné textové zprávy a výkresové přílohy. V rámci textových
zpráv je také přiložena kopie dokladu projednání se starostou obce.
Pokud v obci nebyl žádný problém identifikován, byla tato obec vyhodnocena jako
neohrožená a nebyla detailně řešena. Stávající stav v obci okomentován v kapitole 3 a kopie
dokladu projednání se starostou obce je přiložena k této průvodní zprávě. Samostatná
textová zpráva nebyla zpracována.
Z celkového počtu 26 obcí bylo 19 vyhodnoceno jako ohrožené a 7 jako neohrožené. Výčet
obcí je uveden v tabulce 1 a graficky přehledně znárodněn na obrázku 1.

Obrázek 1: Vyhodnocení ohroženosti obcí
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Tabulka 1: Vyhodnocení ohroženosti obcí.
Obec
Obec
Identifikace
Počet
vyhodnocena
Identifikace
Obec
vyhodnocena
problému
ohrožených
jako
problému
vyhodnocena
Kraj Zpracovatel
jako
na základě
obyvatel při
ohrožená v starostou/zástupcem
jako
ohrožená v
terénního
Q100
Koncepci
obce
ohrožená
POP HV
šetření
JČ/VY

Obec

Blažejov

JČ

VRV

2

ne

ne

ne

ne

ne

Častrov

VY

VRV

11

ne

ne

ne

ne

ne

Dolní Pěna

JČ

HDP

12

ne

ne

ano

ne

ne*

Dolní Žďár

JČ

HDP

32

ano

ano

ano

ano

ano

Horní Němčice

JČ

VRV

2

ne

ne

ne

ne

ne

Horní Pěna

JČ

HDP

36

ano

ano

ano

ano

ano

JČ

HDP

37

ano

ano

ano

ano

ano

Jindřichův Hradec

JČ

HDP

167

ano

ano

ano

ano

ano

Kamenice nad Lipou

VY

VRV

2

ne

ano

ano

ano

ano

Kamenný Malíkov

JČ

VRV

2

ne

ne

ne

ne

ne

Kardašova Řečice

JČ

HDP

23

ano

ano

ano

ano

ano

Kostelní Radouň

JČ

VRV

15

ano

ano

ano

ano

ano

Kunžak

JČ

VRV

23

ano

ano

ano

ano

ano

Lásenice

JČ

HDP

65

ano

ano

ano

ano

ano

Lodhéřov

JČ

HDP

38

ano

ano

ano

ano

ano

Nová Včelnice

JČ

VRV

27

ano

ne

ne

ano

ano

Jarošov
Nežárkou
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Obec

Obec
Obec
Identifikace
Počet
vyhodnocena
Identifikace
Obec
vyhodnocena
problému
ohrožených
jako
problému
vyhodnocena
Kraj Zpracovatel
jako
na základě
obyvatel při
ohrožená v starostou/zástupcem
jako
ohrožená v
terénního
Q100
Koncepci
obce
ohrožená
POP HV
šetření
JČ/VY

Popelín

JČ

VRV

50

ano

ano

ano

ano

ano

Rodvínov - Jindřiš

JČ

HDP

16

ano

ano

ano

ano

ano

Stráž nad Nežárkou

JČ

HDP

11

ne

ne

ne

ne

ne

Strmilov

JČ

VRV

34

ano

ano

ano

ano

ano

Střížovice

JČ

VRV

25

ne

ano

ano

ano

ano

Studená

JČ

VRV

44

ne

ne

ano

ano

ano

Val - Hamr

JČ

HDP

40

ano

ano

ano

ano

ano

Veselí nad Lužnicí

JČ

HDP

1270

ano

ano

ano

ano

ano

Žďár

JČ

VRV

9

ne

ne

ano

ano

ano

Žirovnice

VY

VRV

19

ne

ne

ne

ne

ne

*Problém identifikovaný starostou obce je řešen v rámci obce Horní Pěna, viz. kapitola 4.2.
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3 Obce vyhodnocené jako ohrožené
V rámci této studie bylo 19 obcí vyhodnoceno jako ohrožené. Pro všechny tyto obce jsou
zpracovány samostatné textové zprávy a výkresové přílohy. V těchto obcích byla přednostně
navrhována přírodě blízká protipovodňová opatření. Pokud ale z prostorových,
majetkoprávních, realizačních nebo jiných důvodů nebylo možné přírodě blízké opatření
navrhnout, byla navržena opatření technická. Jelikož se Studie zaměřuje na analýzu přírodě
blízkých opatření, jsou technická opatření v obcích pouze uvedena, ale nejsou dále
analyzována jako opatření přírodě blízká. Oba typy opatření byly navrhovány na návrhový
povodňový průtok podle Plánu hlavních povodí ČR (PHP ČR).
Seznam ohrožených obcí s návrhovým povodňovým průtokem a typem navržených opatření
je uveden v tabulce Tabulka 2 a graficky jsou navržené typy opatření znázorněny na obrázku
2.. Pouze přírodě blízká opatření byla navržena v 6 obcích, pouze technická opatření ve 2
obcích a v 9 obcích byla navržena jak opatření přírodě blízká, tak opatření technická. Ve 2
obcích nebyla navržena žádná opatření buď z důvodu památkové ochrany problematických
objektů, nebo protože se již projekt protipovodňové ochrany v obci realizuje.

Tabulka 2: Ohrožené obce – návrhový průtok a typy opatření (PBPO – přírodě blízká
protipovodňová opatření, TO – technická opatření)
Obec
Dolní Žďár
Horní Pěna
Jarošov nad Nežárkou
Jindřichův Hradec
Kamenice nad Lipou
Kardašova Řečice
Kostelní Radouň
Kunžak
Lásenice
Lodhéřov
Nová Včelnice
Popelín
Rodvínov - Jindřiš
Strmilov
Střížovice
Studená
Val - Hamr
Veselí nad Lužnicí
Žďár

Zakázka č. 1644/002

Návrhový průtok QX
podle PHP ČR

Typ opatření

20
20
20
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20-50
20
20
20
50
20

TO
TO
PBPO + TO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
PBPO
PBPO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
PBPO + TO
Žádná opatření nebyla navržena
PBPO + TO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
Žádná opatření nebyla navržena
PBPO
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Obrázek 2: Navržené typy opatření v obcích
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4 Obce vyhodnocené jako neohrožené
V této kapitole je zhodnocen stávající stav obcí, které byly vyhodnoceny jako neohrožené.
Kopie dokladů z projednání se starosty obcí jsou přiloženy v kapitole 4.7.
Přestože jsou tyto obce vyhodnoceny jako neohrožené, může v některých obcí existovat
nebezpečí přívalových povodní. Přívalové povodně jsou povodně, pro které jsou příčinnými
srážkami krátkodobé přívalové deště. Tyto povodně jsou ze statistického pohledu velmi
nahodilé s extrémním povodňovým průtokem. Dalšími charakteristikami povodní
z přívalových srážek je jejich možnost výskytu teoreticky na celém území státu, velmi
omezená a málo přesná časoprostorová předpověď vypadnutí příčinných srážek, lokální
rozsah důsledků zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území apod. Z těchto důvodů jsou
tyto povodně velmi nebezpečné a je třeba realizovat preventivní opatření, alespoň
v nejnáchylnějších oblastech.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. zpracoval v roce 2009 v rámci
studie „Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky“ (dílčí část
„Metodika mapování povodňového rizika“) analýzu, ve které identifikoval povodí, která jsou
rozhodující z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek s
nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí. Hlavními faktory, které určují náchylnost
určitého území ke vzniku přívalových povodní, jsou velikost a tvar povodí, sklonitostní
poměry terénu a propustnost půd. Významný vliv má také nasycenost povodí
předcházejícími srážkami, i když za podmínek, kdy intenzity extrémních srážek výrazně
přesahují maximálně možné rychlosti vsaku do půdy, dochází k nebezpečnému
povrchovému odtoku a následným povodňovým projevům i v podmínkách nenasyceného
půdního profilu. Lokální rozsah negativních důsledků povodní tohoto typu je zesilován
nesprávnými způsoby užívání území. Po soustředění odtoku do říční sítě, působí povodňová
vlna svojí dynamickou silou, která je ještě umocněna neseným materiálem, působí značné
škody na majetku a ohrožuje životy osob v postiženém území. Poměrně často situaci
zhoršuje vytváření bariér nebo ucpání propustků či mostních profilů.
Aby bylo možné těmto povodním předcházet nebo alespoň částečně zamezit, identifikoval
Výzkumný ústav povodí, která jsou k těmto povodním nejvíce náchylná. V těchto oblastech
by měla být aplikována protierozní opatření (viz kapitola 5.2.5) a obyvatelé by měli být o
tomto nebezpečí informováni jak formou osvěty, tak formou varovného systému při blížíce se
povodni. U obcí, které jsou tímto typem povodní ohroženy, je přiložena mapka zobrazující
riziková povodí.

4.1 Blažejov
Jednání proběhlo dne 15. 3. 2010, se zástupcem obce p. Töthem, který se však z rodinných
důvodů z jednání omluvil a ohroženosti obce byla konzultována telefonicky. Proto pro tuto
obec chybí doklad z projednání. Zástupce obce potvrdil, že se současná situace shoduje
s údaji uvedenými v Koncepci JČ.
Popis současného stavu z Koncepce JČ:
„V osadě Dvoreček Hamerský potok záplavou ohrožuje pouze rekreační objekty - ne příliš
významně. V osadě dochází pouze k záplavě přístupové komunikace a problému udržení
komunikace s odlehlou osadou. Povodňovou situaci v obci ovlivňuje i způsob manipulace na
výše ležících rybničních nádržích. V obci nejsou ohroženy žádné objekty, kromě několika
rekreačních objektů ohrožených málo významně tím, že dochází k zaplavení přístupové
cesty.“
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Popis navrhovaných opatření z Koncepce JČ:
„Obec má vyhovující ochranu před povodněmi, zásadní opatření není třeba v Koncepci
navrhovat.“
Vzhledem k tomu, že v obci jsou pouze 2 ohrožení obyvatelé, dále obec není vyhodnocena
jako ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a starosta obce nepožaduje zvyšovat
protipovodňovou ochranu obce, byla tato obec vyhodnocena jako neohrožená.

4.1 Častrov
Jednání proběhlo dne 24 .3. 2010, se zástupkyní obce pí. Houškovou. Zástupkyně obce
uvedla, že obec souhlasí s revitalizací toku nad a pod obcí a že obec nemá problémy
s vyššími průtoky.
Revitalizace toku (Žirovnice) je detailně řešena v části 1 této studie.
Vzhledem k tomu, že obec není vyhodnocena jako ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a
starosta obce nepožaduje zvyšovat protipovodňovou ochranu obce, byla tato obec
vyhodnocena jako neohrožená.
V katastru obce byla ale identifikována povodí riziková pro vznik přívalových povodní.
V těchto povodích je vhodné realizovat protierozní opatření (kapitola 5.2.5).

Obrázek 3: Riziková povodí v katastru obce Častrov
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4.2 Dolní Pěna
Jednání proběhlo dne 16. 3 .2010, za přítomnosti pí. Kubákové, starostky obce. Starostka
obce uvedla, že mírnou záplavou Pěněnského potoka je ohrožena zahrádkářská kolonie
v centru obce. Objekty bydlení nejsou ohroženy. V obci je vnímáno ohrožení zvláštní
povodní od Pěněnského rybníka (také zvaný rybník Dřevo). Stabilita hráze dle posudku TBD
neobstojí z pohledu dnešních norem.
Pěněnský rybník se nachází nad obcí Horní Pěna, kde byl identifikován stejný problém
týkající se protržení rybníka. Opatření ke zvýšení stability hráze je tedy detailně řešeno pro
obec Horní Pěna.
Vzhledem k tomu, že v obci je ohrožena pouze zahrádkářská kolonie, obec není
vyhodnocena jako ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a požadavek starostky obce je
řešen v rámci obce Horní Pěna, byla tato obec vyhodnocena jako neohrožená.
V katastru obce byla ale identifikována povodí riziková pro vznik přívalových povodní.
V těchto povodích je vhodné realizovat protierozní opatření (kapitola 5.2.5).

Obrázek 4: Riziková povodí v katastru obce Dolní Pěna
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4.3 Horní Němčice
Jednání proběhlo 17. 3. 2010 za přítomnosti p. Procházky, starosty obce. Starosta obce
uvedl, že obec nemá problémy s velkou vodou. Je možné revitalizovat upravený úsek
Studenského potoka nad obcí, pozemky vlastní částečně obec a dále společnost Stagra
Studená (www.stagra.cz), jednatelem společnosti je p. Svoboda (602 526 223). Dále by bylo
možné zajistit zprůchodnění stupňů v obci.
Revitalizaci je možné navrhnout jako opatření ke zlepšení ekologické funkčnosti toku, ale
z hlediska protipovodňové ochrany není toto opatření nutné. Zprůchodnění stupňů také
nesouvisí s protipovodňovou ochranou. Stupně je možné převést na balvanité skluzy, které
jsou migračně prostupné.
Vzhledem k tomu, že v obci jsou pouze 2 ohrožení obyvatelé, obec není vyhodnocena jako
ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a starosta obce nepožaduje zvyšovat
protipovodňovou ochranu obce, byla tato obec vyhodnocena jako neohrožená.

4.4 Kamenný Malíkov
Jednání proběhlo dne 24. 3. 2010, se zástupcem obce p. Petr Dvořákem. Zástupce obce
uvedl, že obec nemá problémy s velkou vodou, zaplavována bývá pouze skládka pily, a to je
již řešeno se správcem vodního toku Povodím Vltavy, státní podnik.
Vzhledem k tomu, že v obci jsou pouze 2 ohrožení obyvatelé, obec není vyhodnocena jako
ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a starosta obce nepožaduje zvyšovat
protipovodňovou ochranu obce, byla tato obec vyhodnocena jako neohrožená.

4.5 Stráž nad Nežárkou
Jednání se starostkou obce (pí. Tomšová) proběhlo pouze telefonicky v březnu 2010. Pro
tuto obec tedy chybí doklad z projednání. Starostka obce uvedla, že nedochází k žádným
problémům a není třeba řešit protipovodňová opatření. Proto také neproběhlo osobní
jednání.
Vzhledem k tomu, že obec není vyhodnocena jako ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ a
starostka obce nepožaduje zvyšovat protipovodňovou ochranu obce, byla tato obec
vyhodnocena jako neohrožená.

4.6 Žirovnice
Jednání proběhlo dne 24. 3. 2010, zástupcem obce byl p. Plešák. Zástupce obce uvedl, že
město nemá problémy s velkou vodou, pouze existuje nebezpečí v případě protržení rybníka.
Problémy jsou pouze v obci Vlčetín. Problémem je eroze z polí, která snižuje kvalitu vody ve
vodárenských rybnících – nutno řešit úpravou koryta. Zástupce zapůjčil zpracovanou studii
„Revitalizace povodí Žirovnice“ z roku 1996.
Protržení hráze rybníka nelze zabránit přírodě blízkými opatřeními, je nutná pravidelná
kontrola hráze pověřenou osobou.
Obec Vlčetín není specifikována v zadání této studie.
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Eroze z polí způsobuje snížení kvality vody, nikoliv povodňové ohrožení. Na zemědělských
pozemcích je pro omezení eroze možné aplikovat protierozní opatření, popsané v kapitole
5.2.5.
V části 1 této studie je detailně řešena revitalizace toku Žirovnice nad obcí Žirovnice, v úseku
o délce přibližně 7 km, který vede od ústí do Hájkovského rybníka u obce Žirovnice k hrázi
rybníka Pstruhovec u obce Častrov. Realizací tohoto opatření se zvýší protipovodňová
ochrana obce a bude zvýšena i kvalita vody ve vodárenských rybnících (Hájkovský r. a Nový
r.). Zapůjčená studie „Revitalizace povodí Žirovnice“ již neodpovídá současným nárokům na
revitalizaci toku, takže z ní při návrhu revitalizace nebylo vycházeno. V této studii je navržena
revitalizace toku formou vložení dřevěných a kamenných spádových objektů a opevnění
pohozem, bez rozvlnění trasy. V dnešní době je požadavek na odstranění spádových objektů
a návrh koryta bez opevnění.
Vzhledem k tomu, že obec není vyhodnocena jako ohrožená v POP HV ani v Koncepci JČ,
starosta obce nepožaduje zvyšovat protipovodňovou ochranu obce a revitalizace toku
Žirovnice nad obcí už je detailně řešen v části 1 této studie, byla tato obec vyhodnocena jako
neohrožená.
V katastru obce byla ale identifikována povodí riziková pro vznik přívalových povodní.
V těchto povodích je vhodné realizovat protierozní opatření (kapitola 5.2.5).

Obrázek 5: Riziková povodí v katastru obce Žirovnice
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4.7 Doklady z projednání pro neohrožené obce
4.7.1

Doklad z projednání – obec Častrov
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4.7.2

Doklad z projednání – obec Dolní Pěna
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4.7.3

Doklad z projednání – obec Horní Němčice
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4.7.4

Doklad z projednání – obec Kamenný Malíkov
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4.7.5

Doklad z projednání – obec Žirovnice
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5 Návrh opatření v ohrožených obcích
V rámci této studie bylo 19 obcí vyhodnoceno jako ohrožené. Pro všechny tyto obce jsou
zpracovány samostatné textové zprávy a výkresové přílohy. V těchto obcích byla přednostně
navrhována přírodě blízká protipovodňová opatření. Pokud ale z prostorových,
majetkoprávních, realizačních nebo jiných důvodů nebylo možné přírodě blízké opatření
navrhnout, byla navržena opatření technická. Tento případ nastává zejména v obcích
s hustou zástavbou, která přímo kopíruje koryto vodního toku. Tato technická opatření ale
nejsou v rámci této studie řešena v takovém detailu, jako opatření přírodě blízká. Oba typy
opatření byly navrhovány na návrhový povodňový průtok podle Plánu hlavních povodí ČR
(PHP ČR).
Seznam ohrožených obcí s návrhovým povodňovým průtokem a typem navržených opatření
je uveden v tabulce Tabulka 2 a graficky jsou navržené typy opatření znázorněny na obrázku
2.. Pouze přírodě blízká opatření byla navržena v 6 obcích, pouze technická opatření ve 2
obcích a v 9 obcích byla navržena jak opatření přírodě blízká, tak opatření technická. Ve 2
obcích nebyla navržena žádná opatření buď z důvodu památkové ochrany problematických
objektů, nebo protože se již projekt protipovodňové ochrany v obci realizuje.

Tabulka 3: Ohrožené obce – návrhový průtok a typy opatření (PBPO – přírodě blízká
protipovodňová opatření, TO – technická opatření)
Obec
Dolní Žďár
Horní Pěna
Jarošov nad Nežárkou
Jindřichův Hradec
Kamenice nad Lipou
Kardašova Řečice
Kostelní Radouň
Kunžak
Lásenice
Lodhéřov
Nová Včelnice
Popelín
Rodvínov - Jindřiš
Strmilov
Střížovice
Studená
Val - Hamr
Veselí nad Lužnicí
Žďár

Zakázka č. 1644/002

Návrhový průtok QX
podle PHP ČR

Typ opatření

20
20
20
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20-50
20
20
20
50
20

TO
TO
PBPO + TO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
PBPO
PBPO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
PBPO + TO
Žádná opatření nebyla navržena
PBPO + TO
PBPO + TO
PBPO
PBPO + TO
Žádná opatření nebyla navržena
PBPO
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Obrázek 6: Navržené typy opatření v obcích

Základní filozofie při návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření je zajištění ochrany
osob a majetku před ničivými účinky povodní v kombinaci se zajištěním dobrého
ekologického stavu vod a zlepšením ekologického stavu krajiny. Je nutné kombinovat
technická opatření, která urychlují odtok ze zastavěných území s využitím přirozeného
rozlivu do údolních niv tam, kde je volný prostor a nedochází k povodňovým škodám.
Současně je systém nutné doplňovat o protierozní opatření v ploše povodí, která zamezují
smyvům orné půdy a podílí se na zpomalení odtoku vody z povodí. Podle umístění je
rozlišujeme na opatření prováděná v ploše povodí (zejména na zemědělské půdě) a na
opatření prováděná na vodních tocích a v jejich nivách. Oba základní typy opatření spolu
souvisí a v rámci povodí by měla být prováděna ve vzájemné koordinaci.
V publikaci Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Zvýšení protipovodňové ochrany v
povodí - přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření“ je uveden katalog PBPO, ze
kterého bylo při návrhu vycházeno.
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5.1 Katalog PBPO
Typ opatření 1 - PBPO v nezastavěném území, snížení kapacity koryta revitalizací a
zvýšením četnosti rozlivů do údolních niv, které se podílí na transformaci povodňových
průtoků. Zvýšení protipovodňové ochrany v povodí - přírodě blízká protipovodňová a
protierozní opatření.
Typ opatření 2 - PBPO v zastavěných oblastech, zkapacitnění koryta a urychlení odtoku,
složený profil se stěhovavou kynetou – revitalizovaným korytem, možnost ohrázování
zastavěných území
Typ opatření 3 - PBPO transformace povodňové vlny v suchých retenčních nádržích nebo
poldrech a revitalizace toků a niv ve zdrži
Typ opatření 4 - Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce
toku a nejsou přímou součástí PPO (např. v parcích a zastavěných oblastech, náhony)
Typ opatření 5 - Ochrana fungující retence záplavových území nebo toků v sevřených
údolích a realizace opatření pro zlepšení hydromorfologické struktury toků a niv
Typ opatření
6 - Opatření typu 1. a 5. s nutností navazujících PPO (ohrázování
zastavěných území v dosahu vzdutí vody v nivě, zkapacitnění profilů mostů aj.)
Doplňující opatření – protierozní opatření v ploše povodí

5.2 Navržená přírodě blízká protipovodňová opatření v obcích obecné zásady návrhu
5.2.1

Revitalizace v extravilánu (typ opatření 1)

Při vývoji toků bez zásahu člověka se toky přirozeně formují podle charakteristik lokality, ve
které se nacházejí. Tvary koryta i trasy toku jsou ovlivněny především sklonitostními poměry,
srážkoodtokovými poměry a typem hornin a půd. Základní klasifikace geomorfologických
typů přírodních koryt rozlišuje 4 kategorie toků - toky:





přímé,
divočící,
meandrující a
stabilně větvené.

Cílem revitalizace je navrácení upraveného toku do co možná nejpřirozenějšího stavu.
Základem pro návrh nové trasy a tvaru koryta je tedy vyhodnocení geomorfologické
kategorie toku na základě dat popisujících dané území. V ideálním případě se revitalizace
provádí podle historických záznamů, které popisují tok před úpravou. Pro návrh nové trasy
toku je vhodné vycházet například z historických nebo katastrálních map, ve kterých je někdy
původní koryto zaneseno, nebo je patrné z tvaru hranic současných pozemků.
Doporučené zásady pro návrh přírodě blízkého koryta toku (dle publikace „Vodohospodářské
revitalizace“, Tomáš Just a kol., 2005):

Miskovitý tvar příčného profilu, široký a mělký, se sklonem svahů cca 1:3.
V místech oblouků může být profil nesymetrický, svah u konkávního břehu je
poté prudší než u konvexního břehu (viz Obrázek 7) Nízká průtočná kapacita,
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návrh na průtok Q30d až Q1, která podporuje rozlivy do nivy při vyšších vodních
stavech.
Větší poměr hloubky a šířky koryta – podle typu toku od 1:4 (malé potoky,
stružky) až k 1:20 (velké řeky). Pro toky střední velikosti je ideální poměr 1:8 –
1:10.
Absence těžkého nepoddajného opevnění, koryto je v případě nutnosti možné
stabilizovat pouze pohozy z místního kamene.
Trasa odpovídající geomorfologickému typu toku.
Nejednotný podélný sklon.
Přítomnost tůní, větších balvanů v toku a příp. dalších rozčleňujících objektů
podporující oživení toku popř. i samočistící schopnosti.

Obrázek 7: Porovnání různých příčných profilů

Pro meandrující typy koryt (viz Obrázek 8) je dále vhodné řídit se při návrhu těmito
parametry:
 Šířka meandračního pásu bývá 10 až 14 násobkem šířky koryta.
 Poloměr oblouků bývá 2 až 3 násobkem šířky koryta.
 Vzdálenost mezi obloukem a následujícím brodem bývá 5 až 7 násobkem šířky
koryta.
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Obrázek 8: Parametry meandrujících toků; b – šířka koryta, R – poloměr oblouku, F –
vzdálenost mezi obloukem a brodem, B - šířka meandračního pásu
5.2.2

Revitalizace v intravilánu (typ opatření 2)

Pro revitalizaci vodních toků v urbanizovaných územích je třeba, v závislosti na velikosti toku
a místních podmínkách, hledat vždy individuální řešení. Cílem revitalizace v intravilánu je
zajištění kapacitního koryta s alespoň základní ekologickou hodnotou, takže řešení zahrnují
jak opatření ke zlepšení protipovodňové ochrany, tak opatření ke zlepšení ekologické
funkčnosti. Ke zlepšení protipovodňové ochrany slouží opatření jako rozšíření řečiště nebo
jeho dna, snížení úrovně příbřežního území nebo zvýšení hrází. Opatření ke zlepšení
ekologické funkčnosti spočívají ve vytvoření strukturní členitosti typické pro vodní tok (např.
vkládáním kamenů nebo mrtvého dřeva do toků), přestavbě jezů na skluzy a dnové rampy
(obnovení biologické migrační prostupnosti), uplatnění inženýrsko - biologických stavebních
metod a založení odpovídajícího břehového porostu.
Revitalizované toky v zastavěných územích navíc slouží jako místa pro trávení volného času
a rekreaci, především zlepšením přístupu k vodnímu toku.
Předpokladem pro to je prostor (dosažitelnost ploch), čas (například pro rozvoj břehové
vegetace) a odborná způsobilost pro plánování, realizaci a pozdější údržbu. Revitalizace
vodních toků v urbanizovaných územích vyžaduje často víceleté plánování, mimo jiné aby se
podařilo získat potřebné plochy. K tomuto plánování rovněž náleží návrhy přírodě blízkého
odvodnění dopravních komunikací.

Obrázek 9: Příklad revitalizace v intravilánu (zdroj: Vodohospodářské revitalizace, T. Just a
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kol., 2005)
5.2.3

Suchá retenční nádrž (typ opatření 3)

Hráze suché (polosuché) nádrže se budují převážně jako zemní, sypané z místních
dostupných materiálů, podle místních podmínek lze uvažovat i s jinými materiály. Při návrhu
hráze je třeba brát v úvahu, že hráze budou zatápěny vodou náhle, většinou krátkodobě a s
delšími prodlevami bez zatopení, takže se zřejmě nevytvoří stálý režim průsaku hrází. To
může nepříznivě ovlivňovat jejich stabilitu při zatápění akumulačního prostoru nádrže. Tuto
okolnost je třeba brát v úvahu i při návrhu opevnění návodního líce hrází a stanovování
potřeb těsnění podloží. Součástí hrázového systému a funkčních objektů musí být i zařízení
pro kontrolní měření TBD.
Pro provozní potřeby musí být vodní dílo vybaveno přiměřenými provozními, kancelářskými a
sociálními objekty. Provoz suchých (polosuchých) nádrží je řízen manipulačním a provozním
řádem. Manipulační řád musí zajišťovat optimální manipulaci, kterou lze dosáhnout
nejúčinnějšího snížení kulminačního průtoku.
Vytipování vhodného profilu pro těleso hráze poldru je úloha, která zahrnuje několik zcela
odlišných hledisek. Jedná se o možnost založení (geologické poměry), šířka údolnice a sní
spojená délka hráze (ekonomický ukazatel) nebo vhodnost začlenění do krajiny (estetické
hledisko).

Obrázek 10: Vzorový řez hrází retenční nádrže
5.2.4

Revitalizace a navazující PPO (typ opatření 6)

Navržená revitalizace popsaná v kapitole 5.2.1 byla v některých obcích doplněna
technickými opatřeními, zejména ohrázováním ohrožených objektů a zkapacitněním mostů.
Tato technická opatření jsou popsána v kapitole 5.3.

5.2.5

Protierozní opatření (doplňující opatření v ploše povodí)

Protierozní opatření efektivní pro konkrétní lokalitu je vhodné zvolit na základě simulačního
modelu. Použitelným simulačním modelem je například empirický model USLE („Universal
Soil Loss Equation“) nebo fyzikálně založený model WEPP („The Water Erosion Prediction
Project“).
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5.2.5.1 Protierozní osevní postupy
Protierozní osevní postup je nepostradatelným řešením na erozně ohrožených pozemcích,
kde nelze z organizačních a technologických důvodů uplatnit jiný způsob rozmísťování
protierozních plodin. Protierozní uspořádání pozemků a plodin v osevních postupech využívá
především protierozně ochranných účinků plodin. Jsou to opatření organizační, nenákladná,
upravující zejména organizaci a strukturu plodin.
Protierozní osevní postupy se navrhují v případě silně svažitých pozemků ve velmi
sklonitém, vertikálně a horizontálně vícesměrně členitém území, kde není možné provádět
pracovní operace napříč svahu nebo v případech nepříznivého tvaru a přístupnosti pozemku,
jakož i v případech erozního ohrožení vodních zdrojů v OPVZ.
V těchto podmínkách je třeba systém hospodaření na půdě plně podřídit požadavkům
protierozní ochrany. Pozemky silně ohrožené je třeba vyčlenit do samostatného osevního
postupu, zabezpečit rostlinný kryt po většinu roku a ochranu půdy i v zimním období.
Taková erozní situace na pozemku vyžaduje především zásadní úpravu struktury
pěstovaných plodin, tzn.:
- vyloučit plodiny s nízkou protierozní účinností,
- zvýšit zastoupení plodin s vysokým protierozním účinkem,
- zařadit alternativní zlepšující plodiny se středním protierozním účinkem.

Návrh vhodného umístění pěstovaných plodin podle sklonu pozemku:
Kategorie I - plochy podél vodotečí jsou charakteristické velmi malým sklonem. Z hlediska
možného vybřežení vody z toku je nutno tyto plochy využívat jako trvalé travní porosty.
Kategorie II. plochy s ornou půdou se sklonem do 3° lze soustředit plodiny chránící půdu
nedostatečně – okopaniny, kukuřice, širokořádkové plodiny.
Kategorie III. - plochy s ornou půdou se sklonem do 7°. Zde je možno plodiny odolné jako
např. ozimé obiloviny pěstovat bez omezení. Plodiny náchylné erozi je možno pěstovat s
použitím agrotechnických protierozních opatřeních. Možno využít běžný osevní postup.
Kategorie IV. - plochy s ornou půdou se sklonem do 12° je možno využívat jen se speciálním
protierozním osevním postupem. Je zde nutno zvážit zornění lokality a možný převod
pozemků na trvalé travní porosty.
Kategorie V. - plochy bez orné půdy nad 17°, jen trvalé travní resp. lesní porosty.

5.2.5.2 Pásové střídání plodin
Pásové střídání plodin sleduje snížení erozního účinku vložením různě širokých pásů s
plodinami erozně méně ohroženými (travní porost, vojtěška, jetel, příp. obilovina) na
pozemek s pěstovanou erozně ohroženou plodinou.
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Pásy jednotlivých plodin pásovém pěstování plodin se provádí ve formě vrstevnicových
pásů, nebo pásů s mírným odklonem od vrstevnic (do max. odklonu 30° od vrstevnic).
Mohou být stejně široké při shodném osevním postupu nebo lze navrhnout různě široké pásy
plodin dobře chránících půdu před erozí. Účinek systému spočívá v infiltraci odtoku z výše
ležícího pásu v travním pásu. Přitom se zohledňuje erozní ohroženost chráněné plodiny,
velikost sklonu a tvaru svahu pozemku. Při vrstevnicovém pásovém hospodaření jsou
plodiny uspořádány v pruzích podél vrstevnic. Při tzv. polním pásovém hospodaření mají
pásy jednotnou šířku a jsou umístěny napříč sklonu, ale nezakřivují se podél vrstevnic.
Vrstevnicové pásy mohou být uspořádány i tak, že mezi stejně široké pásy plodin v
pravidelném osevním postupu jsou umísťovány zpravidla nestejně široké pásy travních
porostů či jetelovin, zajištující s ohledem na proměnlivý sklon terénu nutnou „opravu“ v zájmu
zachování stejné šířky plodinových pásů.
Šířka pásů je závislá na sklonu a délce svahu, propustnosti půdy, její náchylnosti k erozi a na
šířce záběru nářadí. pásové pěstování plodin spočívá ve střídání plodin s malým
protierozním účinkem (většinou širokořádkové plodiny) s pásy plodin poskytujících vysokou
protierozní ochranu (trvalé travní porosty)
Šířka vsakovacího pásu se určí výpočtem, minimální šířka je 30 m.
5.2.5.3 Protierozní meze
Protierozní meze, navrhované s průlehy ve své spodní části jsou trvalou překážkou
soustředěného povrchového odtoku a v případě návrhu bez průlehů přispívají k rozptýlení
soustředěného povrchového odtoku. Optimálně jsou složeny ze tří základních částí:
zasakovacího pásu nad mezí, vlastního tělesa meze a odváděcích prvků.
Vedle základní protierozní funkce (trvalá překážka povrchovému odtoku) mají meze a
dřevinná zeleň na nich rostoucí velký význam také z hlediska krajinně estetického i jako
hnízdiště a migrační zóny drobné zvěře, hmyzu, rostlin a všech živých organizmů, zvyšují
zároveň průchodnost krajiny. Navržený systém protierozních mezí včetně navržené zeleně s
protierozní funkcí může fungovat v krajině i jako nezbytná součást územních systémů
ekologické stability.
Doporučuje se, aby většina dosud stávajících mezí byla ponechána a vhodným způsobem
doplněna nebo znovu vybudována tam, kde v důsledku zvětšování bloků orné půdy byly
meze zrušeny.
Protierozní mez se navrhuje dle sklonu svahu vysoká cca 1 - 1,5 m, ve sklonu 1 : 1,5.
Zatravní se a zároveň osází i keři. Keře musí co nejrychleji vytvořit dobrý zápoj, aby zamezily
růstu plevelů.
Nejlépe je budovat meze v podélném sklonu 2 – 5 % s napojením na svodný prvek, např.
příkop, průleh, stabilizovanou dráhu soustředěného odtoku, strž apod. Přetíná-li však
protierozní mez údolnici s nepříliš rozsáhlým sběrným územím, je možné zajistit odvádění
vody místní terénní urovnávkou, případně vložením vhodného vtokového objektu v
kombinaci s patřičně dimenzovaným flexibilním svodným drénem, např. typové objekty
NRCS-USDA. Nebude-li toto řešení stačit, je třeba v údolnici vytvořit zatravněný průleh a do
něj oboustranně svést zachycenou vodu. Je-li pozemek odvodněn, je třeba budovat mělký
průleh a nižší mez. Ke svedení vody je možné využít i svodný drén.
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Průleh pod mezí se provádí ve sklonu 20 % k mezi. Úlohou průlehu je odvést konečný
zbytek vody do svodného prvku. Průleh bude dimenzován podle potřeby na zvolenou N-letou
vodu. Zasakovací a sedimentační pás nad mezí se zatravní v šířce cca 6 m.
Pro zlepšení protierozní, ekologické stability i jiné funkce mezí je nutno realizovat jejich
ozelenění.
Návrh ozelenění vychází z těchto zásad:
- vychází z přirozené druhové skladby rozptýlené zeleně v daném území,
- kořenový systém musí zajišťovat zpevnění meze a podporovat zasakovací funkci,
- zápoj dřevin musí být souvislý, dosahující místy až neprůchodnosti, keřové patro pak
umožní osídlení polní zvěří a biologickým predátorům.
5.2.5.4 Protierozní průlehy
Průlehování pozemků je jedno z nejvhodnějších a nejdůležitějších podpůrných opatření na
orné půdě, zejména použité v kombinaci s agronomickými a organizačními protierozními
opatřeními. Průleh je mělký, široký příkop na rozdíl od protierozních příkopů s mírným
sklonem svahů, založený s malým, příp. až nulovým podélným sklonem, kde se povrchově
stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna.
Záchytné průlehy jsou navrhovány ve variantách jako: vsakovací průlehy - vhodné pro lehké
půdy sušších oblastech a na pravidelné svahy v terénu, kombinované průlehy (vsakovací +
odváděcí funkce) - vhodné pro středně těžké půdy, při větším výskytu přívalových dešťů, v
terénu s velmi dlouhými svahy nebo při zvláštní ochraně, např. zástavba a odváděcí průlehy
- pro těžké půdy s minimálním vsakem, ve vlhčích oblastech ve zvlněném terénu. Na
záchytné průlehy zpracovatel návrhu KPÚ následně bude navrhovat přesně specifikované
trasy svodných průlehů.
Byla navrženy následující varianty průlehů:
- se zatravněným pásem,
- se sedimentačním pásem,
- s doprovodnou hrázkou,
- s vegetačním doprovodem.
5.2.5.5 Protierozní hrázky
"Protierozní ochranné hrázky s funkcí záchytnou, retenční (vsakovací) a odváděcí se
navrhují za účelem neškodného odvedení vody zejména při ochraně intravilánů či jiných
chráněných území a staveb s cílem zamezit přítoku vnější vody na pozemek. Navrhují se
zejména na pravidelných méně sklonitých svazích (do 10 %) s malou vertikální a horizontální
členitostí. Musí být vždy napojeny na systém svodných prvků a hydrografickou síť v povodí.
Navrhují se samostatně, případně v kombinaci s dalšími liniovými prvky technického
charakteru (mělký průleh nebo příkop). Hrázkou se vytvoří retenční prostor pro zachycení a
neškodné odvedení odtoku ze sběrného území (do 15 ha). Pro zvýšení účinnosti vsaku se
doporučuje souběžně s patou hrázky navrhnout vsakovací drén, doplněný dle podélného
sklonu hrázky situováním vhodného vtokového objektu v kombinaci s patřičně
dimenzovaným flexibilním svodným drénem, např. typové objekty NRCS-USDA. Doprovodná
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zeleň se vysazuje na jejich spodním svahu, případně v pruhu pod hrázkou. Rozsah
zatravnění zasakovacího zatravněného pásu je min. 6 m.
Varianty:
- se zatravněným zasakovacím pásem,
- se vsakovacím prvkem a zatravněným pásem,
- s vegetačním doprovodem.
5.2.5.6 Záchytné a svodné příkopy
Záchytné příkopy slouží především k ochraně níže ležících pozemků před povrchově a často
již soustředěně odtékající vodou z výše ležících, někdy i nezemědělských pozemků, nebo k
přerušení příliš velké délky pozemku po spádnici. Při návrhu se musí dbát na to, aby příkopy
odváděly návrhový kulminační průtok a aby se nezanášely. Důležité je i zaústění příkopů do
místní vodoteče případně nádrže. V některých případech je možné použít příkopy i jako
zasakovací a záchytné zářezy, trasované podél vrstevnic a po určitých úsecích přerušované
příčnými hrázkami. Podmínkou trvalé funkce u příkopů vedených v menších sklonech je
jejich pravidelné čištění od nánosů a porostů, u příkopů s velkým sklonem pečlivé opravy
opevnění. Velmi účelné je využívat sítě cestních příkopů jako záchytných příkopů
s protierozní funkcí.
5.2.5.7 Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku – zatravnění údolnic
Přirozené nebo upravené dráhy soustředěného povrchového odtoku (mající charakter
průlehů) zpevněné vegetačním krytem, jsou schopny bezpečně bez projevů eroze odvést
povrchový odtok, ke kterému dochází v důsledku morfologické rozmanitosti krajiny, zejména
na příčně zvlněných pozemcích, v úžlabinách a údolnicích v době přívalových dešťů nebo
jarního tání, kdy soustředěně po povrchu odtékající voda v těchto místech zpravidla
způsobuje erozní rýhy. Je proto nezbytné tyto potenciální dráhy soustředěného odtoku
upravit tak, aby jejich příčný profil umožnil neškodné odvedení veškeré po povrchu odtékající
vody. Nejvhodnější ochranou těchto exponovaných míst je vegetační kryt, nejlépe
zatravnění. V případě potřeby jiného druhu opevnění v závislosti na vypočítané střední
profilové rychlosti a tangenciálního napětí postupujeme podobně jako u návrhu zpevněných
průlehů.
Při realizaci zatravněných drah soustředěného odtoku (údolnic) nebude nutné po posouzení
v mnoha případech provádět zemní práce pro dosažení optimálního parabolického příčného
profilu. Nejlepší postup je využít původní přirozené údolnice. Většinou u takového typu stačí
jen tam, kde je to nutné, upravit profil a po celé délce povrch.
Kapacita přírodních profilů bude většinou adekvátní a bude třeba jen definovat rozsah
zatravnění.
K návrhu odpovídajících parametrů zatravněných údolnic potřebujeme znát hydrologické
podklady a hydraulické parametry na základě kterých navrhneme parametry průtočné plochy
příčného profilu jakož i potřebu opevnění.
Zatravněná stabilizovaná dráha soustředěného povrchového odtoku je protierozní opatření,
které potřebuje údržbu, aby zůstala zachována jeho schopnost bezpečně, bez erozních
procesů, odvést povrchový odtok. Systém údržby spočívá zejména v:
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- pravidelném sečení minimálně dva až třikrát ročně tak, aby výška porostu v době po sečení
byla 8 - 10 cm přihnojování porostu - zejména přihnojení porostu na jaře po zasetí je velmi
důležité pro dosažení kvalitního stabilního porostu,
- bezprostředním odstraňování škod vzniklých při provádění agrotechnických operací, včetně
možných oprav poškozeného odvodňovacího systému.

5.3 Navržená technická opatření v obcích - obecné zásady návrhu
Technická opatření jsou navrhována samostatně nebo jako doplněk k přírodě blízkým
opatřením v rámci typu opatření 6.
5.3.1

Zemní hráze a protipovodňové zdi

Pro návrh zemní hráze je třeba vycházet z daných pravidel a místních podmínek. Zemní
ochranné hráze, jako nejfrekventovanější typ ochranných pevných konstrukcí, zabezpečují
neškodné odvádění velkých vod (do průtočného množství odpovídajícího návrhovému
průtoku). Hráze jsou budovány převážně z místních materiálů, výška hráze je stanovena
hydraulickým výpočtem s patřičným převýšením dle ČSN 752101. Nejmenší šířka hráze v
koruně je 2,0 m (při výšce hráze do 2 m), u hrází vyšších než 2 m je min. šířka koruny 3,0 m.
Ve stísněných podmínkách mohou plnit ochrannou protipovodňovou funkci zdi, v současné
době nejčastěji železobetonové monolitické nebo prefabrikované. Tloušťka železobetonové
zdi je dána statickým výpočtem, směrně 0,5 - 0,8 m (v závislosti na výšce), založení musí být
provedeno na nezámrznou hloubku.
Při návrhu příčného profilu ochranné hráze je nutno brát v úvahu zejména:
 fyzikálně mechanické vlastnosti násypových materiálů,
 hydrologické poměry a fyzikálně mechanické vlastnosti podloží,
 délku doby zatížení hráze a podloží návrhovým průtokem, související průsaky a
vztlaky,
 vliv průsaku na stabilitu hráze a podloží,
 potřebu odvodnění chráněného území,
 použití těsnících prvků hráze a podloží v závislosti na délce trvání povodňových
stavů,
 nutnost opevnění návodního líce ve vazbě na rychlost proudění, případně polohu
hrází vůči směru proudění při povodňových situacích.
Na neopevněných částech hrází, je nutno založit travní porost, v místech napojení hrází na
objekty a jinak exponovaných místech je nutno opevnění zesílit. Při přechodu hráze přes
stará ramena, případně nevhodnou základovou půdu, musí být navrženo technické řešení,
zajišťující deformační a filtrační stabilitu. Podle místních podmínek může být na koruně hráze
vedena účelová komunikace.
Funkci ochranných hrází mohou za určitých podmínek plnit i násypová tělesa komunikací,
pokud vyhovují příslušným normativním ustanovením.
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Obrázek 11: Vzorový řez ochrannou zemní hrází
5.3.2

Mobilní konstrukce

Mobilní hradící konstrukce je vhodné použít v sídlištních podmínkách, kde prostorové
poměry a urbanistické hledisko neumožňují zřízení trvalých ochranných opatření
(zkapacitnění koryta, ochranné hráze a zdi) a opatření nad chráněnou lokalitou nepostačují k
zajištění potřebné úrovně protipovodňové ochrany. Pro možnost použití mobilních hradících
konstrukcí je základní limitující podmínkou dostatečná doba předpovědi povodňového
nebezpečí, potřebná pro jejich instalaci.
Mobilní hradící konstrukce existují v různém provedení. Podle způsobu instalace rozlišujeme
dvě základní kategorie:
 mobilní hradící konstrukce vyžadující zabudované trvalé kotevní zařízení (tzv. spodní
stavba),


mobilní hradící konstrukce bez potřeby trvalých kotevních zařízení.

Konstrukce s trvalým kotevním zařízením jsou zpravidla tvořeny kovovými nebo plastovými
hradidly s integrovaným těsněním, která jsou osazována do vertikálních nosných prvků
(slupic), kotvených do spodní stavby. Pokud to podmínky dovolí, je pro zlepšení těsnosti
výhodné vytvořit dosedací práh. Podle místních podmínek je účelné společně se spodní
stavbou řešit případný těsnící systém podloží.
Spodní stavba může být vytvořena železobetonovým prahem, případně podzemní stěnou s
funkcí kotvící a těsnící. Na nepropustném podloží lze použít i piloty jako kotevní prvky
jednotlivých slupic.
Volba typu spodní stavby vychází z místních podmínek a geologické skladby v místě
hrazení. Individuálně nutno řešit napojení hradící konstrukce na stávající zástavbu (domovní
bloky, předmostí apod.) Součástí řešení spodní stavby musí být i úprava dotčených
inženýrských sítí.
Pro zřízení stabilních zařízení spodní stavby je zpravidla třeba stavební povolení. Mobilní
hradící konstrukce nevyžadující stabilní spodní stavbu mohou být např. válcové vaky plněné
vodou, speciální konstrukce z vlnitého plechu ve tvaru A, stavebnicově skládané, těsněné
folií. V některých situacích lze použít i drátokamenné matrace nebo stěny sestavované
z drátěných košů plněných zeminou, těsněné rovněž folií. Individuální řešení napojení na
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stávající zástavbu je nutné stejně jako v předchozím případě. Stavební povolení pro tyto typy
není třeba. Požadavky na statické řešení mobilní hradící konstrukce rostou ve vazbě na
jejich výšku. Pro větší hrazené výšky je zpravidla třeba volit konstrukce s kotvením do spodní
stavby. Dosavadní zkušenosti s mobilním hradícím zařízením jsou do výšky cca 3,0 m.
Kromě vhodných geologických a terénních podmínek je pro možnost operativního použití
nezbytné zajistit skladování (nejlépe kontejnerové) hradících konstrukcí v dostatečné
blízkosti použití tak, aby instalaci zvládl vyškolený tým v krátkém čase, stanoveném
povodňovým plánem.
V časovém plánu nutno počítat s rezervou pro vyklizení trasy a manipulačního pruhu od
překážek (parkující vozidla, dočasné skládky apod.). K tomuto účelu je třeba mít k dispozici
příslušné technické prostředky, pokud nelze využít prostředků pro instalaci hrazení.

Obrázek 12: Řez mobilním hrazením

5.3.3

Zkapacitnění mostních objektů

Základním předpokladem pro nezhoršování povodňové situace mostní konstrukcí je
dostatečná výška spodní hrany nosné konstrukce nad hladinou návrhové povodně (zpravidla
Q100) a umísťování mostních opěr mimo koryto vodního toku a jednoznačně s respektem s
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hydraulickým zákonitostem proudění vody, včetně specifik proudění povodňových průtoků.
Ani normou stanovené minimální převýšení nemusí být z hlediska plavenin a ledochodů
zcela vyhovující, každý případ by měl být posuzován individuálně za účasti správce toku a
vodoprávního úřadu s ohledem na specifické podmínky v povodí a charakter mostní
konstrukce.
K odstranění nevyhovujícího stavu je zpravidla nutná rekonstrukce mostního objektu buď
zvýšením nivelety nebo volbou subtilnější nosné konstrukce, případně použitím horní nosné
konstrukce nad mostovkou. Na tyto úpravy zpravidla musí navazovat úpravy souvisejících
komunikací, takže celé opatření je značně nákladné a jako samostatné protipovodňové
opatření málo reálné. Jeho realizace přichází v úvahu při rekonstrukci mostního objektu z
důvodů končící životnosti nebo řešení zvýšeného dopravního zatížení.
K jistému zlepšení situace může ve vhodných podmínkách přispět zřízení inundačních otvorů
nebo úprava nivelety navazující vozovky, umožňující její řízené přelévání. V takových
případech je třeba pečlivě prověřit, zda takto usměrněná voda neohrozí dříve ochráněné
lokality a zajistit, aby se po odeznění povodňové situace dostala neškodně zpět do
recipientu.
Navrhovaná opatření je vhodné modelově ověřit. Projektový návrh nosné konstrukce musí
vytvářet podmínky pro možnost mechanizovaného uvolňování mostního otvoru během
povodní od plovoucích předmětů velkých rozměrů.
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