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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu 

obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit 

výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno teoretické návrhové opatření 

a jeho posouzení ve vybraných ohrožených lokalitách po délce zájmového úseku toku.  

Klíčová slova 

Proudění v otevřených korytech, Bystřička, HEC – RAS, úprava toku, protipovodňová 

opatření 

Abstract 

This bachelor thesis is dealing with the evaluation of river capacity and regulativ 

of river imide the village Valašská Bystřice. For making a model of part of interest was 

used computational program HEC-RAS. In the next part was developer theoretical 

suggestion and its assessment in chozen end angered localities through the lenit 

of the area of interest. 

Keywords 

Open channel flow, Bystřička, HEC – RAS, river training, flood protection 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity a úpravou toku Bystřičky 

v intravilánu obce Valašská Bystřice. Jelikož je obec rozdělena na několik částí, 

byl na žádost zadavatele posuzovaný úsek rozšířen na délku 5 km, konkrétně od říčního 

km 10,000 do km 15,000.  

 

Práce je rozdělená do několika kapitol. V úvodních kapitolách jsou popsané 

teoretické základní informace o řešeném tématu. V dalších kapitolách jsou 

charakterizovány informace o toku, popis zájmového území a hydrotechnické výpočty. 

V popisu jsou specifikované bližší informace o geologických, hydrogeologických, 

pedologických a hydrologických poměrech v zájmovém území. Hydrotechnické 

výpočty jsou vytvořeny pomocí programu HEC – RAS. Ten slouží pro výpočet 

nerovnoměrného ustáleného a neustáleného proudění v říčních korytech. Poslední 

kapitola je věnována případným a možným úpravám toku v ohrožených úsecích toku.  

 

Cílem práce bylo posoudit zájmové území z hlediska odtokových poměrů 

a především kapacity koryta. Dále navrhnout případná opatření pro zajištění 

protipovodňové ochrany a posoudit jejich dopad na míru povodňového ohrožení. 

Výstupy budou zpracovány ve formě textové a přílohové části. Přílohová část bude 

tvořena výkresovou dokumentací.  
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2. VYTVÁŘENÍ PŘÍRODNÍCH KORYT TOKŮ 

Voda je jedním z nejsilnějších přírodních živlů na Světě a zároveň velice silný 

modelační činitel. Dokáže svou silou proudění vytvářet velké množství různých tvarů. 

Vodní tok lze od pramenu po ústí do většího toku nebo nějakého jiného vodního díla 

rozdělit na tři části, a to na horní, střední a dolní tok. Horní část toku se vyznačuje 

údolím ve tvaru „V“ s převážně hloubkovou erozí. Následná střední část toku 

se vyznačuje zejména údolím ve tvaru „U“ s rozšiřující se boční erozí. Poslední dolní 

část toku je charakterizována údolím širokým, kdy koryto meandruje vlivem erozní 

činnosti plavenin, které obsahuje a unáší. V horní části toku má řeka velkou unášecí 

rychlost, která způsobuje to, že řeka unáší po svém dně materiály o velkých rozměrech, 

což je důsledkem již zmíněné hloubkové eroze a tedy zahlubování koryta. V této části 

je koryto toku typické obsahem velkých kamenů, balvanů a peřejí. Ve střední a dolní 

části unášecí rychlost výrazně klesá oproti části horní a řeka odkládá materiál, který 

nese ve svém toku a dochází k rozšiřující se boční erozi a ke vzniku říční nivy. Právě 

vlivem usazování neseného materiálu v nivě, mírného sklonu, překážek v toku nebo 

i vlivem rotace Země vznikaly zákruty – protisměrné oblouky. [5] 

 

 

 

 

Obr. 2-1: Půdorys koryta toku s protisměrnými oblouky [5] 
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Tyto oblouky mají dva břehy tzv. konvexní – náplavový břeh, zde dochází 

k naplavení a usazení neseného materiálu a tzv. konkávní – nárazový břeh, zde dochází 

k unášení a vymílání materiálu na břehu. Vlivem těchto jevů vznikají meandry. 

V meandrujících tocích je typické střídání míst s pomalým a rychlým prouděním. 

Na náplavových březích, které jsou charakteristické pomalým prouděním, dochází 

ke vzniku náplav a nánosů (tzv. jesep). Na nárazových březích, které jsou naopak 

charakteristické rychlým prouděním, dochází ke vzniku hlubokých tůní a kolmých stěn 

(tzv. výsep). Při velkých průtocích může dojít v nejužší části k protržení meandru, 

což je důsledkem vzniku říčních ramen. Jedná se o ramena toku, která jsou neustále 

propojená s korytem řeky. Dojde-li k oddělení ramena od aktivního toku koryta řeky 

např. mělčinami, dochází ke vzniku tzv. mrtvých ramen. Tato ramena mohou 

být zásobena spodní vodou a voda v nich stagnuje.  V období zvýšených průtoků 

(záplav) dochází k opětovnému propojení s tokem. [6] 

 

Obr. 2-2: Znázornění tvaru koryta v meandrech [6] 
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3. PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH 

V otevřených korytech vzniká několik druhů proudění. Jedná se o proudění 

ustálené a neustálené, laminární a turbulentní, kritické, podkritické (říční) 

a nadkritické (bystřinné). Ustálené proudění je proudění na čase nezávislé, průtok 

je v čase konstantní. Dělí se na rovnoměrné s hladinou rovnoběžnou se dnem 

a na nerovnoměrné s hladinou vzdutou nebo sníženou. Při ustáleném rovnoměrném 

proudění je konstantní nejen průtok, ale i ostatní charakteristiky proudění a koryta 

např. sklon, drsnost, hloubka a rychlost. Nerovnoměrné proudění se považuje za plynule 

se měnící, průtok je konstantní, avšak ostatní charakteristiky proudění a koryta jsou 

po délce proměnné. Neustálené proudění je proudění na čase závislé, průtok je v čase 

proměnný. Laminární proudění je proudění, při kterém se částice kapaliny pohybují 

v plynulých, navzájem rovnoběžných drahách a jednotlivé dráhy se nepromíchávají. 

Turbulentní proudění je pravým opakem proudění laminárního. Při turbulentním 

proudění částice přecházejí mezi různými drahami kapaliny, čímž dochází 

k promíchávání jednotlivých drah kapaliny. Pro rozdělení režimu proudění na laminární 

a turbulentní slouží kritérium Reynoldsovo číslo - Re. Reynoldsovo číslo 

je bezrozměrné číslo. Platí, že horní hranice pro laminární proudění je přibližně 

Re ≈ 580 a pro turbulentní proudění lze uvažovat dolní hraniciRe = 3450, oblast mezi 

oběma hranicemi se nazývá přechodová. Kritériem pro rozdělení režimu proudění 

na kritické, podkritické a nadkritické je Froudovo číslo Fr. Jedná se o bezrozměrné číslo 

charakterizující hydrodynamické jevy. Nabývá hodnotFr> 1 – nadkritické proudění 

(bystřinné), Fr = 1 – kritické proudění, Fr< 1 podkritické proudění (říční).[1] 

3.1. USTÁLENÉ NEROVNOMĚRNÉ PROUDĚNÍ 

V OTEVŘENÝCH KORYTECH 

V přírodě se ustálené rovnoměrné proudění vyskytuje velice málo, jelikož 

v přírodě se charakter koryta po délce mění. Jedná se tedy o ustálené nerovnoměrné 

proudění. Pro toto proudění je charakterizující změna rychlosti po délce při konstantním 

průtoku. Je to dáno změnou průtočného profilu koryta, změnou sklonu dna koryta, 

změnou drsnosti nebo překážkou v toku (např. přelivem, spádovým stupněm, mostním 

profilem apod.). Předpokládá se, že tato změna rychlosti je plynulá a zakřivení proudnic 
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malé, takže je lze s dostatečnou přesností považovat za rovnoběžné a předpokládat 

rozdělení tlaků podle zákonů hydrostatiky. Při nerovnoměrném ustáleném proudění 

dochází po délce ke ztrátám. Konkrétně ke ztrátám způsobeným třením (tření o stěny 

koryta toku, tření mezi jednotlivými proudovými vlákny) a ztrátám místním (změny 

průtočných profilů, změny trasy, překážky v korytě toku apod.). Tyto ztráty v korytě 

toku způsobují ztrátu energie proudění. [1] 

Ustálené nerovnoměrné proudění se řeší nejčastěji metodou po úsecích. Řešená část 

koryta se rozdělí na úseky o daných délkách ∆Lj. U této metody řešení výpočet 

postupuje od dolního profilu 2, tedy proti směru proudění, kde známe hodnoty Ai+1 

a vi+1,v horním profilu 1 hodnoty Ai a vi. Pokud v daném úseku známe sklon dna koryta 

označovaný ioj a ztrátovou výšku hzj vycházíme z Bernoulliho rovnice: 

zj

i

i

i

ijoj h
g

v
h

g

v
hLi 









 


22

2

1

1

2


 

Rovnice 3-1: Bernoulliho rovnice

 
Kde:  ioj průměrný sklon dna koryta daného úseku j, 

 ∆Lj délka úseku j,  

 hi hloubka vody v horním profilu 1, 

 vi střední profilová rychlost v horním profilu 1, 

 hi+1 hloubka vody v dolním profilu 2, 

 vi+1 střední profilová rychlost v dolním profilu 2, 

 α Coriolisovo číslo, 

 g gravitační (tíhové) zrychlení, 

hzj celková ztrátová výška (ztráta energie) daného úseku j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1: Schéma výpočtu metody po úsecích – podélný řez 
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4. POPIS PROGRAMU HEC - RAS 

Program HEC (Hydraulic Engineering Center) je produktem společnosti 

USACE (US Army Corps of Engineers), která tento program vyvíjí od roku 1964. 

Avšak pro veřejnost je volně dostupný od roku 1995. Pro kompletní 1D modelování 

povrchových vodních toků se používá softwarová část RAS (River Analysis Systém).  

 

 

 

Obr. 4-1: Ikona pro spuštění programu HEC – RAS 4.1.0 [16] 

Počítačový program HEC – RAS 4.1.0 umožňuje provádět výpočty 

nerovnoměrného proudění v otevřených korytech, v ustáleném i neustáleném režimu. 

V programu namodelujeme přírodní tvar koryta toku podle zadaných parametrů koryta. 

Koryto do programu charakterizujeme nejdříve naznačením trasy koryta a poté postupně 

vkládáme tzv. geometrická data, tedy příčné profily. Jako první zadáváme stačení 

příčného profilu, dále vzdálenosti mezi profily, rozměry a součinitel drsnosti podle 

Manninga. Je-li potřeba zpřesnit výpočet, mohou se vkládat meziprofily pomocí lineární 

interpolace. Tento program řeší koryta toku metodou po úsecích, výpočet tedy probíhá 

proti proudu od nejnižšího příčného profilu. Můžeme řešit jak otevřená koryta toku, 

tak i různé objekty na toku jako jsou např. propustky, mostní objekty a jejich pilíře, 

jezové stavby, spádové stupně, přelivy apod. Pro simulace nerovnoměrného proudění 

je nutné zadat okrajové podmínky. Okrajové podmínky zadáváme podle typu proudění, 

které zvolíme. Můžeme volit bystřinné, říční a smíšené proudění. Okrajových podmínek 

na dolním i horním okraji je několik, můžeme zadat jeden ze 4 typů, kterými jsou: 

a) známá úroveň hladiny vody v dolním příčném profilu pro každý řešený průtok, 

b) kritická hloubka v dolním profilu, 

c) sklon hladiny, na jehož základě bude za předpokladu rovnoměrného proudění 

vypočtena měrná křivka profilu, 

d) známá závislost výšky hladiny h na průtoku Q (měrná křivka profilu). 

Po zadání geometrických dat a okrajových podmínek můžeme provést výpočet. 

Výsledkem potom mohou být tabelární nebo grafické výstupy. [3]  

iE 



16 

 

5. ÚPRAVA TOKU 

Úpravy toků slouží ke správnému řešení odtokových poměrů v povodí. Tyto 

řešení se dříve zajišťují pomocí technických nebo biologických úprav toků. Pokud nelze 

zabránit nepříznivým účinkům v povodí pomocí biologické úpravy, používá se úprava 

technickými zásahy. V dřívějších časech člověk nedisponoval takovými prostředky, 

kterými by mohl narušit krajinu a její přirozený vývoj. V dnešní době je a v budoucnu 

bude vliv člověka výraznější a nebezpečnější. Člověk zhoršuje odtokové poměry 

v povodí zásahy do půdního fondu např. kácením stromů a odstraňováním porostu 

v okolí toku. Tímto jsou zvyšovány vodní eroze a jejich důsledkem bývá stabilita koryt 

vodních toků porušena.  

Při plánování návrhu úpravy toku technickými zásahy se nejedná pouze 

o stavební zásah, ale přihlíží se také na: 

 estetickou rovnováhu prostředí, 

 ekologickou rovnováhu prostředí, 

 biologickou rovnováhu přirozeného říčního ekosystému. 

[2] 

5.1. KOMPLEXNÍ ÚPRAVY TOKŮ 

Zásahy do koryt vodních toků se velmi často provádějí takovým způsobem, 

že jsou potlačovány jejich přírodní prvky jako například rozmanitost tvarů koryta 

a nahrazeny přesnými geometrickými tvary. K úpravám toků by se mělo přistupovat 

komplexně. A to tak, aby se zvýšila maximální snaha o minimalizování zásahů 

do přírodního prostředí a tím narušování vývoje přirozeného říčního ekosystému. 

Při komplexních návrzích úprav toků by se měl vytvořit tým specialistů z oborů, 

jak technických, tak biologických. Musí se přihlížet na to, v jaké krajině se úprava 

plánuje, jestli ve volné krajině – extravilánu nebo v zastavěném území – intravilánu. 

Po té se tým specialistů může skládat například z odborníků na lesnictví, rybářství, 

hydrobiologii, hydrotechniku a další obory. Vodní toky neslouží pouze jako 

usměrňovače odtoku vody, ale jsou také výraznými a nejdůležitějšími zdroji vody. Je-li 

jejich vodohospodářská funkce tak významná, že jsou vodními zdroji, musí být úprava 
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směrována tak, aby nebyla narušená jejich funkce a byly zlepšovány kladné účinky 

na funkci a bylo zabráněno působení nežádoucích účinků. Mezi další využití vodních 

toků, na které se musí brát ohled, patří vodárenství, hydroenergetika, ochrana 

před povodněmi, zemědělství, plavba, životní prostředí a stabilizace dna. Ve všech 

případech však musí vodní tok plnit i po úpravě svoji základní vodohospodářskou 

funkci a to, aby byl zdrojem vody a hlavní zásobovací komunikací směrem 

k uživatelům vody. Musí se také přihlížet na výhledové nároky na vodu z vodního toku. 

Může se jednat především o velkoplošné závlahy, potřeby průmyslové vody a i nárůst 

na požadavky na pitnou vodu. Avšak tyto požadavky nelze řešit jedním druhem 

vodohospodářských staveb, ale vytvořením několika opatření na celém toku. Režim 

vodního toku je dán režimem odtoku v povodí. Pokud mluvíme o úpravě toku, jedná 

se také o úpravu odtokových poměrů v povodí. Režim odtoku vody z povodí a tedy 

průtoků ve vodním toku je dán režimem srážek, teplot a dalších charakteristik povodí 

a vodního toku. Patři sem charakteristiky geografické, morfologické, pedologické, 

geologické, hydraulické a hydrologické. Některé tyto režimy jako například srážkové 

a teplotní můžeme jen těžko ovládat. Jednalo by se o dlouhodobé a rozsáhlé zásahy 

v povodí. Režim srážek v odtokových poměrech závisí na druhu vegetačního porostu 

a jeho schopnosti zadržet vodu. Vegetační porost plní roli, jak z hlediska životního 

prostředí a zdroje dřevin, tak i roli velice důležitou ve vodohospodářství. Svým 

výskytem zlepšuje odtokového poměry v povodí tím, že je reguluje. [2] 

5.2. NÁVRHOVÉ PRŮTOKY 

Jedním z nejdůležitějších a rozhodujících parametrů ovlivňujících efektivnost úpravy 

toku je návrhový průtok, který charakterizuje kapacitu koryta. Při každém návrhu 

úpravy toku se musí přihlížet na to, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů 

při průchodu stoletého průtoku Q100. Dále se musí přihlížet také na změnu odtokových 

poměrů nejen v upravovaném úseku, ale také zejména v údolní nivě a v úseku 

pod upravovaným úsekem. Stanovení návrhového průtoku pro kapacitu koryta závisí 

na účelu, ke kterému bude vodní tok sloužit a jakého cíle má být dosaženo. Hodnota 

návrhového N-letého průtoku závisí na charakteru toku, jeho velikosti, ale také jakým 

územím protéká. [2]  
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Tab. 5-1: Návrhové průtoky pro kapacitu koryta [2] 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, liniové stavby 

(komunikace, železnice) 

>Q50 

Velmi cenná půda, vinice, chmelnice apod. >Q50 

Orná půda Q5 až Q20 

Louky, lesy Q2 až Q5 

5.3. ÚPRAVY TOKŮ V INTRAVILÁNU 

Jedná-li se o zastavěné území, ať o obytné zóny nebo o území, kde se vyskytují 

průmyslové areály, jsou požadavky na úpravu toku podstatně rozdílné než při úpravě 

toku v extravilánu. Úprava toku je ovlivněná tím, že pozemky v okolí toku jsou trvale 

užívány a jejich cena je několikanásobně vyšší než pozemky ve volném terénu. Zároveň 

se musí přihlížet na to, že vodní tok může křížit řadu inženýrských sítí a komunikačních 

objektů, ústí do něho kanalizační i průmyslové odpady, ovlivňuje hladinu vody 

ve studních a základy staveb v okolí toku, zejména stavby na pilotách. Velmi často 

vodní tok slouží jako recipient odpadních vod, velmi často nedostatečně vyčištěných.[2] 

 
Tab.5-2: Návrhové průtoky pro kapacitu koryta v intravilánu [2] 

Typ zástavby Návrhový průtok –QN 

Historická centra měst, historická zástavba Q100 

Souvislá zástavba, průmyslové areály Q50 

Rozptýlená obytná a průmyslová zástavba, souvislá 

chatová zástavba 

Q20 

Izolované objekty Individuální ochrana 
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6. POPIS POVODÍ 

Zájmový úsek toku Bystřičky se nalézá v povodí řeky Bečvy, která spadá 

do uceleného povodí řeky Moravy. V následujících kapitolách jsou uvedeny v širších 

souvislostech data o povodí a toku Bystřičky. 

6.1. SPRÁVNÍ ÚDAJE 

 Název: vodní tok Bystřička 

 Obec: Valašská Bystřice 

 Okres: Vsetín 

 Kraj: Zlínský 

 Číslo vodohospodářské mapy: 25 – 23 

 Číslo hydrologického pořadí: 4 – 11 – 01 - 088 

 Správce toku: Povodí Moravy  

    Závod Horní Morava – provoz Valašské Meziříčí 

    Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí 

    Tel: +420 571 685 091 

    Email: provozvalmez@pmo.cz 

 Délka toku: 22 km 

 Plocha povodí: 85,66 km
2
  

mailto:provozvalmez@pmo.cz
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6.2. ÚDAJE O TOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6-1: Vyznačení toku v mapě správního členění [8] 

Řeka Bystřice v dnešní době nazývaná Bystřička spadá pod povodí Moravy, 

konkrétně závod Horní Morava – provoz Valašské Meziříčí. Bystřička se nachází 

ve Zlínském kraji, okrese Vsetín.   
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Vodní tok Bystřička pramenní na severním svahu vrchu Beskyd v pohoří 

Vsetínské vrchy v nadmořské výšce 891 m n. m. Protéká obcemi Valašská Bystřice 

a Bystřička. V této obci jako levostranný přítok ústí do Vsetínské Bečvy v nadmořské 

výšce 305 m n. m. Má délku 22 km a je tokem IV. řádu. Její povodí zabírá plochu 

85,66 km
2
, z toho 2,0 km

2
 jsou uměle přetvořené plochy, 7,1 km

2
 travní porosty, 

21,6 km
2
 smíšené zemědělské oblasti a 54,9 km

2
 lesy a polopřírodní vegetace. 

Má průměrný průtok 0,864 m
3
/s a průměrný sklon dna koryta 24 ‰. [7],[12] 

Od pramene teče Bystřička severozápadním směrem a přechází do směru 

západního. Postupně přibírá 5 pravostranných přítoků a 4 levostranné. Vlévá 

se do vodní nádrže Bystřička a dále pokračuje. Vodní dílo Bystřička dělí vodní 

tok Bystřičku na dvě části, a to na Bystřičku pod přehradou a Bystřičku nad přehradou. 

V části Bystřičky nad přehradou protéká obcí Valašská Bystřice. V části Bystřičky 

pod přehradou protéká obcí Bystřička a dále ústí do Vsetínské Bečvy. 

Pravostranné přítoky: Růždka, Malá Bystřička, Břůčko, Hluboký potok, Tísňavy 

Levostranné přítoky: Vesník, Leskovec, Kolibiska, Činovský potok  

Obr. 6-2: Vodohospodářská mapa přítoků Bystřičky 1:50 000 [15] 
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6.3. VODNÍ DÍLO BYSTŘIČKA 

Na Bystřičce, říční km 5,5, se nachází významné stejnojmenné vodní dílo 

Bystřička. Provozovatelem této vodní nádrže je Povodí Moravy, s.p. – závod Horní 

Morava. Tato nádrž byla uvedena do provozu v roce 1912 a patří k nejstarším 

přehradním hrázím v České republice. Nádrž byla vybudována a slouží především 

k akumulaci vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku, ke snížení 

protipovodňových průtoků, k zajištění vodárenských odběrů, k výrobě elektrické 

energie, k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybářství. Přehradní hráz 

je gravitační, zděná z místního lomového kamene. Utěsnění nádrže v horní části 

je řešeno vodotěsnou maltou, která je při návodním líci chráněna zdivem z lomového 

kamene. Délka hráze v koruně je 170 m a výška nade dnem 27,4 m. Vodní nádrž 

Bystřička má celkový objem 4,59 mil. m
3
a zatápí plochu 39,5 ha. [8],[11] 

Obr. 6-3: Vodní dílo Bystřička[11] 
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6.4. GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Vodní tok Bystřička pramenní a protéká zhruba po VD Bystřička v oblasti 

hornin soláňského souvrství. Mezi tyto horniny patří vápnité pískovce, jílovce 

a prachovce. Za VD Bystřička přechází do oblasti hornin zlínského souvrství, rusavské 

vrstvy. Sem patří pískovce a petromiktní slepenec. Pískovce jsou zpevněné usazené 

horniny, které tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm, snadno se drolí a zvětrávají. Jílovce 

a prachovce se vyznačují svou jemnou zrnitostí, jedná se o sedimentární horniny. 

Petromiktní slepenec je sedimentární hornina složená z úlomků různého polostálého 

horninové materiálu.[14] 

Obr. 6-4: Geologická mapa 1:50 000[14] 

6.5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Podloží v oblasti, kde se nachází řeka Bystřička, tvoří převážně flyšové horniny 

Vnějších Západních Karpat. Roční úhrny srážek zde přesahují 600 mm, v Beskydech 

i 1000 mm. Pro flyš jsou charakteristické nepravidelné odtoky, protože jeho horniny 

mají omezenou propustnost. Flyšové horniny náchylné na sesuv půdy, tedy podléhají 

velmi rychle vodní erozi. Mají malou propustnost vody, což má za následek časté 

záplavy a sesuvy půdy při přívalových deštích. [8] 
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6.6. PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

V České republice se vyskytuje 18 půdních typů. Jedná se o zařazení půd 

dle stejných diagnostických horizontů. V oblasti povodí toku řeky Bystřičky se nachází 

převážně půdní typ Kambizem typická a dystrická. [8] 

Kambizem 

Hnědé půdy, hnědé lesní půdy. Diagnostickým znakem, který mají všechny 

kambizemě, je kambický B horizont charakteristický alterací (změnou) bez iluviace. 

Převažuje chemické zvětrávání prvotních minerálů, přičemž se uvolňuje Fe, Mn, Al 

(hnědnutí – braunifikace). Vedle hnědnutí dochází u těchto půd k procesům tvorby 

a přeměn jílu. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin 

a hornatin, v menší míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd 

z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou rozmanitost z hlediska 

tropismu, zrnitosti a skeletovitosti. Tyto půdy mají vysokou pórovitost a dobrou vnitřní 

drenáž a do značné míry jsou využívány zemědělsky.[8] 

6.7. KLIMATICKÉ POMĚRY 

6.7.1. SRÁŽKOVÉ POMĚRY 

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 600 až 1000 mm. Srážkový 

úhrn je velice spjatý s tím, jaké je roční období. Průměrný sezónní úhrn srážek na jaře 

je zhruba 200 až 250 mm, v létě 250 až 400 mm, na podzim 200 až 250 mm a v zimě 

200 až 250 mm. Z toho vyplývá, že největší průměrné srážkové úhrny se vyskytují 

v letním období, a to v měsíci červnu s úhrnem srážek až 89 mm. Naopak měsíce 

s nejchudšími srážkovými úhrny jsou únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 

37 mm. [8] 

6.7.2. TEPLOTNÍ POMĚRY 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí zhruba 4°C až 7 °C. 

Na průměrnou teplotu vzduchu má opět veliký vliv to, o jaké se jedná roční období. 

Nejchladnějším měsícem je měsíc leden s dlouhodobou průměrnou teplotou vzduchu 

2,6 °C. Naopak nejteplejším měsícem je měsíc červenec s dlouhodobou průměrnou 

teplotou vzduchu 17,7 °C. [8] 
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6.7.3. VĚTRNÉ POMĚRY 

Směr a rychlost větru mají největší vliv na transport cizorodých látek. Průměrná 

rychlost větru v 10 m nad zemí se v naší lokalitě pohybuje okolo 3 až 4 m/s, ve 40 m 

nad zemí okolo 4 až 5 m/s. Převládají větry západní a jihozápadní, vyskytují se zde 

i větry východní. [8] 

6.8. HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Vodní tok spadá do povodí Moravy, zájmový úsek spravuje povodí Moravy, 

s.p.. Číslo hydrologického pořadí pro tok Bystřička je 4–11–01-088. Hydrologická data 

byla získána z oficiálních stránek Českého hydrometeorologického ústavu [9]. Hodnoty 

průtoků jsou vztaženy k hlásnému profilu Bystřička nad přehradou a jsou uvedeny 

v tabulkách (Tab. 6-1 a Tab. 6-2). 

 

Tab.6-1: M - denní průtoky [9] 

M – denní průtoky [m
3·s-1

] 

30 90 180 270 330 355 364 

- - - - - 0,053 - 

 

Tab.6-2: N - leté průtoky [9] 

N – leté průtoky [m
3·s-1

] 

1 2 5 10 20 50 100 

20 30 47 63 80 105 127 
 

Tab.6-3:Hodnoty pravděpodobné chyby základních hydrologických údajů [2] 

Hydrologický údaj 

Třída 

I II III IV 

Směrodatná odchylka [%] 

M – denní průtoky (Q30 až Q300) ±10 ±15 ±25 ±40 

M – denní průtoky (Q330 až Q364) ±20 ±30 ±45 ±60 

N – leté průtoky (Q1 až Q10) ±15 ±20 ±30 ±50 

N – leté průtoky (Q20 až Q100) ±25 ±30 ±40 ±60 
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6.9. POVODŇOVÉ PRŮTOKY 

Z ČHMÚ byly převzaty údaje o třech nejvyšších historických povodních 

zaznamenaných po dobu pozorování. 

 
Tab. 6-4: Historické povodně [9] 

 

 

6.10. ÚDAJE O LESNICTVÍ 

Celková plocha povodí Moravy je zhruba 997 300 ha. Z toho asi 35,57 %, 

což je asi 354 760 ha, je plocha zalesněná. Ve Zlínském kraji dokonce 38,9 % zalesnění, 

což je více než celostátní průměr 32,8 %.  V povodí toku řeky Bystřičky se vyskytují 

převážně bukové a jedlo - bukové vegetační stupně. Tato lokalita se nachází v prostředí, 

které je specifické svými velmi dobrými růstovými podmínkami pro dřevní produkci 

lesních porostů. [8] 

6.11. ÚDAJE O PRŮMYSLU 

Ve Zlínském kraji se nachází zhruba 166 podniků. Ve Valašské Bystřici se jedná 

pouze o několik menších podniků. Mezi nejvýznamnější patří:[8] 

 

COMMODUM, spol. s.r.o. 

Firma zabývající se stavební výrobou (vodohospodářské stavby, výstavba 

zpevněných ploch a komunikací, výstavba inženýrských sítí, výstavba čističek 

odpadních vod a kanalizací, občanské a průmyslové stavby) a dřevovýrobou 

(zpracování masivního řeziva na stavebně truhlářské výrobky v sériové nebo zakázkové 

výrobě, v zakázkové výrobě se jedná o dřevostavby).  

 

ROSPED TRANS s.r.o. 

Tato firma se věnuje mezinárodní autodopravě a vytěžování kamionů. 

  

Datum a rok Průtok [m
3·s-1

] QN 

7. 7. 1997 121 QN˜>Q100 

17. 5. 2010 63,2 QN˜Q10 

29. 3. 2006 26,6 QN˜>Q2 
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FARMA – ZPZ s.r.o. 

Jedná se o zemědělskou farmu zabývající se chovem holštýnského skotu 

a produkcí mléka. 

 

IXI MEDIA s.r.o. 

Jedná se o grafické studio zabývající se grafikou designu, propagací a reklamy 

včetně médií, webovými prezentacemi a dalšími službami. 

 

ŠTŮSEK – DVB s.r.o. 

Jedná se o firmu zabývající se výrobou a prodejem dřevěných násad pro nářadí 

a nástroje, železářské a zahradnické zboží. Tato firma se nachází v bezprostřední 

blízkosti toku. [10] 

6.12. ÚDAJE O ZEMĚDĚLSTVÍ 

V oblasti povodí Moravy tvoří 53,03 % plochy zemědělská půda, z toho 37,93 % 

je půda orná. Zemědělská půda má v povodí Moravy plochu 528 876 ha z toho 71,52 % 

je půda orná, 6,57 % sady, vinice a zahrady a 21,91 % trvalý travní porost. Mezi nejvíce 

pěstované plodiny v povodí Moravy patří obiloviny, luskoviny, brambory, cukrovka 

a technické plodiny. Z hlediska živočišné výroby v oblasti povodí Moravy je nejvíce 

zastoupena drůbež, prasata, skot a ovce. [8] 

6.13. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ TOKU 

Na toku řeky Bystřičky se nachází VD Bystřička. Tato nádrž má několik funkcí, 

v neposlední řadě slouží k výrobě elektrické energie pomocí malé vodní elektrárny, 

která je vybavena dvěma Bankiho turbínami o výkonu 68,7 kW a 13,65 kW. Elektrárna 

je schopna využít průtok od 0,027 m
3·s-1

 do 0,588 m
3·s-1

.[11]  
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7. HYDROTECHNICKÉVÝPOČTY 

Hydrotechnické výpočty byly provedeny v 1D výpočtovém programu HEC - RAS, 

který mimo jiné umožňuje výpočet nerovnoměrného ustáleného proudění. 

7.1. VSTUPNÍ DATA ZÁJMOVÉHO ÚSEKU 

7.1.1. GEOMETRICKÁ DATA 

Obr. 7-1: Zájmový úsek 1:24 000 – Obecná mapa[13] 

Obr. 7-2: Zájmový úsek 1:24 000 - Letecká mapa[13] 

Podkladem pro zadání charakteru koryta vodního toku do programu HEC - RAS 

posloužilo výškové zaměření 119p říčných profilů v říčním kilometru 10,000 až 15,000 

z roku 2004 (viz Příloha č. 2). Tyto podklady byly poskytnuty povodím Moravy, s.p..[3] 
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7.1.2. HYDROLOGICKÁ DATA 

V již zmíněných příčných řezech byly vykresleny hladiny N – letých průtoků, 

ale nebyly známy hodnoty těchto průtoků. Proto byla hydrologická data převzata 

ve formě N – letých průtoků od ČHMÚ. Jedná se o hlásný profil Bystřička nad 

přehradou. Získané N – leté průtoky jsou vztaženy k uzávěrovému profilu ř. km 7,500, 

tedy ploše celého povodí Bystřičky nad přehradou. Bylo tedy nutné odvodit hodnoty N-

letých průtoků v profilech příslušných zájmovému úseku. Hodnoty N – letých průtoků 

pro uzávěrové profily ř. km 10,000 a 11,800 byly odvozeny z poměru dílčích ploch 

povodí přes plochu (A1 = 57,4 km
2
) a specifický průtok příslušný dílčím povodím (obr. 

7-3). Vypočtené hodnoty (viz. Tab. 7-2,7-3) byly vloženy a použity pro výpočet 

v program HEC – RAS. 

 

Obr. 7-3: Mapa povodí jednotlivých uzávěrových profilů 1:50 000 [15] 
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N – leté průtoky vztažené k uzávěrovému profilu ř. km 7,500, A1 = 57,4 km
2
 

Tab.7-1: Hodnoty N – letých průtoků v uzávěrovém profilu km 7,500 

N[let] 1 2 5 10 20 50 100 

QN[m
3·s-1

] 20 30 47 63 80 105 127 

q0[m
3·s-1·km

-2
] 0,348 0,523 0,818 1,097 1,393 1,829 2,212 

N – leté průtoky vztažené k uzávěrovému profilu ř. km 10,000, A2 = 40,7km
2
 

Tab.7-2: Hodnoty N – letých průtoků v uzávěrovém profilu km 10,000 

N[let] 1 2 5 10 20 50 100 

q0[m
3·s-1·km

-2
] 0,348 0,523 0,818 1,097 1,393 1,829 2,212 

QN[m
3·s-1

] 14,16 21,29 33,29 44,65 56,70 74,44 90,03 

N – leté průtoky vztažené k uzávěrovému profilu ř. km 11,800, A3 =37,1 km
2
 

Tab. 7-3: Hodnoty N - letých průtoků v uzávěrovém profilu km 11,800 

N[let] 1 2 5 10 20 50 100 

q0[m
3·s-1·km

-2
] 0,348 0,523 0,818 1,097 1,393 1,829 2,212 

QN[m
3·s-1

] 12,91 19,40 30,35 40,70 51,68 67,86 82,06 

7.1.3. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Pro zájmový úsek bylo v programu HEC – RAS použito smíšené proudění, tedy 

kombinace bystřinného a říčního proudění, protože prvotní výpočet ukázal, 

že se v tomto úseku proudění mění. Jako okrajové podmínky byly specifikovány 

následovně: 

 horní OP – měrná křivka příčného profilu z podkladů ř. km 14,974, 

 dolní OP – měrná křivka příčného profilu z podkladů ř. km 11,100. 

Jako další vstupní data byly použity N – leté průtoky určené pro uzávěrový profil 

plochy povodí zájmového území.  
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7.1.4. HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Jelikož se jedná o zjednodušený model bez zadaných přítoků a není známo, 

v jakém programu byl proveden výpočtový model, z kterého byly poskytnuty příčné 

řezy s vykreslenými úrovněmi hladin N – letých průtoků [3]. Byly v programu hodnoty 

Manningova drsnostního součinitele n zvoleny tak, aby byly výsledné hladiny 

v příčných profilech pro jednotlivé průtoky co nejvíce shodné s hladinami, které byly 

poskytnuty v podkladech od povodí Moravy,s.p.. Hodnoty drsností tedy plně 

neodpovídají skutečnosti, jsou pouze odhadnuté z hlediska kalibrace programu HEC –

 RAS. 

Rozsahy drsností v celém řešeném úseku: 

 Drsnost dna: nd = 0,045 – 0,055 

 Drsnost svahů: ns = 0,060 – 0,075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-4: Ukázka stavu koryta vybraného příčného profilu z hlediska drsnosti 1 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-5: Ukázka stavu koryta vybraného příčného profilu z hlediska drsnosti 2 [3]  
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7.1.5. OBJEKTY NA TOKUV ZÁJMOVÉM ÚSEKU 

Objekty vkládané do programu HEC – RAS byly poskytnuty společně 

s příčnými profily, ve kterých byly schematicky vynesené. Jedná se o lávky, mostky 

a mosty. V podkladech byly objekty charakterizovány staničením, kótami horní a dolní 

mostovky [3]. Šířky objektů ve směru toku byly odhadnuty z mapového serveru. 

Při zadání mostů do programu byla použita varianta kombinace přepadu a výtoku 

otvorem. Hodnota součinitele přepadu byla zvolena m = 0,37 a hodnota součinitele 

výtoku byla zvolena μ = 0,8. 

Tab.7-4: Výpis objektů na toku zájmového úseku 

Označení 
Název 

Objektu 

Staničení 

[km] 
Popis Šířka[m] 

Dolní 

mostovka  

[m n. m.] 

Horní  

mostovka  

[m n. m.] 

L1 Lávka 10,507 

pro 

motorová 

vozidla 

4 412,79 413,09 

M1 Most 10,950 
silniční 

most 
7 417,51 417,80 

L2 Lávka 11,498 

pro 

motorová 

vozidla 

4 422,53 422,83 

M2 Mostek 11,900 

pro 

motorová 

vozidla 

4 425,70 426,20 

L3 Lávka 12,367 pro pěší 1 432,07 432,37 

L4 Lávka 12,634 pro pěší 1 432,72 433,02 

M3 Most 13,192 
silniční 

most 
8 440,35 440,75 

M4 Most 13,427 
silniční 

most 
8 443,44 443,97 

M5 Most 13,660 
silniční 

most 
6 446,47 446,82 

M6 Most 13,892 
silniční 

most 
6 449,80 450,95 

L5 Lávka 14,061 pro pěší 1 450,95 451,30 

M7 Most 14,209 
silniční 

most 
8 454,67 455,50 

L6 Lávka 14,474 pro pěší 1 457,34 457,49 

M8 Most 14,548 
silniční 

most 
6 458,40 459,12 

M9 Most 14,774 
silniční 

most 
8 460,91 461,61 
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7.1.6. POROVNÁNÍ HLADIN VE VYBRANÉM PŘÍČNÉM PROFILU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7-6: Porovnání hladin PF 51 km 12,7925 

Z obrázku je patrné, že se hladiny v podkladech liší od hladin, které byly 

vypočteny pomocí programu HEC – RAS jen minimálně. Hladiny průtoků menších N –

 letostí (Q1,Q2,Q5) jsou v podkladech menších hodnot než hladiny získané z výpočtu. 

U hladin N – letostí větších (Q10,Q20,Q50,Q100)je to naopak. Rozdíly hladin po celé délce 

zájmového úseku nabývají převážně hodnot od 0,0 do 0,10m. Lokálně se objevují 

rozdíly u nižších průtoků až 35 cm. Je vidět, že rozdíly hladin ve vybraném příčném 

profilu nejsou tak rozdílné, ale pouze v řádech jednotek centimetrů (viz Tab. 7-5). Tudíž 

se dá prohlásit, že model v programu HEC – RAS byl vhodně nastaven. Ačkoliv 

se jedná o model zjednodušený a nebyly známy dostatečné informace o vstupních 

parametrech, na jejichž podkladě byly hladiny v podkladech [3]. 

Tab. 7-5: Porovnání hladin PF 51 km 12,7925 po kalibraci 

Hladina Q5 Q20 Q100 

Podklady [m n. m.] 434,68 435,24 435,84 

Výpočet HEC – RAS [m n. m.] 434,72 435,21 435,80 

Rozdíl [m] -0,04 0,03 0,04 
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7.2. ZHODNOCENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

Na odtokové poměry v zájmovém území má největší vliv vegetace. Vegetací 

jsou myšleny břehové a doprovodné porosty. Ty jsou v okolí zájmového úseku toku 

Bystřičky v dobrém ekologickém stavu, tudíž snižují erozní činnost a minimalizují 

splachy půdy z okolních zemědělských pozemků do koryta vlivem nadměrných srážek. 

Zemědělské a lesní poměry v povodí toku jsou více rozebrány v kapitole 6.10 a 6.12. 

Do budoucna je doporučeno minimálních zásahů do těchto porostů. Odtokové poměry 

však výrazně ovlivňují zastavěné plochy, které se nachází v okolí toku. Ty zvyšují 

erozní činnost okolí toku. Rozvoj zastavěných ploch nelze ovlivnit, ale bude vhodná 

maximální snaha o dosažení optimálního stavu vegetace v okolí. 

Vliv na odtokové poměry v zájmovém území má také situace v povodí nad tímto 

úsekem a také situace v povodí přítoků. V zájmovém úseku přibírá Bystřička dva větší 

přítoky a to pravostranný Břůčko a levostranný Leskovec.  

7.3. POSOUZENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO KORYTA 

Jelikož se jedná o rozsáhlý zájmový úsek dlouhý 5 km, byl tento úsek rozdělen 

na 6 dílčích úseků (viz Tab. 7-6). Úseky byly rozděleny podle toho, co se vyskytuje 

v okolí koryta řeky (viz Příloha č. 1). Dílčí úseky jsou dále popsány a kapacitně 

zhodnoceny v podkapitolách (viz Příloha č. 3).  

Tab. 7-6: Rozdělení zájmového úseku na dílčí úseky 

Číslo úseku Úsek ř. km 

1 10,000 – 10,700 

2 10,700 – 11,000 

3 11,000 – 12,000 

4 12,000 – 12,600 

5 12,600 – 13,500 

6 13,500 – 15,000 
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7.3.1. ÚSEK č. 1 

Jedná se o úsek, v jehož povodí se nachází převážně zemědělské pozemky, 

louky a stromové porosty. Na pravé i levé straně koryta řeky leží občasná zástavba. 

Jde především o víkendové chaty a chalupy. 

Tab. 7-7: Posouzení kapacity úsek č. 1 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF1 10,100 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF2 10,171 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF3 10,300 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF4 10,470 90,03 74,44 Q100 Q50 

PF5 10,508 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF6 10,528 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF7 10,654 90,03 44,65 Q100 Q10 

 

Z tabulky vyplývá, že kapacita pravého břehu koryta se v tomto úseku postupně 

zmenšuje až na kapacitu Q5. Levý břeh je v celém úseku kapacitní na Q100, tedy 

maximálně. Jelikož se jedná o úsek, kde se v okolí obou břehů koryta řeky nenachází 

žádná souvislá zástavba, ale pouze občasná zástavba a převážně volný terén, nebude 

nutná žádná úprava koryta toku na navýšení kapacity.  
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7.3.2. ÚSEK č. 2 

Jedná se o úsek, ve kterém na levé straně koryta řeky leží pouze zemědělské 

pozemky, louky a stromové porosty. Na pravé straně koryta řeky se rozkládá část osady 

Bařiny - Tisové. Osada Bařiny patří mezi část obce Valašské Bystřice. V části Tisové 

je zemědělský závod a několik rodinných domů.  

Tab. 7-8: Posouzení kapacity úsekč.2 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF8 10,766 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF9 10,785 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF10 10,946 44,65 21,29 Q10 Q2 

PF11 10,992 21,29 21,29 Q2 Q2 

 

Z posouzení kapacity v tabulce vyplývá, že pravý i levý břeh nemají dostatečnou 

kapacitu. Protože se na levé straně koryta vyskytuje pouze volný terén, nebude nutné 

provádět opatření na navýšení kapacity levého břehu koryta toku. Opatření bude vhodné 

provést na pravé straně koryta toku, a to z toho důvodu, že se zde nachází vcelku 

rozsáhlý zemědělský areál. Opatření poslouží k zajištění protipovodňové ochrany 

až na hladinu Q100. 
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7.3.3. ÚSEK č. 3 

V tomto úseku se na pravé straně koryta řeky se nachází rozsáhlý průmyslový 

areál Štůsek – DVB s.r.o. (viz kap. 6.1.1.). Na levé straně koryta řeky se vyskytují 

občasné rodinné domy a objekty k bydlení. Celá tato část osady Bařiny se nazývá 

Na Hajduškách. 

Tab. 7-9: Posouzení kapacity úsek č. 3 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF12 11,036 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF13 11,090 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF14 11,147 90,03 74,44 Q100 Q50 

PF15 11,200 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF16 11,230 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF17 11,269 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF18 11,313 90,03 56,70 Q100 Q50 

PF19 11,364 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF20 11,411 74,44 74,44 Q50 Q50 

PF21 11,454 44,65 56,70 Q10 Q20 

PF22 11,496 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF23 11,557 74,44 74,44 Q50 Q50 

PF24 11,608 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF25 11,656 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF26 11,705 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF27 11,768 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF28 11,820 21,29 90,03 Q2 Q100 

PF29 11,870 44,65 56,70 Q10 Q20 

PF30 11,925 33,29 33,29 Q5 Q5 

PF31 11,969 56,70 33,29 Q20 Q5 

PF32 12,000 74,44 21,29 Q50 Q2 

 

Hodnoty v tabulce ukazují, že je úsek zpočátku maximálně kapacitní na obou 

březích, ale potom klesne kapacita až na Q5. Na levé straně koryta, kde se nachází pouze 

občasná zástavba a volný terén, by to nemuselo mít velké následky a škody na majetku. 

Nebude tedy nutné levý břeh nějak opatřit. Kvůli tomu, že je na pravé straně koryta 

již zmíněný průmyslový areál, bylo by vhodné provést lokální opatření z důvodu 

zajištění protipovodňové ochrany až na hladinu Q100, aby se předešlo případným 

škodám a následkům, které by mohli nastat. A to konkrétně v úseku od ř. km 

11,269do 11,608, kde se tento areál nachází.  
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7.3.4. ÚSEK č. 4 

V tomto úseku leží na pravé straně koryta řeky rodinné a bytové domy. Tato 

osada nese název Bařiny. Jedná se o část obce Valašské Bystřice. Na levé straně koryta 

řeky se vyskytují pouze louky, stromové porosty a zemědělské pozemky. 

Tab. 7-10: Posouzení kapacity úsek č. 4 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF33 12,033 21,29 33,29 Q2 Q5 

PF34 12,079 56,70 74,44 Q20 Q50 

PF35 12,126 33,29 74,44 Q5 Q50 

PF36 12,168 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF37 12,214 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF38 12,255 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF39 12,306 33,29 44,65 Q5 Q10 

PF40 12,359 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF41 12,406 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF42 12,458 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF43 12,489 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF44 12,539 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF45 12,597 56,70 33,29 Q20 Q5 

 

Podle výsledků v tabulce lze usoudit, že je koryto na obou březích proměnlivě 

kapacitní a kapacita v některých profilech klesne až na Q2 respektive Q5. Z důvodu 

souvislé zástavby na pravé straně koryta, bude vhodné provést takové lokální opatření, 

aby se zajistila protipovodňová ochrana v celé délce od ř. km 12,033 do 12,597 

až na hladinu Q100.  
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7.3.5. ÚSEK č. 5 

Jedná se o úsek části obce Valašské Bystřice nazývaný U Petrželů. V tomto 

úseku se nachází na pravé straně koryta řeky rodinné a bytové domy. Na levé straně 

se také nachází rodinné a bytové domy, avšak pouze od ř. km 12,700 do 13,100, dále 

už jsou louky a stromové porosty.  

Tab. 7-11: Posouzení kapacity úsek č. 5 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF46 12,632 74,44 21,29 Q50 Q2 

PF47 12,638 44,65 21,29 Q10 Q2 

PF48 12,676 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF49 12,736 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF50 12,7495 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF51 12,7925 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF52 12,8395 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF53 12,8995 21,29 90,03 Q2 Q100 

PF54 12,950 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF55 13,010 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF56 13,060 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF57 13,110 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF58 13,186 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF59 13,198 44,65 74,44 Q10 Q50 

PF60 13,220 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF61 13,230 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF62 13,287 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF63 13,334 74,44 74,44 Q50 Q50 

PF64 13,374 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF65 13,379 90,03 74,44 Q100 Q50 

PF66 13,419 56,70 56,70 Q20 Q20 

PF67 13,432 33,29 33,29 Q5 Q5 

PF68 13,482 44,65 56,70 Q10 Q20 

 

Z tabulky je zřejmé, že levý břeh je v celé délce úseku až na výjimky málo 

kapacitní, bylo by tedy dobré navrhnout v celém úseku takové opatření, aby se zajistila 

protipovodňová ochrana až na hladinu Q100. Pravý břeh je z hlediska kapacity téměř 

ideální kromě úseku od ř. km 13,287 do 13,482, který bude vhodné zaopatřit lokální 

protipovodňovou ochranou až na hladinu Q100 z důvodu souvislé zástavby. 
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7.3.6. ÚSEK č. 6 

Tento úsek se nachází v intravilánu obce Valašské Bystřice. Na obou stranách 

koryta řeky se tedy nachází hustá a souvislá zástavba rodinných a bytových domů.  

Tab. 7-12: Posouzení kapacity úsek č. 6 

Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF69 13,531 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF70 13,591 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF71 13,656 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF72 13,666 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF73 13,721 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF74 13,749 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF75 13,801 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF76 13,841 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF77 13,882 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF78 13,913 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF79 13,950 56,70 33,29 Q20 Q5 

PF80 13,983 90,03 56,70 Q100 Q20 

PF81 14,021 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF82 14,054 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF83 14,060 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF84 14,065 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF85 14,113 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF86 14,148 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF87 14,158 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF88 14,163 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF89 14,203 74,44 90,03 Q50 Q100 

PF90 14,215 33,29 90,03 Q5 Q100 

PF91 14,233 33,29 90,03 Q5 Q100 

PF92 14,263 33,29 33,29 Q5 Q5 

PF93 14,283 21,29 21,29 Q2 Q2 

PF94 14,285 21,29 21,29 Q2 Q2 

PF95 14,288 21,29 21,29 Q2 Q2 

PF96 14,323 33,29 33,29 Q5 Q5 

PF97 14,349 21,29 44,65 Q2 Q10 

PF98 14,352 21,29 44,65 Q2 Q10 

PF99 14,382 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF100 14,412 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF101 14,442 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF102 14,470 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF103 14,472 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF104 14,475 90,03 21,29 Q100 Q2 

PF105 14,513 56,70 56,70 Q20 Q20 

PF106 14,538 90,03 90,03 Q100 Q100 
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Označení 
Staničení 

[km] 

Kapacitní průtok  

[m
3
/s] 

QN 

LB PB LB PB 

PF107 14,558 74,44 33,29 Q50 Q5 

PF108 14,593 90,03 44,65 Q100 Q10 

PF109 14,603 74,44 44,65 Q50 Q10 

PF110 14,643 90,03 33,29 Q100 Q5 

PF111 14,683 90,03 21,29 Q100 Q2 

PF112 14,730 90,03 21,29 Q100 Q2 

PF113 14,755 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF114 14,788 33,29 90,03 Q5 Q100 

PF115 14,840 44,65 90,03 Q10 Q100 

PF116 14,887 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF117 14,919 56,70 90,03 Q20 Q100 

PF118 14,945 90,03 90,03 Q100 Q100 

PF119 14,974 90,03 90,03 Q100 Q100 

 

Tato tabulka poukazuje na to, že je kapacita na obou březích po délce značně 

proměnlivá a lokálně klesá až na Q2. Z toho důvodu by bylo vhodné, na levém i pravém 

břehu provést lokální opatření k zajištění protipovodňové ochrany až na hladinu Q100, 

protože se jedná o úsek toku procházející intravilánem obce Valašské Bystřice. Jedná 

se především o úseky: na pravé straně koryta toku od ř. km 13,882 do 14,021 

a od ř. km 14,263 do 14,730, na levé straně koryta toku po celé délce kromě úseků 

od ř. km 13,983 do 14,054, od ř. km 14,382do 14,475 a od ř. km14,643 do 14,755. 
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7.4. POSOUZENÍ KAPACITY OBJEKTŮ NA TOKU 

Tato kapitola je věnována posouzení kapacity objektů, které se v zájmovém 

území na toku nachází. Kapacita je posouzena z hlediska vztahu průtoku k objektu. 

Objekty jsou posouzeny na průtoky Q5, Q20 a Q100 (viz Příloha č. 3). Dále jsou objekty 

posouzeny na hloubku ∆h (viz Tab. 7-13). 

Kde: ∆h - rozdíl nadmořské výšky úrovně dolní mostovky a nadmořské výšky hladiny 

v horním profilu objektu při daném průtoku ve směru proudění (viz Obr. 7-8) 

Norma udává, že by hodnota ∆h měla být nejméně 0,5 m. A to z toho důvodu, 

aby mostní objekty nezpůsobovaly podstatnější změnu průtočného profilu a změny 

proudění průtočným profilem.[4] 

 

 

 

Obr. 7-7: Schéma vyznačení ∆h 
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Tab. 7-13: Posouzení kapacity objektů zájmového území pro Q5,Q20,Q100 

Ozn. 
Staničení

[km] 

Posouzení kapacity proQ5,Q20,Q100 

Q5 
∆h 

[m] 
Q20 

∆h 

[m] 
Q100 

∆h 

[m] 

L1 10,507 

protéká 

o volné 

hladině 

0,48 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,28 
přelévá 

se 
-0,74 

M1 10,950 

protéká 

o volné 

hladině 

0,13 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,14 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,24 

L2 11,498 

protéká 

o volné 

hladině 

1,18 

protéká 

o volné 

hladině 

0,69 

protéká 

o volné 

hladině 

0,05 

M2 11,900 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,23 
přelévá 

se 
-0,76 

přelévá 

se 
-1,08 

L3 12,367 

protéká 

o volné 

hladině 

1,46 

protéká 

o volné 

hladině 

0,29 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,16 

L4 12,634 
přelévá 

se 
-0,57 

přelévá 

se 
-1,01 

přelévá 

se 
-1,46 

M3 13,192 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,19 
přelévá 

se 
-0,61 

přelévá 

se 
-1,12 

M4 13,427 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,29 
přelévá 

se 
-0,94 

přelévá 

se 
-1,70 

M5 13,660 

protéká 

o volné 

hladině 

0,32 
přelévá 

se 
-0,44 

přelévá 

se 
-0,98 

M6 13,982 

protéká 

o volné 

hladině 

0,66 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,21 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,55 

L5 14,061 
přelévá 

se 
-0,35 

přelévá 

se 
-0,99 

přelévá 

se 
-1,72 

M7 14,209 

protéká 

o volné 

hladině 

0,63 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,65 
přelévá 

se 
-0,95 

L6 14,474 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,08 
přelévá 

se 
-0,60 

přelévá 

se 
-1,14 

M8 14,548 

protéká 

o volné 

hladině 

0,5 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,49 
přelévá 

se 
-0,89 

M9 14,774 

zahlcený 

tlakový 

režim 

-0,27 
přelévá 

se 
-0,86 

přelévá 

se 
-1,41 

 

Z tabulky je patrné, že na normovanou hodnotu ∆h = 0,5 m vyhovují pouze 

objekty lávka L2 (Q5,Q20), lávka L3 (Q5), most M6 (Q5), most M7 (Q5) a most M8 (Q5). 
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Posouzení kapacity ukázalo, že objekty vyskytující se v zájmovém úseku toku, 

nejsou kapacitní na průtok Q100. U mostů, které slouží k silniční dopravě, by byla 

vhodná jejich rekonstrukce směřovaná k navýšení kapacity. Konkrétně by jednalo 

o mosty M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8 a M9. U ostatních mostů, mostků a lávek 

by bylo vhodné uvažovat o jejich odstranění nebo nahrazení jinými objekty.  

7.5. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Posuzovaný úsek toku má převážně přírodní charakter. Koryto je až na výjimky 

kapacitní na průtok Q20. Lokálně se vyskytují úseky kapacitní pouze na průtok Q2. 

Vzhledem k typu zástavby a využití území se jako dostatečná ochrana ukazuje průtok 

Q50.Tudíž se řešení ochrany formou komplexní úpravy toku nebo souvislé 

protipovodňové ochrany nejeví jako účelné. Tato forma ochrany se jeví jako finančně 

velmi nákladná. Možným řešením je návrh lokálních opatření pro zvolené lokality. 

Ty jsou vybrány s přihlédnutím na přítomnost a druh objektu ohrožených Q100 

v důsledku snížené kapacity, jak na pravém, tak i levém břehu koryta toku. O těchto 

lokalitách, které by bylo nutné chránit před povodňovými stavy, je více pojednáno 

v kapitolách 7.3.1 až 7.3.6.  

7.5.1. OBECNÁ OPATŘENÍ 

Tato kapitola je věnována obecným možnostem opatření v zájmovém úseku, 

aby byla zajištěna protipovodňová ochrana až na hladinu Q100, která by mohla způsobit 

škody na majetku, zdraví i životech. Potenciální úroveň rozlivu Q100 je dále vykreslena 

v Příloze č. 4, avšak přesnost vykreslení odpovídá kvalitě podkladové mapy. 

Zde jsou uvedeny možnosti: 

 lokální ochranné hrázky a zídky, 

 mobilní hradící prvky, 

 údržba koryta, odstranění vegetace z koryta toku,  

 zákazem zanášení koryta toku odpadem ze zahrad (viz Příloha č. 6), 

 zákazem rozšiřování zahrad a dalších ploch do koryta toku (viz Příloha č. 6), 
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7.5.2. POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH LOKÁLNÍCH OPATŘENÍ 

Z hlediska rozsáhlosti zájmového úseku byly v práci vybrány dva vzorové 

úseky, kde byl proveden ideový návrh lokálních opatření pomocí ochranných zídek 

a posouzení protipovodňové ochrany po úpravě.  

Předpokládané parametry ochranných opatření jsou následující: 

 ochranné zídky jsou široké 0,3 m, železobetonové a obložené lomovým 

kamenem, 

 navázání na stávající terén pomocí hrázek – šířka v koruně 0,3m, sklony 

svahů 1:3. 

7.5.2.1. Úsek ř. km 11,269 až 11,454 – průmyslový areál, pravý břeh 

Návrh lokálního opatření v tomto úseku na pravém břehu až na hladinu Q100 byl 

proveden proto, že se jedná o rozsáhlý průmyslový areál a škody na majetku by mohly 

být nevyčíslitelné.  

Tab. 7-14: Porovnání kapacity břehu před a po úpravě ř. km 11,269 až 11,454 

PF 
Staničení 

[km] 

Úroveň břehu 

před úpravou 

[m n. m.] 

Úroveň hladina 

Q100 před úpravou 

[m n. m.] 

Úroveň ochranné  

zídky [m n. m.] 

Úroveň hladiny  

Q100 po úpravě 

[m n. m.] 

17 11,269 420,13 420,76 421,01 420,71 

18 11,313 420,65 420,85 421,18 420,88 

19 11,364 421,36 421,28 421,71 421,41 

20 11,411 421,57 421,59 421,92 421,62 

21 11,454 421,73 422,01 422,29 421,99 

Úroveň ochranné zídky byla volena tak, aby byla zajištěna bezpečnostní rezerva 

30 cm nad hladinou Q100. Výška zídek je proměnlivá od 0,35 do 0,88 m. 
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7.5.2.2. Úsek ř. km 12,306 až 12,597 – část osady Bařiny, pravý břeh 

Na pravém břehu tohoto úseku byl proveden návrh lokálního opatření až na hladinu 

Q100 proto, že se zde nachází souvislá zástavba osady Bařiny. 

Tab. 7-15: Porovnání kapacity břehu před a po úpravě ř. km 12,306 až 12,597 

PF 
Staničení 

[km] 

Úroveň břehu 

před úpravou 

[m n. m.] 

Úroveň hladina 

Q100 před úpravou 

[m n. m.] 

Úroveň ochranné  

zídky [m n. m.] 

Úroveň hladiny  

Q100 po úpravě 

[m n. m.] 

39 12,306 430,59 431,09 431,31 431,01 

40 12,359 430,83 432,15 431,62 431,32 

41 12,406 431,44 432,58 432,66 432,36 

42 12,458 431,79 432,60 432,98 432,68 

43 12,489 432,17 432,66 433,13 432,83 

44 12,539 432,42 433,06 433,61 433,31 

45 12,597 432,73 433,23 433,69 433,39 

Úroveň ochranné zídky byla volena tak, aby byla zajištěna bezpečnostní rezerva 30 

cm nad hladinou Q100. Výška zídek je proměnlivá od 0,36 do 1,22 m. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě prostudování podkladů zájmového úseku 

koryta toku Bystřičky a hydrotechnického výpočtu posoudit stávající stav a kapacitu 

koryta toku. Dále navrhnout případná protipovodňová opatření. 

Práce byla strukturovaná do 7 rozsáhlejších kapitol. Úvodní kapitoly byly věnovány 

všeobecnému popisu řešené problematiky (kap. 2, 3, 4, 5). V 6 - té kapitole byly 

popsány základní informace a širší charakteristiky zájmového úseku od ř. km 10,000 

do 15,000 Kapitola č. 7 byla zaměřena na hydrotechnické výpočty, posouzení kapacity 

koryta toku a návrh případných protipovodňových opatření. Hydrotechnické výpočty 

byly provedeny v 1D programu HEC – RAS.  

Na základě výsledků z výpočtu bylo zjištěno, že koryto toku je proměnlivě kapacitní 

po celé své délce a lokálně se vyskytují místa, kde by mohlo dojít k vybřežení 

už při průtoku Q2 (viz kap. 7.3.1 až 7.3.6.). To je způsobeno měnícím se charakterem 

koryta. Jelikož se jedná o převážně přírodní koryto a poměrně dlouhý úsek, byly dále 

doporučeny a navrženy možnosti protipovodňových opatření v celé délce posuzovaného 

úseku bez většího zásahu do charakteru koryta. Možnosti protipovodňových opatření 

jsou lokální ochranné hrázky a zídky, mobilní hradící prvky a údržba koryta. Poslední 

kapitola byla zaměřena na návrh a posouzení lokálních protipovodňových opatření 

u dvou významnějších úseků pomocí ochranných zídek. Jedná se o průmyslový areál 

od ř. km 11,269 do ř. km 11,454 a o část osady Bařiny od ř. km 12,306 do ř. km 12,597. 

(viz kap. 7.3)  

Mnou navržené řešení zabrání případnému vybřežení koryta a následnému zaplavení 

přilehlých oblastí, což přinese vysokou efektivitu z hlediska bezpečnosti 

a protipovodňových opatření. Následně bude koryto toku preventivně zabezpečeno 

s ohledem na jeho průtok. 
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10. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

10.1. SYMBOLY 

FR  - Froudovo číslo[ - ] 

RE  - Reynoldsovo číslo[ - ] 

ioj  - průměrný sklon dna koryta daného úseku j[ - ] 

∆Lj  - délka úseku j                                                                                         [ m ] 

hi  - hloubka vody v horním profilu 1                                                          [ m ] 

vi  - střední profilová rychlost v horním profilu 1                                  [ m·s-1
 ] 

hi+1  - hloubka vody v dolním profilu 2                                                          [ m ] 

vi+1  - střední profilová rychlost v dolním profilu 2                                   [ m·s-1
] 

α  - Coriolisovo číslo[ - ] 

g  - gravitační (tíhové) zrychlení[ m·s-2
] 

hzj  - celková ztrátová výška (ztráta energie) daného úseku j[ m ] 

QN  - N –letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q1  - 1 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q2  - 2 – letý průtok                                                                              [ m
3·s-1

 ] 

Q5  - 5 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q10  - 10 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q20  - 20 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q50  - 50 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

Q100  - 100 – letý průtok[ m
3·s-1

 ] 

q0  - specifický průtok                                                                  [ m
3·s-1

km
-2

 ] 

A  - plocha                                                                                                [km
2
] 

n  - Manningův drsnostní součinitel [ - ] 

nd  - drsnost dna[ - ] 

ns  - drsnost svahu[ - ] 

∆h  - rozdíl nadmořské výšky úrovně dolní mostovky a nadmořské výšky 

hladiny                 [ m ] 
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10.2. ZKRATKY 

VD  – vodní dílo 

ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav 

PF   – příčný profil 

ř. km   – říční kilometr 

1D   – jednorozměrný model  

11. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 2-1: Půdorys koryta toku s protisměrnými oblouky [5] .......................................... 11 

Obr. 2-2: Znázornění tvaru koryta v meandrech [6] ....................................................... 12 

Obr. 3-1: Schéma výpočtu metody po úsecích – podélný řez ......................................... 14 

Obr. 4-1: Ikona pro spuštění programu HEC – RAS 4.1.0 [16]...................................... 15 

Obr. 6-1: Vyznačení toku v mapě správního členění [8] ................................................ 20 

Obr. 6-2: Vodohospodářská mapa přítoků Bystřičky 1:50 000 [15] ............................... 21 

Obr. 6-3: Vodní dílo Bystřička[11] ................................................................................. 22 

Obr. 6-4: Geologická mapa 1:50 000[14] ....................................................................... 23 

Obr. 7-1: Zájmový úsek 1:24 000 – Obecná mapa[13] ................................................... 28 

Obr. 7-2: Zájmový úsek 1:24 000 - Letecká mapa[13] ................................................... 28 

Obr. 7-3: Mapa povodí jednotlivých uzávěrových profilů 1:50 000 [15] ....................... 29 

Obr. 7-4: Ukázka stavu koryta vybraného příčného profilu z hlediska drsnosti 1 [3] .... 31 

Obr. 7-5: Ukázka stavu koryta vybraného příčného profilu z hlediska drsnosti 2 [3] .... 31 

Obr. 7-7: Porovnání hladin PF 51 km 12,7925 ............................................................... 33 

Obr. 7-8: Schéma vyznačení ∆h ...................................................................................... 42 

  



51 

 

12. SEZNAM TABULEK 

Tab. 5-1: Návrhové průtoky pro kapacitu koryta [2] ...................................................... 18 

Tab.5-2: Návrhové průtoky pro kapacitu koryta v intravilánu [2] .................................. 18 

Tab.6-1: M - denní průtoky [9] ....................................................................................... 25 

Tab.6-2: N - leté průtoky [9] ........................................................................................... 25 

Tab.6-3:Hodnoty pravděpodobné chyby základních hydrologických údajů [2] ............. 25 

Tab. 6-4: Historické povodně [9] .................................................................................... 26 

Tab.7-1: Hodnoty N – letých průtoků v uzávěrovém profilu km 7,500 ......................... 30 

Tab.7-2: Hodnoty N – letých průtoků v uzávěrovém profilu km 10,000 ....................... 30 

Tab. 7-3: Hodnoty N - letých průtoků v uzávěrovém profilu km 11,800 ....................... 30 

Tab.7-4: Výpis objektů na toku zájmového úseku .......................................................... 32 

Tab. 7-5: Porovnání hladin PF 51 km 12,7925 po kalibraci ........................................... 33 

Tab. 7-6: Rozdělení zájmového úseku na dílčí úseky ..................................................... 34 

Tab. 7-7: Posouzení kapacity úsek č. 1 ........................................................................... 35 

Tab. 7-8: Posouzení kapacity úsekč.2 ............................................................................. 36 

Tab. 7-9: Posouzení kapacity úsek č. 3 ........................................................................... 37 

Tab. 7-10: Posouzení kapacity úsek č. 4 ......................................................................... 38 

Tab. 7-11: Posouzení kapacity úsek č. 5 ......................................................................... 39 

Tab. 7-12: Posouzení kapacity úsek č. 6 ......................................................................... 40 

Tab. 7-13: Posouzení kapacity objektů zájmového území pro Q5,Q20,Q100 .................... 43 

Tab. 7-14: Porovnání kapacity břehu před a po úpravě ř. km 11,269 až 11,454 ............ 45 

Tab. 7-15: Porovnání kapacity břehu před a po úpravě ř. km 12,306 až 12,597 ............ 46 

  



52 

 

13. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 - Přehledná situace  

Příloha č.2 - Příčné řezy 

Příloha č.3 - Přehledný podélný profil 

Příloha č.4 - Podrobná situace  

Příloha č.5 - Detaily podélných profilů navržených opatření 

Příloha č.6 - Fotodokumentace 


