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Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné 

biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je 

v řešené oblasti způsobena především rozběhovým větrem, jenž má za následek vznik vln, 

které následně rozšiřují břehy. Výsledkem práce je zpracování biotechnických návrhů 

stabilizace, které mají za účel omezit či zpomalit ústup břehové čáry. 

 

  

stabilizace, břehová čára, nádrž, abraze 

 

The subject of this bachelor’s thesis is to prevent the retreat of the bank line by the proposal 

of suitable biotechnical stabilization of the banks of the flooded Hulín sandstones on the 

specified section. Shore abrasion is mainly caused by the starting wind, which results in the 

formation of waves that subsequently spread the banks. The result of the thesis is the 

processing of biotechnical stabilization proposals, which are intended to reduce or slow down 

the retreat of the bank lines. 

Stabilization, bank line, water reservoir, abrasion 
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 Bakalářská práce se zabývá posouzením a následným návrhem revitalizace břehů 

zatopené pískovny Hulín na vybraném úseku. Zájmová oblast se nachází asi 10 km východně 

od Kroměříže v katastrálním území Hulín. 

 Revitalizace zájmového úseku se zaměřuje především na problémy 

s ustupujícími břehy, na kterých bylo již v minulosti provedeno biologické zpevnění svahů, 

které však bylo rozbito vlnami a vysázená vegetace se neuchytila. Cílem této práce je návrh 

vhodné biotechnické stabilizace již vzniklých abrazních srubů, a tím zamezení či alespoň 

zpomalení ústupu břehové čáry. 

 Bakalářská práce byla zpracována na základě osobní prohlídky pískovny Hulín a 

řešeného úseku. Cílem prohlídky bylo seznámení se s nynějším stavem břehů, pořízení 

fotodokumentace a získání doplňujících informací o zkoumané lokalitě a jejím okolí. 

Prohlídka byla provedena na podzim za účasti prof. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra. 
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 Zatopená pískovna Hulín se nachází ve Zlínském kraji na okraji města Hulín 

v nadmořské výšce asi 191 m n. m. V současnosti pískovnu spravuje společnost 

Českomoravský štěrk a.s. Těžba je zde prováděna pod hladinou spodní vody (tzv. mokrá 

těžba) za pomocí drapákových a sacích bagrů. Štěrkopískovna vyrábí těžené kamenivo mnoha 

frakcí díky čemuž je velmi žádaná u odběratelů. Těžené kamenivo je využíváno při výrobě 

betonů, omítek a malt nebo je využíváno jako okrasné a dekorační kamenivo. 

 

 

Název projektu:   Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín 

     na vybraném úseku 

Lokalizace:    Pískovna Hulín, 

     Město Hulín, okres Kroměříž, kraj Zlínský 

Souřadnice GPS:   49°17'57.277"N; 17°24'16.618"E 

Provozovatel pískovny:  Českomoravský štěrk, a.s.  

     Pískovna Hulín 

     768 24, Hulín, Záhlinická 806 

     IČO: 255 02 247  

Rozloha pískovny:   93,5 ha   

Délka řešeného úseku:  ≐ 675 m 

Kraj:     Zlínský  

Okres:     Kroměříž  

Město:     Hulín 

Katastrální území:   Hulín 
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Obr. 1. 1 – Lokalizace zájmového území na mapě – Zlínský kraj [1] 

 

Obr. 1. 2 – Lokalizace zájmové lokality na mapě – Hulín [16] 

 

Obr. 1. 3 – Řešený úsek štěrkopískovny Hulín [16] 
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 Zlínský kraj, ve kterém se nachází řešené území, leží v povodí řeky Moravy. Nachází 

se v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným cyklem teplot a srážek. 

 

 

Obr. 1. 4 – Úhrn srážek ČR v roce 2016 [2] 

 

 

V jezeře nedochází k ovlivnění přítokem či odtokem, proto se jedná o jezero 

bezodtoké. Na hladinu vody má vliv velikost srážek a pohyb hladin podzemní vody. 

 

Řešená lokalita leží v teplé oblasti T2, která je charakterizována dlouhým až velmi 

dlouhým, suchým až velmi suchým a teplým až velmi teplým létem. Zima je naopak krátká, 

mírně teplá a suchá až velmi suchá. Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu bývá nejvyšší 

v prosinci, nejmenší v dubnu a v průměru se pohybuje okolo 77% . [3] 
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Tabulka vybraných klimatických charakteristik pro oblast T2: 

 

Tab. 1. 1 - Charakteristika klimatické oblasti T2 [3] 

 

 

Průměrný roční úhrn atmosférických srážek se pohybuje kolem 650 mm. Roční úhrn 

srážek však stoupá v závislosti na nadmořské výšce. Nejvyšší srážkový úhrn bývá v květnu až 

srpnu a nejméně v únoru a březnu. V letních měsících je zde častý výskyt přívalových srážek 

bouřkového charakteru, které však postihují pouze malá území. Sněhová pokrývka se ve 

Zlínském kraji objevuje od poloviny prosince až do poloviny března. V nížinách dosahuje 

výška sněhové pokrývky 10 až 20 cm. 

 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,5°C. Nejchladnějším měsícem 

bývá leden a nejteplejším červenec. V nejteplejším měsíci se denní maximum pohybuje kolem 

24,0°C a průměrná denní minima se v lednu dostávají na hodnotu -5°C.  

 

Podzemní vody jsou vázány na zvodnělé vrstvy sedimentů Hornomoravského úvalu. 

Ty jsou vhodnou zásobárnou pitné vody. Oběh podzemní vody je zintenzivňován v 

souvislosti s přilehlým vodním tokem. Minerální podzemní vody se zde nevyskytují. [3] 
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Česká republika se nachází na části Západních Karpat a Českého masivu. Čechy a část 

západní Moravy se nachází na Českém masivu, východní část Moravy a Slezsko jsou součástí 

Západních Karpat. Podle typologického členění leží zájmové území ve členité pahorkatině a 

je součástí Západních Karpat, přičemž je tato část tvořena zejména pískovci a břidlicemi. 

 

Provincie: Západní Karpaty 

Soustava: Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek:  Hornomoravský úval 

Podcelek: Středomoravská niva 

  

 Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy táhnoucí se od Litovle 

až k Napajedlům. Šířka se pohybuje v rozmezí 2 až 13 km a délka dosahuje přibližně 70 km. 

Je tvořena dvěma vrstvami, ve spodní vrstvě štěrkopísky a ve své vrchní vrstvě písčitými 

hlínami a hlinitými písky. Průměrná hloubka těchto vrstev je 35 m a u Hulína až 45 m. 

Regulované úseky řeky Moravy jsou doprovázeny drobnými jezírky, jejichž ekosystémy patří 

mezi chráněné území. [10] 

 

 

Obr. 1. 5 - Lokalizace provedených vrtů v zájmovém území [4] 

Vrty, které jsou znázorněny uvnitř zkoumané oblasti, byly provedeny před vznikem 

jezera.  
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Obr. 1. 6 - Lokalizace vrtu [4] 

 

 

Základní údaje o vrtu: 

 

Název vrtu:  KRMB 1 

Druh vrtu:  vrt svislý 

Hloubka vrtu:  59 m 

Souřadnice X:  1155340 

Souřadnice Y:  536010 

Souřadnice Z:  188 

Zaměření vrtu: nezaměřený 

Zastižený kvartér: 56 

Hornina:  pískovec 

Stratigrafie:  Terciér 

Účel:   mapovací  

Rok:   1965 

Geologie:  Ano 

 

 Ve většině vrtů provedených vně zkoumaného území byl zjištěn písek jako první 

hornina. 

 

 

 

 



Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín                                                                                                               Ondřej Čuda 
Bakalářská práce 

 

8 

 

 

Obr. 1. 7 - Geologická mapa pískovny Hulín M 1:30000 [6] 

 

Legenda: 

 

 

 

zájmové území 
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V zájmovém území nejsou žádné požadavky na odběry. 

 

Jezero je bezodtoké což znamená, že na kvalitu vody v jezeře nemá vliv žádný přítok. 

Avšak na možné znečištění jezera mají vliv srážky v dané lokalitě a jejich následný transport 

půdy po březích jezera. Další možné znečištění je v důsledku užívání jezera jako koupaliště 

lidmi, kteří se do jezera dostanou i přes to, že je jezero oploceno. Díky stále probíhající těžbě 

je však voda v jezeru čistá a nezávadná. 

 

Obr. 1. 8 – Pohled na hladinu jezera Hulín [7] 

 

Lokalita nemá příliš velký význam z hlediska výskytu rostlin a živočichů. Jedná se 

zatím o mladou lokalitu bez vyvinuté vegetace. Příležitostně se zde mohou objevovat 

vzácnější druhy ptáků v době tahu. Na nezarostlých vlhkých místech v okolí hnízdí v malém 

počtu čejky chocholaté a pravděpodobně i kulík říční. Kulík však upřednostňuje málo zarostlá 

písčitá místa, která budou s pokračující sukcesí na březích pískovny zanikat. Do budoucna 

však lze na lokalitě při realizaci vhodných revitalizačních zásahů vytvořit přírodovědně cenné 

biotopy. [11] 
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Ve městě Hulín byla historicky průmyslová výroba převážně strojírenského typu. 

V zájmové lokalitě se nachází průmyslové podniky, ale nemají žádný vliv na čistotu vody či 

odběry vody. Průmyslové podniky se zabývají například dřevozpracujícím, hutním či 

chemickým průmyslem. Ekonomicky patří Zlínský kraj spíše k těm zaostalejším. 

 

Zlínský kraj lze geograficky rozdělit na dvě části. Jednu z nich tvoří nížinné oblasti, 

které se vyskytují v blízkosti řeky Moravy. Druhá část je tvořena především horami a je téměř 

nedotčená. Samotná zemědělská výroba je pak soustředěna v nížinných oblastech, kde se 

pěstuje ovoce, brambory, kukuřice a jiné. V podhorských oblastech se chová skot či ovce. Na 

samotném území města Hulín převažuje rostlinná výroba a s tím související úprava dané 

plodiny. Živočišná výroba se zde vyskytuje v minimálním rozsahu. Je zde zastoupen také 

chov ryb a chov sportovních koní. 

 

Ve Zlínském kraji je podstatná část hornatého či kopcovitého charakteru, přičemž 

nejvyšší hory leží na hranicích se Slovenskem. Kraj je od jihu tvořen Bílými Karpaty, dále 

Javorníky a Moravskoslezskými Beskydy. Nachází se zde mnoho přírodních rezervací a 

památek.  

 

Lužní lesy poblíž zájmového území se nachází především podél řeky Moravy, která se 

stala hlavním střediskem zdejší přírody. Poblíž štěrkopískovny Hulín se nachází les Zámeček, 

který byl v roce 1995 prohlášen s přiléhajícími rybníky za Přírodní park. Další částí parku je 

také lužní les Filena s tůněmi. 

 

 

Jezero samotné má být primárně využívání pro těžbu písků a štěrkopísků, avšak je i 

přes zákaz využíváno ke koupání či rybolovu.  
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Na zájmovém území probíhá přeprava pomocí pontonů. Ponton je speciální člun či 

dutý plovák konstruovaný pro plovoucí stavby. 

 

Zatopená pískovna Hulín je poměrně nově vzniklé velké jezero vzniklé těžbou 

štěrkopísků, která zde stále probíhá. Vzhledem k malému stáří jezera a malé diverzifikaci 

břehů se zde zatím nevytvořily významnější přírodní biotopy. Na jižní straně pískovna 

sousedí s komplexem listnatého lesa Zámeček, který je součástí Přírodního parku Záhlinické 

rybníky. 

 

Na březích štěrkopískovny se vyskytují různé břehové porosty, na obrázcích níže 

můžeme vidět například vrby či rákosí. Na březích se dále vyskytuje nechtěná vegetace, která 

ohrožuje svojí přítomností rostliny, které jsou naopak významné pro rozvoj biotopů. Mezi 

nechtěnou vegetaci patří buřeň, kopřivy, náletové dřeviny a jiné. Vegetace byla v okolí 

štěrkopískovny vymýcena za účelem těžby a případnému rozšiřování jezera. 

 

Obr. 1. 9 – Buřeň na řešeném úseku 
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Obr. 1. 10 – Současný stav břehové vegetace řešeného úseku [7] 

 

 

Obr. 1. 11 - Současný stav břehové vegetace řešeného úseku [7] 
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V blízkosti jezera se nachází les Zámeček, ve kterém jsou k vidění mohutné duby a je 

využíván jako bažantice. Tento les byl spolu s přiléhajícími jezery prohlášen za Přírodní park 

Záhlinické rybníky. Spolu s mokřadními loukami, které se táhnou podél řeky Moravy až 

k Tlumačovu tvoří téměř nenarušený přírodní celek o rozloze asi 500 ha. Tento celek pak 

hraje významnou roli při migraci různých druhů ptactva. V současné době jsou rybníky 

v pronájmu a chová se zde například kapr, amur, lín, štiky a jiné. Je zde také bohaté 

zastoupení z flóry a fauny. Z flóry několik významných rostlinných druhů – starček poříční, 

pryskyřník velký, česnek hranatý a jiné. Z fauny je zde nejvíce zastoupené ptactvo, a to až 

270 druhy. 

 

 

Obr. 1. 12 - Hranice Přírodního parku Záhlinické rybníky [5] 
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 Chráněná krajinná oblast Beskydy se nachází ve Zlínském kraji a její rozloha je asi 

1160 km2. Jedná se o největší CHKO v České republice. Asi 70% území pokrývají lesy a 

nachází se zde i Lysá hora (1323 m).  

 Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména 

zbytky původních pralesovitých lesů, kde se vyskytují vzácné karpatské rostliny a 

živočichové. Mezi další přírodní úkazy patří také druhově pestré louky a pastviny, unikátní 

povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina si doposud zachovala 

mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. 

Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště 

chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla 

celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 

ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. [8] 

 

 

Obr. 1. 13 - CHKO Beskydy [5] 
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 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty je chráněné území o rozloze 747 km2 založené 

v roce 1980 za účelem ochrany vzácných lučních biotopů, které v některých lokalitách 

nabývají až světového významu.  

 Bílé Karpaty jsou mimořádnou oblastí mezi našimi velkoplošnými chráněnými 

územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Provedená rozsáhlá 

historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav 

využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem těchto úprav jsou tisíce hektarů 

jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný 

ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska květnaté karpatské louky pozoruhodné 

především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených 

druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní 

plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v 

centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny. [10] 

 

 

Obr. 1. 14 - CHKO Bílé Karpaty [5] 
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Název akce:    Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín 

     na vybraném úseku 

Lokalizace:    Štěrkopískovna Hulín, 

     Město Hulín, okres Kroměříž, kraj Zlínský 

Provozovatel pískovny:  Českomoravský štěrk, a.s.  

Rozloha pískovny:   93,5 ha   

Kraj:     Zlínský  

Okres:     Kroměříž  

Katastrální území:   Hulín 

 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh vhodné stabilizace břehů zatopené pískovny 

Hulín. Revitalizace bude probíhat na vybraném úseku za použití biotechnické stabilizace. 

Úkolem pří řešení této revitalizace je zabránění ústupu břehové čáry a stabilizace břehů pro 

případnou tvorbu biotopů a vegetaci. 

 

 

 1. PF1 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 1,5 m 

 2. PF2 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 1,5 m 

 3. PF3 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 0,7 m 

 4. PF4 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 0,7 m 

 5. PF5 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 2,0 m 

 6. PF6 – Návrh stabilizace abrazního srubu výšky asi 2,0 m 

 7. Přehledná situace řešené lokality 

 8. Podrobná situace řešené lokality 

 9. Hydrotechnické výpočty  

 10. Fotodokumentace stávajícího stavu řešené lokality 
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 Zájmová oblast se nachází ve Zlínském kraji poblíž města Hulín v nadmořské výšce 

asi 191 m. n. m. Jedná se o zatopenou pískovnu Hulín o rozloze 93,5 ha. Zadaný úsek začíná 

hned za vstupní bránou k jezeru Hulín a táhne se po jeho jižní straně až ke změně frakce 

břehového kameniva. V okolí jezera byla vymýcena vegetace kvůli případnému rozšiřování 

břehů. Hned na začátku řešeného úseku se nachází asi 2,0 m vysoký abrazní srub, který je 

vyfocen na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2. 1 – Abrazní srub na řešeném úseku [7] 

 

Břehy na řešeném úseku jsou tvořeny frakcí kameniva o velikosti asi 100 mm 

s občasným výskytem velkých balvanů a jsou poměrně zdevastovány. Na řešeném úseku byla 

v minulosti provedena biologická stabilizace, která však nevydržela nápor vln a vegetace se 

neuchytila. Za příčinu tohoto stavu břehů je vina dávána rozběhovým vlnám, které svými 

nárazy rozšiřují břehy a ničí tak možnost vytvoření biotopů. Pro návrh bude využito 

biotechnické stabilizace. Mezi hlavní přednosti biotechnické stabilizace břehů je třeba zmínit 

podporu tvorby a stabilizace jezerních ekosystému, což je jeden z důvodů projektu. Je třeba 

také dbát na kvalitní vegetační doprovod, který souvisí či přímo vychází z navržené 

biotechnické stabilizace. 
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Obr. 2. 2 - Břehové kamenivo řešeného úseku [7] 

 

 

Obr. 2. 3 - Současný stav řešeného úseku [7] 



Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín                                                                                                               Ondřej Čuda 
Bakalářská práce 

 

19 

 

 

 Při vlastním návrhu stabilizaci břehů na řešeném úseku bylo využito prvků 

biotechnické stabilizace s následným oživením. Pro sublitorální a eulitorální pásmo bylo při 

stabilizacích využito ohumusování a následné zatravnění travní směsí. Ve vyšších místech 

břehu nad provedenou stabilizací v přechodu pásma eulitorálního v pásmo supralitorální byl 

navržen doprovodný břehový porost ve formě keřů či stromových dřevin. 

Navržená travní směs by měla splňovat následující kritéria: 

• vytrvalost na stanovišti 

• protierozní účinek 

• nenáročnost na péči a živiny 

• nízký vzrůst nevyžadující časté kosení 

• tolerance vůči klimatickým podmínkám – slunce, vítr, sucho apod. 

Pro zatravnění stabilizovaných svahů bude použita směs skládající se z: 

 25 % - Lipnice luční 

 10 % - Lipnice úrodná 

 2 % - Jílek italský 

 55 % - Chrastice rákosovitá 

 8 % - Psárka luční 

  

 Jako doprovodný břehový porost v přechodu mezi pásmem eulitorálním v pásmo 

supralitorální byla navrhnuta Vrba Nachová (Salix purpurea) a Vrba Popelavá (Salix cinerea 

L.), jelikož se řešené území nachází v nížinné oblasti (100 – 250 m n.m.) 

 Při oživení biotechnické stabilizace bylo využito vrbových řízků, které získáme 

ořezáním spodní části již vyzrálých prutů. Optimální šířka by měla být 6-8 mm a délka 18-20 

cm. Po odříznutí je třeba vrbový řízek dezinfikovat a do doby výsadby uchovat ve vlhkém 

písku či rašelině. Četnost výsadby bude 9-25 ks/m2 
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Obr. 2. 4 - Návrh stabilizace PF1 

 

 V tomto příčném profilu byl proveden návrh stabilizace abrazního srubu o výšce asi 

1,5 m. Pro stabilizaci porušeného břehu byly navrženy 3 gabionové koše o rozměrech 1,5 x 

1,5 x 0,5 m, které jsou vyplněny kamenivem o zrně 50-150 mm a jsou svázané pozinkovaným 

žíhaným drátem. Koše jsou uspořádány vzestupně s překrytím 1,0 m. Při samotné realizaci 

stabilizace bude nutno nejprve ukopat vzniklý abrazní srub a tvarově ho přizpůsobit pro 

následný poklad stabilizace. Původní zemina bude následně využita jako výplň prostoru za 

gabionovými koši. Před uložením košů bude nutno zeminu zhutnit z důvodu zabránění 

případných deformací. Koše nad maximální hladinou budou taktéž prosypány zeminou a 

zatravněny. Svah nad provedenou stabilizací bude zatravněn travní směsí popsané na str. 19. 

Na zatravněném území budou osázeny vrbové řízky a výše na svahu bude vysazena Vrba 

Popelavá. Vrba Popelavá (Salix Cinerea L.) je středně velký hustý keř poměrně rychle 

rostoucí, světlomilný a dorůstající výšky 2-4 m.  
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Obr. 2. 5 – Návrh stabilizace PF2 

 

 Na tomto abrazním srubu výšky asi 1,5 m byla navržena stabilizace pomocí srubu 

z kulatiny s kamennou patou. Navržený způsob stabilizace by měl být vhodný pro menší 

abrazní sruby a měl by zajistit spolehlivou ochranu. 

 Stabilizace porušeného břehu se skládá z kamenné paty z lomového kameniva o frakci 

100-300 mm, která zde plní funkci stabilizační a chrání tak srub z kulatiny před účinky vln. 

Další částí břehové stabilizace je srub z kulatiny, který se skládá z kmenů místních stromů. 

Využity budou stromy, které byly vykáceny z předpokladu rozšiřování plochy jezera Hulín. 

Průměr kmene stromu bude asi 150 mm a délka v rozmezí 2 až 3 m. Stabilita srubu bude 

zajištěna z obou stran pomocí dřevěných kůlů o průměru 100 mm a délce alespoň 1,3 m. Na 

konci budou kůly zkosené pod úhlem 30° pro lepší možnost zápichu do půdy. Kmeny budou 

přichyceny ke kůlům pomocí drátu s povrchovou úpravou. Kůly budou umístěny střídavě po  

1 m délky. Na srub z kulatiny bude navazovat sesvahovaný terén 1:2, který bude zatravněn 

travní směsí popsané na str. 19. Sesvahovaný terén bude sahat asi 0,4 m pod úroveň 

dřevěných kůlů pro případ erozního smyvu z břehu nad abrazním srubem. Výše na svahu 

bude vysázen doprovodný břehový porost. Jako doprovodný porost byla navržena, stejně jako 

u předchozí stabilizace, Vrba popelavá (Salix Cinerea L.). 
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Obr. 2. 6 – Návrh stabilizace PF3 

 

 V tomto příčném profilu dosahuje abrazní srub výšky asi 0,7 m. Stabilizace tohoto 

abrazního srubu se obejde, na rozdíl od předchozích dvou stabilizací, bez výkopových prací. 

Pro stabilizaci byly navrhnuty haťoštěrkové válce s oživením a opevněním kamennou patou.  

 Haťoštěrkové válce se skládají z vhodně zvolených vrbových prutů o průměru         

20-50 mm ve vrstvě tloušťky 0,15 m, mezi kterými je prostor vysypán štěrkovým kamením 

frakce 20-40 mm. Pro řešený abrazní srub byly navrženy 3 haťoštěrkové válce o průměru 400 

mm. Jejich stabilizaci u abrazního srubu budou plnit dřevěné kůly o průměru 100 mm a délce   

1,15 m. Dřevěné kůly budou v terénu zaraženy alespoň do hlubky 0,7 m. Na vnější straně 

dřevěných kůlů je opět navržená kamenná pata o frakci 50-250 mm. Prostor mezi 

haťoštěrkovými válci a abrazním srubem je zaplněn místní zhutněnou hlinitoštěrkovou 

zeminou, která válce stabilizuje. Do nasypané zhutněné zeminy budou vysázeny vrbové řízky. 

Nad abrazním srubem bude svah zatravněn směsí popsanou na str. 19 a ve vzdálenosti 1 m 

budou vysázené vrbové řízky. 
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Obr. 2. 7 – Návrh stabilizace PF4 

 

 Abrazní srub v příčném profilu PF4 dosahuje výšky asi 0,7 m. Stejně jako u předchozí 

stabilizace se návrh obejde bez výkopových prací, avšak bude třeba použití vytěženého štěrku 

z pískovny Hulín. Pro stabilizaci tohoto abrazního srubu byl navržen dvouřadý zápletový 

plůtek vyplněný kamenivem frakce 30-80 mm. Pro stabilizaci a ochranu zápletového plůtku 

proti vlnám byl navržen kamenný pohoz o velikosti 200-300 mm, který je zapuštěný do 

terénu. První plůtek musí sahat nad nejčetnější hladinu Mnmax. Výška zápletového plůtku je 

nad terénem 0,6 m a kůly jsou uloženy 0,7 m pod terénem. Kůly mají průměr 100 mm, jsou 

dlouhé 1,3 m a jsou opět na konci zkosené pod úhlem 30° pro snazší vpich do terénu. Kůly 

jsou spojeny pomocí vrbových prutů o síle 30-50 mm v délkách přibližně 1,5 m. Vrbové pruty 

jsou propleteny střídavě mezi kůly. Vysypaný prostor mezi plůtky je opět zatravněn travní 

směsí a je oživen pomocí vrbových řízků. Břeh nad stabilizací je rovněž zatravněn a ve 

vzdálenosti asi 1,5 m od abrazního srubu je navrhnut doprovodný břehový porost, pro který 

byla navržena Vrba nachová (Salix purpurea L.). Vrba nachová je středně velký keř se 

vzpřímenými tenkými větvemi dorůstající výšky 3-10 m. Jedná se o nenáročný druh, který je 

rychle rostoucí s delší vegetační dobou. 
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Obr. 2. 8 – Návrh stabilizace PF5 

 

 V tomto příčném profilu se nachází abrazní srub o výšce asi 2 m. Pro stabilizaci bylo 

použito podélně uložené dřevěné kulatiny z místních dřevin, jejichž stabilitu zajišťují dřevěné 

kůly a kamenná pata, která je zapuštěná pod úroveň terénu. 

 Samotná realizace stability abrazního srubu začne odkopáním vrchní převislé části 

abrazního srubu a přesunem zeminy pro vytvoření svahu 1:2, na který bude následně 

zakládána stabilizace. Pro vytvoření svahu bude zapotřebí dovézt zeminu hlinité frakce pro 

dosypaní a finální stabilizaci kmenů. Zemina bude zakoupena přímo ve městě Hulín za 40 

Kč/m3. Kamenná pata je z lomového kameniva o velikosti 200-400 mm. Pata je zde opět 

navržena z důvodu zajištění stability celé konstrukce. Kamenná pata sahá do délky asi 1 m 

před dřevěný kůl. Navazující úprava za kamennou patou se skládá z kmenů místních dřevin o 

průměru asi 0,4 m a délky asi 3 m. Kmeny jsou vyskládané ve čtyřech za sebou jdoucích 

řadách schodovitého charakteru na svahu 1:2. Stabilitu kmenů zajišťují dřevěné kůly o 

průměru 150 mm a délce 1,5 m. Kůly jsou v terénu zapuštěny do hloubky asi 0,7 m a jsou na 

konci zkosené pod úhlem 30°. Kůly jsou vždy umístěny mezi kmeny stromů pro zajištění 

jejich stability. Dřevěná kulatina a kůly budou spojeny vázacím drátem s povrchovou úpravou 

(pozinkování). Vzniklý svah 1:2 nad stabilizací bude zatravněn travní směsí popsanou na    

str. 19. 
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Obr. 2. 9 – Návrh stabilizace PF6 

 

 Abrazní srub v posledním řešeném příčném profilu dosahuje výšky asi 2 m. Pro 

stabilizaci byla navržena srubová stěna s oživením.  

 Při této realizaci budeme začínat odkopáním části abrazního srubu a vytvořením 

podesty pro naskládání základu konstrukce, která bude tvořena z kamene. Základem celé 

konstrukce je masivní kamenná pata z lomového kameniva o velikosti 300-450 mm, která je 

před konstrukcí zapuštěna do terénu. Nad kamennou patou se střídá proložení vrbovými pruty 

o síle 30-50 mm, které zasahují do rostlého terénu a dřevěné kmeny o průměru 0,5 m a délce 

asi 2-3 m. Vrbové prýty bych navrhoval z Vrby vnitrozemské, která je velmi vhodná právě 

pro biotechnickou stabilizaci břehů. Velmi aktivně prorůstá kořenovými výmladky směrem 

k hladině a volně rostoucími prýty stabilizuje břeh. Prostor mezi kmeny je zaplněn štěrkem o 

velikosti 80-150 mm, v nejvyšším patře je štěrková vrstva větší a je upravena do sklonu asi 

1:5. Na povrchu je stabilizace oživena vrbovými řízky a následně je svah nad provedenou 

stabilizací zatravněn travní směsí specifikovanou na str. 19. 
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Pro stanovení prognózy ústupu břehové čáry byla využita metoda založená na 

stanovení bodu abrazní terminanty. Tato metoda byla navržena již v padesátých letech 20. 

století a byla později modifikována a odzkoušena prof. Šlezingrem v údolní nádrži Brno 

(Šlezingr, 2004). 

Pro využití této metody a následné stanovení ústupu břehové čáry je nutné znát 

nejčetnější hladinu v nádrži Mnmax, návrhovou výšku vlny hn, výšku hladiny nahnání větrem 

ΔH, střednici vlny h0, nadmořskou výšku paty abrazního srubu Va, sklon abrazní plošiny α’ a 

úhel vnitřního tření zeminy φ. Všechny hodnoty vždy pro určitý abrazní srub na zkoumané 

lokalitě. Výše zmíněné hodnoty dosadíme do vzorců a dostaneme umístění bodů AT a BT, 

které znázorňují ústup břehové čáry. Dosažení těchto bodů je záležitost několika desítek let, 

avšak díky stabilizačním opatřením bude dosažení bodů časově odsunuto. 

 

 

Obr. 3. 1 – Schéma určení abrazní terminanty [14] 

AT - abrazní terminanta (bod) 

BT - bod maximálního ústupu břehové čáry (hledaný bod) 

Mnmax - nejčetnější hladina [m n. m.] 

Va - nadmořská výška paty abrazního srubu [m n. m.] 

α‘ - sklon abrazní plošiny [°] 

φ - úhel vnitřního tření zeminy [°] 
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 Abrazní terminanta je nejvzdálenější bod, kam až může poškození břehu dosáhnout. 

Tento bod je určen průsečíkem přímky ustálené části abrazní plošiny ve sklonu α’ a 

vodorovné přímky, která reprezentuje výškovou úroveň nejčetnější hladiny Mnmax navýšenou 

o hn zapříčiněné větrem o návrhové rychlosti. Pomocí tohoto způsobu se dosáhne bodu 

abrazní terminanty AT. Tato metoda byla aplikována na všechny řešené příčné profily. [12] 

 

 Pro stanovení Lef rozběhu větru je nutné znát převládající směr větru, který má na 

tvorbu abrazního srubu největší vliv. K určení efektivní délky je zapotřebí vycházet z 

předpokladu, že vítr vane v rozpětí úhlu 90°, přičemž je osa úhlu shodná se směrem 

převládajícího větru. Efektivní délka rozběhu větru Lef se stanoví z 15 radiál vedených 

zkoumaným bodem pobřeží. Střední radiála je totožná s hlavním směrem větru a následně se 

vykreslí na každou stranu od střední radiály dalších 7 radiál po úhlu 6° až k protějšímu 

břehu.[15] Na řešené lokalitě má největší vliv na tvorbu abrazních srubů vítr severozápadní. 

Pro výpočet efektivní délky rozběhu větru Lef byl použit vzorec: 

                                               (3.1.3) 

kde i … i-tá radiála (1-15), 

 Li …délka i-té radiály [m], 

 φi … úhel mezi hlavním směrem větru a i-tou radiálou [°]. 

 

Po určení efektivní délky rozběhu větru Lef muže dojít k situaci, kdy skutečná 

rozběhová dráha větru L je delší než efektivní Lef. Jestliže je skutečná rozběhová dráha větru 

L delší než efektivní Lef, je vhodné k výpočtu použít vyšší hodnotu, tedy skutečnou délku 

rozběhu větru L. Je vždy doporučeno porovnat vypočtenou hodnotu Lef se skutečnou délkou 

L. Z výsledného porovnání použijeme do následného výpočtu vždy vyšší hodnotu ze 

zmíněných dvou.[14] 
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Obr. 3. 2 – Schéma pro výpočet efektivní délky rozběhu větru Lef 
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Radiála 1 2 3 4 5 6 7 8 

Délka [m] 170,1 423,04 684,78 1027,46 1981,54 1919,44 1563,26 1275,76 

φ [°] 42 36 30 24 18 12 6 0 

φ [rad] 0,73304 0,62832 0,5236 0,41888 0,31416 0,20944 0,10472 0 

         

Radiála 9 10 11 12 13 14 15  
Délka [m] 1105,98 976,66 882,96 694,64 653,16 624,32 600,56  

φ [°] 6 12 18 24 30 36 42  
φ [rad] 0,10472 0,20944 0,31416 0,41888 0,5236 0,62832 0,73304  

Tab. 3. 1 - Tabulka základních hodnot pro výpočet Lef 

 

Výpočet efektivní délky rozběhu větru Lef : 

 

Skutečná rozběhová délka větru v severozápadním směru L je : 1275,76 m. 

Efektivní délka rozběhu větru v severozápadním směru Lef je: 1248,83 m. 

 

 Z poměru vypočteného výše vyplývá, že do dalších výpočtů bude použita skutečná 

délka rozběhové dráhy větru L = 1275,76 m. 

 

 Pro výpočet návrhové výšky vlny hn je nezbytné znát délku rozběhu větru 

v severozápadním směru, jelikož tento vítr nejvíce ovlivňuje tvorbu abrazních srubů na 

řešeném úseku. Z poměru Lef/L provedeného výše je patrné, že pro výpočet návrhové výšky 

vlny bude použita skutečná délka rozběhové dráhy větru L, jelikož je větší než efektivní délka 

rozběhu větru Lef. Dalším vstupním údajem pro výpočet návrhové výšky vlny je návrhová 

rychlost větru w10. Největší vliv na tvorbu abrazních srubů má vítr o rychlosti v rozmezí 10-

20 m/s, a proto byla po dohodě s vedoucím práce zvolena hodnota v = 15 m/s. 
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Návrhová výška vlny hn se vypočítá ze vzorce: 

 

  (3.1.4) 

 

kde w10 … návrhová rychlost větru [m/s], 

 L … skutečná délka rozběhu větru [m], 

 g … tíhové zrychlení [m/s2]. 

 

Dosazení hodnot do vzorce a výpočet návrhové výšky vlny hn: 

 

Z výpočtu výše vyplývá, že je návrhová výška vlny hn rovna 0,39 m. 

 

 Δ

 Na nádržích o větších plochách dochází ve směru působení větru k nahnání hladiny 

vody větrem mezi protilehlými břehy. Nahnání vody ve směru větru je mnohdy zanedbatelné 

a i zvýšení úrovně hladiny se ve většině případů projeví v milimetrech, případně v 

centimetrech. I přes nepatrné dopady na celkový výpočet přispívá hodnota nachýlení hladiny 

ke konečné úrovni nejvýše položeného abrazního srubu Va. [13] 

 Pro výpočet velikosti nahnání hladiny větrem je zapotřebí znát průměrnou hloubku 

vody v nádrži ve směru severozápadního větru, úhel mezi podélnou osou nádrže a směrem 

větru δ, skutečnou délku rozběhu větru L a rychlost větru ve výši 10 m nad hladinou vody.  
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K výpočtu „nahnání“ hladiny větrem ΔH využijeme vzorec: 

                                 (3.1.5) 

kde  kw … součinitel závislý na rychlosti větru,  

 pro w10v < 20 m/s platí 2,1.10-6,  

 pro w10v < 30 m/s platí 3,0.10-6, 

 pro hodnoty mezi 20 a 30 m/s dle lineární interpolace  

 w10v … rychlost větru ve výši 10 m nad hladinou vody [m/s],   

 L … skutečná délka rozběhu větru [m],  

 g … tíhové zrychlení [m/s2],   

 H … hloubka vody v nádrži [m],  

 δ … úhel mezi podélnou osou nádrže a směrem větru [°]. 

 

Skutečná délka rozběhu větru je 1275,76 m, úhel mezi podélnou osou pískovny Hulín 

a směrem větru je 28°, průměrná hloubka vody v nádrži ve směru nejčetnějšího větru  je 20 m 

a rychlost větru ve výšce 10 m nad hladinou nádrže je 15 m/s. 

 

Dosazení hodnot do vzorce a výpočet „nahnání“ hladiny větrem ΔH: 

 

 

Vypočtená hodnota „nahnání“ hladiny větrem je 0,0027 m. 
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Jelikož u výpočtu předpokládáme sinusový profil vlny dle ČSN 75 0255, můžeme 

střednici vlny h0 ztotožnit s klidnou hladinou. To znamená, že nedochází k žádnému 

převýšení a střednice vlny je rovna nule. 

 

h0 = 0 

 

 

Pro zajištění stability břehu je nutné určit nadmořskou výšku potenciální nebo již 

vzniklé paty abrazního srubu. Výšková úroveň paty nejvýše položeného abrazního srubu 

definuje oblast, na kterou by měl být kladen nejvyšší důraz při opevnění břehů. [12] 

Pata abrazního srubu se bude posouvat až k abrazní terminantě, kde svůj postup 

zastaví. Nad abrazní terminantou bude břeh následně erodovat až se sklon břehu ustálí 

v závislosti na úhlu vnitřního tření zeminy φ. 

Výpočet nejvyšší úrovně paty položeného srubu spočteme ze vzorce: 

 

(3.1.7) 

 

kde  Va ……. nadmořská výška paty abrazního srubu [m n. m.]  

 Mnmax … nejčetnější hladina [m n. m.]  

 hn ….….. výška návrhové vlny [m]  

 h0 ………střednice vlny [m]  

 ΔH ……..výška nahnání hladiny větrem [m]. 

 

Na zkoumané lokalitě není prováděn pravidelný odečet hladiny nádrže. Jako vstupní 

hodnota nejčetnější hladiny Mnmax budeme tedy uvažovat hodnotu hladiny ze dne 10.4.2019, 

která byla 185,82 m n. m., návrhová výška vlny hn = 0,39 m, střednice vlny h0 = 0 m a výška 

nahnání hladiny ΔH = 0,0027 m. 
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Dosazení do vzorce (2.4.7) : 

 

 

 Úroveň paty nejvýše položeného abrazního srubu AT je rovna 186,02 m. 

 

 

Obr. 3. 3 – Konkrétní schéma určení abrazní terminanty 
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Obr. 4. 1 – Vzdálený pohled na řešený úsek [7] 

 

Obr. 4. 2 – Bližší pohled na řešený úsek [7] 
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Obr. 4. 3 – Abrazní srub [7] 

 

Obr. 4. 4 – Abrazní srub na řešeném úseku [7] 
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Obr. 4. 5 – Abrazní srub na řešené lokalitě o výšce asi 0,7 m [7] 

 

Obr. 4. 6 – Současný stav vegetace na řešeném úseku [7] 
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 Tématem bakalářské práce bylo posouzení stability břehů a návrh možných 

protiabrazních opatření na zatopené pískovně Hulín, která se nachází u stejnojmenného města 

Hulín. Jednalo se o úsek v délce asi 675 metrů, na kterém byly v minulosti provedeny 

biologické stabilizace, avšak stabilizace byla rozbita vlnami a vegetace se neuchytila. Při 

zpracování stabilizace byl kladen důraz na využití biotechnického způsobu opevnění. Tento 

způsob představuje kompromis ve využití vhodných vlastností biologických stabilizačních 

prvků (dřevo, zatravnění, rákosiny…) a technických částí stabilizace (kámen, štěrk). Mezi 

přednosti biotechnických opatření patří schopnost zajistit dostatečnou ochranu břehu a 

splynutí s okolím úpravy. Tento typ stabilizace plní kritéria ekologická i estetická.  

 Veškeré navrhované stabilizace mají za účel zamezit ústupu břehové čáry, či alespoň 

zpomalit její průběh. Pro návrh bylo zapotřebí porozumět místním podmínkám a důvodu 

vzniku abraze. Bakalářská práce obsahuje osm grafických příloh, na kterých je detailní 

znázornění řešeného úseku a detailní popis jednotlivých biotechnických návrhů stabilizace. 

Součástí bakalářské práce je dále výpočet vlivu nejrozsáhlejšího severozápadního větru, 

výpočet prognózy ústupu břehové čáry a určení paty nejvýše položeného abrazního srubu. 

 Na řešené lokalitě je dlouhodobě trvající problém s ústupem břehové čáry vlivem 

rozběhového větru. Problém je stále aktuální a tato bakalářská práce je návrhem na možné 

protiabrazní opatření břehů. 
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VUT  Vysoké učení technické 

s.  strana 

a.s.  akciová společnost 

GPS  Globální polohový system 

m n. m. metry nad mořem 

Mnmax  nejčetnější hladina v nádrži 

hn  návrhová výška vlny 

ΔH  výška hladiny nahnání větrem 

h0  střednice vlny 

Va  výška paty nejvýše položeného abrazního srubu 

α’  sklon abrazní plošiny 

φ  úhel vnitřního tření zeminy 

AT  abrazní terminanta (bod) 

BT  bod maximálního ústupu břehové čáry 

Lef  efektivní délka rozběhu větru¨ 

L  rozběhová délka větru 

w10  návrhová rychlost větru 

g  gravitační zrychlení  

δ  úhel mezi podélnou osou nádrže a směrem větru  

kw  součinitel rychlosti větru 

H  hloubka vody v nádrži 

ČSN  Česká státní norma 
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 1. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF1   M 1:25 

 2. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF2   M 1:25 

 3. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF3   M 1:10 

 4. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF4   M 1:10 

 5. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF5   M 1:25 

 6. Návrh stabilizace abrazního srubu v PF6   M 1:25 

 7. Přehledná situace řešené lokality    M 1:180 000 

 8. Podrobná situace řešené lokality    M 1:7 000 

  

 


