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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je posouzení stávající protipovodňové ochrany v Prostějově a 

návrh nových opatření na ochranu území. Práce se zabývá především posouzením a návrhem 

opatření na řece Hloučele. 

 

ABSTRACT 

 The target of the bachelor’s thesis is appraisal of existing flood protection in Prostějov 

and design of new measures for environmental protection. The thesis applies one’s mind of 

appraisal and design flood protection on river Hloučela. 
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1 ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá posouzením protipovodňové ochrany města Prostějova. 

V okolí Prostějova tečou dvě řeky, Hloučela a Romže, tyto se stékají v městské části 

Vrahovice a dále pokračují jako tok Valová.  

Pro zájmovou lokalitu byla vypracována Studie záplavového území zpracované 

Povodím Moravy v roce 2010. Ze studie je zřejmé, že se na zaplavení města Prostějova podílí 

obě řeky. Na řece Hloučele se nachází vodní dílo Plumlov, kterým se dá v případě potřeby 

manipulovat. Na Romži žádné dílo není, proto je třeba řeku řešit komplexně.  

Ze studie Povodí Moravy vyplynulo, že zvýšení kapacity je možné dosáhnout 

pročištěním toku řeky Hloučely a zvýšením kapacity jejich objektů. Proto se bakalářská práce 

bude zabývat pouze tokem Hloučela, posouzením stávající kapacity toku, posouzením 

kapacity objektů na toku a následným návrhem PPO. 

Posouzení bude vycházet ze studie Povodí Moravy a z vlastního výpočtu kapacity 

koryta Hloučely v ř.km 0,012 – 4,152 v programu HEC-RAS.  
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2 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ 
Protipovodňová ochrana je soubor opatření majících za cíl ochránit určitou část 

záplavového území před účinkem povodní  [13]. 

By-passem se označuje obtokový kanál, který umožňuje propojení dvou toků a 

převedení nežádoucího vodního stavu z jednoho toku do druhého.  

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 

dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z 

oddělených biocenter síť. S nimi dohromady tvoří územní systém ekologické stability krajiny 

(ÚSES) [121].  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, který je 

definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit 

ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich 

vzájemných vazeb [12]. 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 

která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů 

v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 

umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými 

ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami [12]. 

 

                                                      
1 Dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění 
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3 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

3.1 SPRÁVNÍ ÚDAJE 

3.1.1 Hloučela 

Správce toku: Povodí Moravy 

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-057/2 2 

Kraj: Olomoucký 

Vodoprávní úřad: Prostějov 

Plocha povodí: 9,7 km2  

Kategorie: řeka 

Geologický typ: křemitý  

Řád Strahlera: 5 

3.1.2 Romže 

Správce toku: Povodí Moravy 

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-044 

Kraj: Olomoucký 

Vodoprávní úřad: Prostějov 

Plocha povodí: 177,98 km2  

Kategorie: řeka 

Geologický typ: křemitý  

Řád Strahlera: 4 

 

                                                      
2 Hloučela po soutok s tokem Romže – dle Průvodního listu útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy  
2010 – 2015[18] 
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3.2 PEDOLOGIE 

 

Obrázek 3.1: Půdní mapa Prostějovska [10] 

Prostějov je z pedologického hlediska dosti rozmanitý, v obytné a v průmyslové oblasti 

se nachází zpravidla kyselá karbizem arenická, v menší míře antropozem, místy černozem 

modální a masa černice modální, která je soustředěná v oblasti Vrahovic. Řečiště Hloučely i 

Romže provádí po celé své délce fluvizem modální glejová, tyto jsou rozšířené i v místech 

rozlivů. Okolní, převážně zemědělská půda, je složená z hlubokohumózní modální 

černozemě. 
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3.3 GEOLOGIE 

 

Obrázek 3.2: Geologická mapa Prostějovska [10] 

Území se nachází v oblasti kvartéru Českého masívu. Pod korytem řek, v nejbližším 

okolí a na území Prostějova se nacházejí pouze písky a štěrky, které vznikly činností tekoucí 

vody, jde převážně o vodní sedimenty. V Prostějově jsou místy patrné navážky, nastřádané 

člověkem. Oba obdělávané břehy Romže obklopuje spraš a sprašová hlína, jejichž geneze je 

způsobena větrným transportem, hornina je zde hojně bohatá na křemen a uhličitan vápenatý, 

toto spojení z něho vytváří velmi kvalitní zemědělský substrát, který v místě změny směru 

toku podpírá hlína a písek, transportovaná splachem ze svahu. 

3.4 HYDROGEOLOGIE 

 

Obrázek 3.3: Hydrogeologická mapa Prostějovska [10] 
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Na levém břehu Hloučely a v prvních několika kilometrech Romže je komplex 

střídajících se poloh písků a jílů s napjatou hladinou podzemní vody. Tento hydrogeologický 

charakter obklopuje oba břehy Romže do cca 9,000 ř. km, poté se tok klikatí po nivních 

píscích a štěrcích překrytých většinou údolními hlínami. 

Pod korytem Hloučely a na severní straně Prostějova, zahrnující i Vrahovice, jsou štěrky 

a písky údolních niv většinou překryté údolními hlínami, podzemní voda je volná, místy 

napjatá, propustnost průlinová.  

3.5 KLIMA 

Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita dle Quitta do mírně teplé klimatické 

oblasti T2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké 

přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a 

suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (viz Tabulka 3.1) [23]. 

Tabulka 3.1: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971) [23] 

Klimatická oblast T2 

Charakteristika Hodnota 

počet letních dnů 50 – 60 

počet dnů s průměrnou teplotou > 10°C 160 – 170 

počet mrazových dnů 100 – 170 

počet ledových dnů 30 – 40 

průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 

průměrná teplota v červenci v °C 18 – 19 

průměrná teplota v dubnu v °C 8 – 9 

průměrná teplota v říjnu v °C 7 – 9 

průměrný počet dnů se srážkami > 1mm 90 – 100 

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 400 

srážkový úhrn v zimním období v mm 200 – 300 

počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 – 50 

počet dnů zamračených 120 – 140 

počet dnů jasných 40 – 50 

3.6 HYDROLOGIE 

Je důležité se z pohledu hydrologie zmínit nejenom o Hloučele, ale i o Romži, protože 

tyto řeky spolu velmi úzce souvisí. Průtokové poměry Hloučely i Romže dosahují hodnot od 

jednotek po desítky m3·s-1 (Tabulka 3.2 - Tabulka 3.9), přičemž hodnoty na Romži nabývají 

nepatrně vyšších hodnot. 
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Z tabulek hydrologických poměrů je zřejmé, že hodnota N-letých i m-denních průtoků 

se každým rokem kdy se provádí aktualizace, mění. Vyplývá to z většího počtu měřených 

stavů na vodním toku, změnou odtokových poměrů vlivem urbanismu a z delší časové osy. Je 

také nutné zdůraznit, že z předaných podkladů není patrné, jaké kategorie nabývají 

hydrologická data, nedá se proto určit směrodatná chyba dle ČSN 751400. U povodí, kde jsou 

průtoky stanoveny ze vzorců, může daná chyba nabývat hodnot až k 60% 3, naopak při 

stanovení průtoku přímo z povodí nabývá daná chyba „pouze“ 10%. 

Tabulka 3.2: m-denní a N-leté průtoky na řece Hloučele, převzato z Hydrologických poměrů 
z roku 1970 4[8] 

Qm - m-denní průtoky QN - N-leté průtoky 

30 90 180 270 355 364 1 5 10 20 50 100 

m3
∙s-1 m3

∙s-1 

1,35 0,58 0,26 0,12 0,015 0,005 6,3 13 15 18 22 24 

 

Tabulka 3.3: m-denní a N-leté průtoky na řece Hloučele, převzato z Charakteristických 
hydrologických údajů toků v povodí Moravy a Odry, 1964 [7] 

Qm - m-denní průtoky QN - N-leté průtoky 

30 90 180 270 355 364 1 5 10 20 50 100 

m3
∙s-1 m3

∙s-1 

1,42 0,6 0,27 0,13 0,015 0,005 6 14 7 19 22 25 

 

Tabulka 3.4: N-leté průtoky5 na řece Hloučele, převzato ze studie vypracované Povodím 
Moravy, 2010 [6] 

  QN - N-leté průtoky 

  1 5 10 20 50 100 

  m3
∙s-1 

Hloučela nad přehradou 7 17,75 25 32,8 46,69 59,3 

Hloučela nad Valovou 3 5 9 12 27,4 39,2 

 

 

 

Tabulka 3.5: Porovnání N-letých průtoků Hloučely - nad Valovou dle dostupných materiálů 
                                                      
3 Při stanovení průtoků v rozmezí Q20-Q100 
4 Období ovlivněné manipulací na vodním díle Plumlov od r. 1933 
5 Hodnoty Qm nebyly v podkladech uvedeny (Tabulka 3.4, Tabulka 3.8) 
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  QN - N-leté průtoky 

  1 5 10 20 50 100 

  m3
∙s-1 

Hydrologické údaje 1964 [7] 6 14 7 19 22 25 

Hydrologické poměry 1970 [8] 6,3 13 15 18 22 24 

Studie povodí Moravy 2010 [6] 3 5 9 12 27,4 39,2 

 

Tabulka 3.6: m-denní průtoky na řece Romži, převzato z Hydrologických poměrů z roku 1970 
[8] 

  
Qm - m-denní průtoky 

30 90 180 270 355 364 

  m3·s-1 

pod Brodeckým potokem 0,72 0,36 0,16 0,09 0,03 0,02 

nad Hloučelou 1,03 0,52 0,22 0,012 0,04 0,025 

 

Tabulka 3.7: N-leté průtoky na řece Romži, převzato z Hydrologických poměrů z roku 1970 
[8] 

  QN - N-leté průtoky 

  1 5 10 20 50 100 

  m3
∙s-1 

pod Brodeckým potokem 6 14 18 23 31 36 

nad Hloučelou 8 20 30 34 43 50 

 

Tabulka 3.8: N-leté6 průtoky na řece Romži, převzato ze studie vypracované povodím Moravy 
[15] 

  QN - N-leté průtoky 

  1 5 10 20 50 100 

  m3
∙s-1 

pod Hluchovským potokem 3,8 10,6 14,7 19,6 27,2 34 

nad Lešanským potokem 4,1 11,3 15,6 20,7 28,7 35,7 

nad Českým potokem 4,5 12,1 16,5 21,8 29,9 37 

nad Hloučelou 5,5 14,1 19 24,7 33,4 41 

Tabulka 3.9: Porovnání N-letých průtoků Romže - nad Hloučelou dle dostupných materiálů 

                                                      
6 Hodnoty Qm nebyly v podkladech uvedeny (Tabulka 3.4, Tabulka 3.8) 
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  QN - N-leté průtoky 

  1 5 10 20 50 100 

  m3
∙s-1 

Hydrologické poměry 1970 [8] 8 20 30 34 43 50 

Studie povodí Moravy 2010 [6] 5,5 14,1 19 24,7 33,4 41 
 

3.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle Územní soustavy NATURA 2000 se v zájmovém území nenachází žádné evropsky 

významné lokality či ptačí oblasti. V blízkosti toku Hloučela je, v rámci ÚSES, vybudován 

biokoridor Prostějova (Obrázek 3.4), který udržuje harmonickou rovnováhu bioty a slouží 

zároveň jako naučná stezka. 

 

 

Obrázek 3.4: Mapa záměru Prostějova, zaměření na biocentra [16] 
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4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
Protipovodňová ochrana (dále jen PPO) slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň 

k minimalizaci povodňových škod. Obecně lze říct, že je snahou vody ze zastavěné oblasti co 

nejrychleji odvést a zadržet ji v místě, kde je umožněn rozliv či akumulace [2]. 

4.1 POVODNĚ 

Povodně znamenají pro Českou republiku prakticky největší nebezpečí v oblasti 

přírodních katastrof. Tento přirozený hydrologický jev vzniká důsledkem extrémních výkyvů 

počasí. Počet výskytů povodňových událostí se v posledních letech celosvětově výrazně 

zvýšil, což je částečně zapříčiněno klimatickými změnami, ale především snížením přirozené 

retenční schopnosti v celém povodí a zvýšeným využíváním inundačních území říčních niv.  

Významný princip předběžné opatrnosti byl po několik desetiletí výrazně oslaben, neboť 

povodně s katastroficky těžkými následky se u nás vyskytly naposledy na konci  

19. století. Díky rozvoji vodohospodářských úprav na vodních tocích a výstavbě přehrad byly 

sice částečně eliminovány následky menších povodní, úpravy ale vedly k dočasnému snížení 

péče o rozvoj preventivních opatření a ke snížení vnímavosti hrozby povodňového nebezpečí. 

Ve spojení s několika desetiletími relativního povodňového klidu došlo k podcenění rizik 

velkých povodní a k nebývalému rozvoji zástavby v územích ohrožovaných povodněmi [1] 

[5]. 

Povodně můžeme rozdělit na přirozené povodně, které jsou zapříčiněny chováním 

počasí a na zvláštní povodni, které vzniknou v důsledku havárie vodního díla a následným 

vylitím vody z nádrže. 

4.1.1 Přirozené povodně 

o zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s 

dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a 

propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků [5]. 

o letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se většinou 

na všech tocích v zasaženém území, obvykle ale s výraznými důsledky zejména na 

středních a větších tocích [5]. 

o letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často i přes  

100 mm za několik málo hodin), které zasahují poměrně malá území. Mohou se projevit 

kdekoliv na malých vodních tocích, ale katastrofální důsledky mívají zejména na 

sklonitých vějířovitých povodích [5]. 

o zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. 

Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp [5]. 
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Pro vznik přirozených povodní v České republice jsou rozhodující v naprosté většině 

případů hydrologické jevy na našem území. Povodně, které přicházejí přicházející ze 

zahraničí, mohou připadat v úvahu pouze na Ohři (přítok do nádrže Skalka) a na Dyji (přítok 

do nádrže Vranov). Přirozené povodně se v České republice často opakují a ohrožení 

v místech vodních toků je vždy statisticky možné. 

4.1.2 Zvláštní povodně 

Do této kategorie patří povodně způsobené umělými vlivy, což jsou situace, které 

mohou nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. Povinnosti vlastníků (uživatelů) nebo 

správců vodních děl je zajistit odborný technicko-bezpečnostní dohled za účelem průběžného 

zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných 

poruch a současně navrhování vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou vodní 

díla dle výše škod v územích přímo pod vodním dílem (v případě havárií) zařazena do I. až 

IV. kategorie.  

Pravděpodobnost vzniku zvláštní povodně je nepatrná, zejména u přehrad na řekách, 

protože technické prohlídky a údržba vodních děl prováděná provozovateli je obzvlášť přísná. 

Následky zvláštní povodně by ale byly katastrofální [1] [5]. 

4.1.3 Povodně na území Prostějova 

Červen/červenec 1591 – první zmínka o povodních na území Prostějova popisovala 

v nejstarším povodňovém tisku dvě katastrofy. Tento tisk uvedl, že povodeň začala 

10.července 1591 a trvala až do 14. dne téhož měsíce. Voda strhala mnoho rybníků a 

způsobila velké škody. Ve městě bylo povodní strženo 40 domů a utopilo se mnoho lidí a 

dobytka [3]. 

 

Obrázek 4.1: Příležitostný novinový leták o povodni v Prostějově a Šumperku roku 1591 [3] 
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Od šestnáctého století se zaznamenávají povodně na hlásných profilech na Prostějovsku, 

o které se stará povodí Moravy, jde o profily VD Plumlov pro tok Hloučely, Stražisko pro tok 

Romže a Polkovice pro tok Valové.  

Tabulka 4.1: Povodně na Hloučele, hlásný profil VD Plumlov7 

Zaznamenané stavy Charakteristika profilu 

tok hlásný profil 
vodní 
stav 

datum stupeň 
ohrožení 

stupeň povodňové aktivity 
vodní 
stav 

- - cm - cm 

H
lo

uč
el

a 

V
D

 P
lu

m
lo

v 90 13.9.1937 3. 1.stupeň bdělost 50 cm 

96 11.3.1941 3. 2.stupeň pohotovost 70 cm 

104 3.7.1954 3. 3.stupeň ohrožení 90 cm 

118 31.3.2006 3. 3.stupeň ! extrémní povodeň 124 cm 

 

Z následujících tabulek (Tabulka 4.2, Tabulka 4.3) je patrné, že na vzniku povodní 

v místě hlásného profilu Valové má velký vliv řeka Romže. Jde převážně o povodně z let 

1962, 1966, 1970, kdy byl na obou řekách naměřen 3. povodňový stupeň a z roku 1982, kdy 

naměřili na obou řekách 2. povodňový stupeň.  

V roce 2006 (Tabulka 4.1-Tabulka 4.3) byly zasaženy velkými vodními stavy všechny 

tři řeky a i přes snahu transformace povodně na vodním díle Plumlov se nepodařilo zastavit 

průběh povodně na Hloučele. Povodňová komise zaznamenala 30.3.2006 první větší potíže na 

Plumlovské přehradě, ke 22. hodině tohoto dne byl vyhlášen  III. stupeň povodňové aktivity 

(dále jen SPA) na všech třech tocích. Rizikové stavy trvaly až do 2.4.2006, kdy se celá situace 

na Prostějovsku zklidnila. Nejhůře při této povodni dopadla městská část Prostějova 

Vrahovice, která leží přímo nad soutokem Hloučely a Romže. Městská část je obklopená 

zemědělskou oblastí a kvůli nově vybudovaným cestám je většina nemovitostí pod úrovní 

terénu. Vzhledem k těmto faktorům jsou kritické zpravidla všechny splachy z polí po 

přívalových deštích, které ničí úrodu v zahradách a koncentrují vodu obyvatelům v průjezdech 

nemovitostí a ve sklepech.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 VD Plumlov byl uveden do trvalého provozu v r. 1936 
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Tabulka 4.2: Povodně na Romži, hlásný profil Stražisko 

Zaznamenané stavy Charakteristika profilu 

tok hlásný profil vodní stav datum stupeň 
ohrožení 

stupeň povodňové 
aktivity 

vodní stav 

- - cm - cm 

R
om

že
 

S
tr

až
is

ko
 

120 14.5.1962 3. 1.stupeň bdělost 50 cm 

100 22.3.1964 3. 2.stupeň pohotovost 70 cm 

92 19.3.1965 3. 3.stupeň ohrožení 90 cm 

130 19.8.1966 3.       

92 25.3.1970 3.       

84 6.1.1982 2.       

151 6.5.1984 3.       

90 18.8.1985 3.       

99 29.3.2006 3.       

79 17.5.2010 2.       

Tabulka 4.3: Povodně na Valové, hlásný profil Polkovice 

Zaznamenané stavy Charakteristika profilu 

tok hlásný profil vodní stav datum stupeň 
ohrožení 

stupeň povodňové aktivity 
vodní stav 

- - cm - cm 

V
al

ov
á 

P
ol

ko
vi

ce
 

355 15.5.1962 3. 1.stupeň bdělost 190 cm 

297 1.6.1965 3. 2.stupeň pohotovost 220 cm 

317 20.8.1966 3. 3.stupeň ohrožení 260 cm 

292 25.3.1970 3. 3.stupeň ! extrémní povodeň 405 cm 

254 24.11.1970 2.         

303 13.2.1977 3.         

250 6.1.1982 2.         

334 10.8.1985 3.         

336 30.3.2006 3.         

325 3.6.2010 3.         
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5 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
(HLOUČELA Ř.KM 0,000 - 4,152) 

Zájmový úsek se nachází v intravilánu města Prostějov, kde je nutné (zpravidla 

v místech důležitých komunikačních objektů) opevnit a napřímit tok. Díky environmentální 

politice si Hloučela zachovává převážně svůj přirozený ráz, je součástí územního systému 

ekologické stability a proto je příčná i podélná členitost koryta značně variabilní.  

Šířka příčných řezů v linii břehových čár je proměnlivá v intervalu 10,31 - 47,90 m a 

hloubka v intervalu 1,99 - 3,62 m. Členitost půdorysného tvaru koryta vyjádřené poměrem 

B/H se pohybuje v rozmezí 5,30 - 14,18. Z uvedeného vyplývá, že se výrazněji projevuje vliv 

břehů a vegetace na podmínky proudění. Podélná členitost toku je ovlivněna jeho přirozeností 

a lokálními umělými opatřeními, díky těmto proměnným se v toku střídá množství brodů a 

tůní, které zlepšují podmínky pro život organismů. Tůně se vyskytují převážně u nárazových 

břehů v obloucích, brody v inflexních bodech mezi oblouky. 

Břehy jsou převážně přirozeného charakteru, v konkávě oblouků je tok silně náchylný 

k erozi. V příbřežní vegetaci se střídají téměř neprůchozí houštiny stromů a keřů s ryze 

travnatými plochami. V místech objektů jsou břehy opevněny obvykle lomovým kamenem, 

pokud to tedy objekt vyžaduje (jde o silniční a železniční mosty určené cíleně pro pojezd). 

V okolí zahrádkářských kolonií se vyskytují menší lokální skládky nebo hromádky 

zahradnického odpadu, což kazí jednak estetický dojem krajiny a také snižuje kvalitu vody při 

výluhu hnijícího materiálu do toku. 

Dno má z hlediska opevnění podobný charakter jako břehy, je zpravidla přírodního rázu 

a opevnění lomovým kamenem je vidět v místech významných objektů, zpravidla 

komunikačních cest nebo u opevnění vývaru těsně pod stupni. Místy lze spatřit vrcholové a 

příbřežní lavice. Charakter dna je většinou plochý, dnové útvary bychom hledali jen stěží. 

Překážky v toku tvoří objekty - mosty, lávky, stupně a jez. Mosty najdeme v místech 

komunikačních prvků železniční a dopravní infrastruktury. Dno a břehy v místech těchto 

bariér jsou opevněny lomovým kamenem nebo betonem a v rámci stability je objekt 

zabezpečen zavazovacími křídly. Lávky jsou převážně v blízkosti zahrad, jde o jednoduché 

stavby, které nejsou opatřeny žádnými stabilizačními ani opevňujícími prvky. Stupně byly 

vybudovány v rámci ÚSES s ohledem na samočištění a prokysličení toku, lokálně opatřené 

rybochody. Všechny objekty jsou popsány v Příloze č.1.: Současný stav koryta  

Hloučely - vzorové profily. 

Stávající stav je zakreslen v přehledné situaci 2.1 – 2.2 a v přehledném podélném 

profilu 6.1. 
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6 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY – HLOUČELA 
V rámci bakalářské práce se zaměřím pouze na posouzení Hloučely. Posouzení Romže a 

vlivu jedné řeky na druhou je nutné provést na úrovni diplomové práce. 

6.1 ÚVOD 

První částí hydrotechnických výpočtů je zaměřena na určení kapacity stávajícího koryta 

toku. V rámci tohoto výpočtu se také kapacitně posoudí veškeré objekty, které se nacházejí na 

toku, speciálně mostní objekty budou kontrolovány dle platné normy ČSN 73 6201. 

Druhá část hydrotechnických výpočtů se zabývá ověřením navržených úprav pro 

zkapacitnění toku či objektů.  

Hydrotechnické výpočty se opírají o geometrické zaměření ze studie Povodí Moravy 

z roku 2010. Z této studie se také převezmou hodnoty výšek hladin při známých průtocích 

v toku pro stanovení okrajových podmínek v toku. Veškeré výpočty budou provedeny pomocí 

metody po úsecích s využitím programu HEC-RAS 4.1.0. 

6.1.1 Program HEC-RAS 4.1.0 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis Systém) je nástroj americké 

armády pro modelování proudění povrchových vod. HEC (Hydraulic Engineering Center) je 

hydraulický výpočetní systém vyvíjený od roku 1964. Softwarová část River Analysis System 

(RAS) je určena pro komplexní modelování povrchových vodních toků. Tento software 

umožňuje jednodimenzionální výpočet ustáleného i neustáleného nerovnoměrného proudění, 

transportu znečištění (pohyblivého dna) a modelování změn teploty proudící vody. HEC-RAS 

je navržen pro jednorozměrné hydraulické výpočty jak přírodních tak uměle vybudovaných 

vodních sítí. Jako produkt federálního rozsahu, je standardním prostředkem pro plánování, 

návrh a protipovodňovou ochranu ve Spojených státech. Základní výpočetní schéma 

ustáleného proudění je založeno na výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech 

metodou po úsecích. Program umožňuje rozdělení profilu na vlastní koryto (tzv. efektivní, 

účinná oblast proudění) a levou či pravou inundaci [20] [21]. 

6.1.2 Metoda po úsecích 

Přírodní koryta mívají dna s proměnlivým sklonem, která se často rozšiřují a zužují, 

takže pohyb vody v nich je složitý a nerovnoměrný. K jeho výpočtu se obecně nejlépe dospěje 

řešením po úsecích. Obecné koryto proměnlivého příčného profilu se rozdělí na úseky o 

délkách ∆Lj. U přirozených koryt nelze tuto délku volit jakkoliv libovolně, jako tomu je u 

prizmatických koryt, ale je nutné započítávat ztráty třením - charakterizované průměrným 

sklonem čáry energie a také ztráty místní - způsobené změnami příčného profilu. Hranice 
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úseku (Obrázek 6.1) se tedy vkládá do místa náhlé geometrické změny a změny podélného 

spádu dna, stejně tak i do místa zaústění přítoku.  

 
Obrázek 6.1: Metoda po úsecích-rozdělení koryta na úseky [22]  

Předpokládáme, že v jednotlivých úsecích se průtočné profily a tedy i rychlosti mění 

plynule z hodnot Si, vi v horním profilu na hodnoty Si+1, vi+1 v dolním profilu. Pro směrný 

průtok Q se určí okrajové podmínky.  

 

Obrázek 6.2: Metoda po úsecích-směr postupu výpočtu [22] 

Vlastní řešení má začátek vždy v profilu, ve kterém je známá hloubka vody (zadaná 

okrajová podmínka). Okrajovou podmínku v případě říčního proudění tvoří např. hloubka 

vody před jezem, nebo kritická hloubka vody při přechodu z říčního do bystřinného proudění. 

V případě bystřinného proudění tvoří okrajovou podmínku např. kritická hloubku vody při 

přechodu z říčního do bystřinného proudění. 

Při výpočtu průběhu hladiny (Obrázek 6.2) je pak postup v závislosti na režimu 

proudění následující: 
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o Při říčním proudění se okrajová podmínka zadává do dolního profilu (např. hloubka). 

Při výpočtu postupujeme směrem proti proudu. 

o Při bystřinném proudění se okrajová podmínka zadává do horního profilu a při výpočtu 

postupujeme směrem po proudu. 

Při samotném výpočtu se pokračuje následujícím způsobem: při dané vzdálenosti ∆Lj na 

úseku j, hledáme rozdíl hladin ∆hj dle rovnice, která vychází z Bernoulliho rovnice (1) pro  

úsek j. 

       (1) 

Rozdíl hladin označíme na úseku j ∆hj: 

   
Po úpravě: 

      (2) 

Postup se poté provádí postupným přibližováním, tj. odhadneme ∆h’j, vypočteme 

potřebné charakteristiky druhého profilu (h, S, C, R, v) a řešíme rovnici (2). 

Výsledek posléze porovnáme s odhadnutou hodnotou ∆h’j. Pokud se hodnoty liší, pak 

provádíme přibližování tak dlouho, až se odhadnuté ∆h’j a vypočítané ∆hj přibližně rovnají. 

Po ukončení řešení úseku j se může přejít k řešení dalšího úseku. 

 
Obrázek 6.3: Metoda po úsecích [22]  
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6.1.3 Objekty 

U mostních objektů se, v rámci protipovodňového posouzení, sledovalo především 

křížení mostního objektu s vodním tokem, hydraulické parametry podpěr (jejich tvar a poloha, 

tvar zavazovacích křídel a vhodně řešený nátok) a kapacita objektu dle platné normy ČSN 

7362018. 

  V případě, že je křížení mostního objektu s vodním tokem kolmé a podpěry mají 

vhodný hydraulický tvar, nevznikají v toku vodní víry, které by zhoršovaly převádění 

návrhového průtoku. Naopak, pokud je křížení mostního objektu s vodním tokem šikmé, hrozí 

nebezpečí vzniku úplavových oblastí a tím k nevyužití efektivní průtočné šířky mostního 

objektu (Obrázek 6.4).  

Kapacita objektu bude stanovena jako hodnota průtoku, při kterém bude nad jeho 

hladinou zajištěno ještě 0,5 m prostoru volné šířky mostního otvoru (dle čl. 12.2.1 uvedené 

normy). 

 

Obrázek 6.4: Křížení mostu s vodním tokem [19] 

6.2 VSTUPNÍ DATA 

6.2.1 Geometrie 

Délka řešeného úseku byla stanovena na 4,152 ř.km. Na zájmovém úseku je zaměřeno 

47 profilů, ty byly pro výpočet převzaty ze studie Povodí Moravy z roku 2010.  
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6.2.2 Stanovení návrhového průtoku 

Doporučení pro stanovení návrhového průtoku, dle Plánu hlavních povodí České 

republiky (schválený usnesením vlády ČR ze dne 23. května 2007 č. 562), které stanovují 

míru ochrany území ve vazbě na hodnoty N-letých kulminačních průtoků, se provádí 

následujícím způsobem: 

Tabulka 6.1: Doporučení ochrany území dle Plánu hlavních povodí ČR 

Návrh ochrany  Typ území 

Q100 historická centra měst, historická zástavba 

Q50 souvislá zástavba, průmyslové areály 

Q20 rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba 

individuální ochrana izolované objekty 
 

V ohrožené oblasti Prostějova (Obrázek 6.5) se nachází průmyslové oblasti, občanská 

vybavenost, archeologická naleziště, kulturně historické dominanty, kulturní památky, 

historicky významné stavby atp. Z uvedeného vyplývá, že je nutné Prostějovsko chránit na 

100 letou vodu (QN = Q100 = 39,2 m3·s-1). 

 

Obrázek 6.5: Mapa hodnot Prostějova [16] 

                                                                                                                                                                      
8 ČSN 736201 – Projektování mostních objektů 
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6.2.3 Stanovení drsnostních charakteristik9 

Dle vlastní pochůzky byly stanoveny tabulkové hodnoty drsnostních součinitelů n 

(Tabulka 6.2). Podrobněji jsou drsnostní součinitele i s fotografiemi vzorových profilů, včetně 

stručné charakteristiky, popsány v  Příloze č.1.: Současný stav koryta Hloučely - vzorové 

profily. 

Tabulka 6.2: Stručná charakteristika použitých drsnostních součinitelů n 

drsnost  

umístění rozptyl 
dno 0,020-0,032 

levý břeh 0,018-0,104 

pravý břeh 0,018-0,102 

6.2.4 Okrajové podmínky  

V řešeném úseku se uvažuje říční proudění, z toho vyplývá, že metoda po úsecích je 

řešena od dolního profilu směrem proti proudu. 

Hydrologická data, nutná pro posouzení kapacity koryta, byla převzata z tabulky  

N-letých průtoků z roku 2010 (Tabulka 3.4, Hloučela nad Valovou). 

Dolní okrajová podmínka, pro výpočet kapacity koryta v programu HEC-RAS, byla 

vytvořena z konsumpční křivky toku, při znalosti výšek hladin a souvisejících N-letých 

průtoků, vypracované povodním Moravy z roku 201010. 

6.3 VYHODNOCENÍ 

Programem HEC RAS byla z důvodu nedostatečného zaměření toku stanovena hrubá 

kapacita toku. Od roku 2010 bylo na Hloučele provedeno několik environmentálních a 

bezpečnostních změn (např. opatření koryta stupni pro provzdušnění toku a odstraněním 

nevyhovujících objektů), tyto změny mohou mít na výsledný výpočet značný dopad. V rámci 

hydrotechnických výpočtů se sledovala kapacita toku a objektů, požadavky byly shrnuty do 

tabulek (Tabulka 6.3, Tabulka 6.4).  

Objekty byly posouzeny na návrhový průtok Q100 (Tabulka 6.3), který převede11 pouze 5 

objektů ze 17 (znázorněno modrou barvou), z uvedených pěti je pouze jeden most.  

Q100 dokáže převést dalších 5 objektů (znázorněno zelenou barvou), ty ovšem neumožní 

zajistit bezpečnostní volný prostor nad hladinou průtoku. Všechny ostatní objekty nepřevedou 

návrhový průtok.  

                                                      
9 Manningovy drsnostní součinitele n pro otevřené profily (Havlík, Marešová 1994) [25] 
10 Záplavové území Hloučely km 0,000-16,329, příloha B.1. Podélný profil km 0,000 – 9,974 
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Tabulka 6.3: Vyhodnocení kapacity objektů na toku 

objekt staničení 
hladina 
vody při 

Q 

spodní 
hrana 

volný 
prostor 

Q n 

- ř. km m. n.m. m. n.m. m m3
∙s-1 - 

ocelová lávka 0,066 211,25 211,63 0,38 3 <1 
betonový silniční 
most 

0,659 214,18 214,44 0,26 39,2 <100 

přechod plynu  NTL 0,713 214,16 215,40 1,24 39,2 100 
betonový silniční 
most 

0,957 214,34 214,65 0,31 27,4 <50 

přechod plynu  STL 0,975 214,91 216,73 1,82 39,2 100 

přechod plynu  STL 1,047 215,50 217,48 1,98 39,2 100 

produktovod 1,298 216,14 216,61 0,47 39,2 <100 

železniční most 1,317 215,72 215,97 0,25 27,4 <50 

přechod plynu  VTL 1,722 217,01 218,82 1,81 39,2 100 

ocelová lávka 1,974 216,62 217,26 0,64 12 20 

produktovod 2,000 217,48 217,69 0,21 27,4 <50 

ocelová lávka 2,182 217,37 217,75 0,38 12 <20 
betonový silniční 
most 

2,522 219,6 219,93 0,33 39,2 <100 

ocelová lávka 3,206 220,33 220,77 0,44 12 <20 

ocelová lávka 3,733 222,84 223,21 0,37 39,2 <100 

ocelová lávka 3,938 223,31 223,47 0,16 39,2 <100 

železniční most 4,142 223,84 225,83 1,99 39,2 100 

 

Při zhodnocení kapacity toku (Tabulka 6.4) při návrhovém průtoku vyhovují břehy 

pouze v okolí důležitých objektů, v místě přirozeného charakteru toku je kapacita značně 

variabilní a pohybuje se od Q1-Q50 (tj. Q1 = 3 m3·s-1 - Q50 = 27,4 m3·s-1). 

Výsledkem hydrotechnických výpočtů Hloučely je zjištění, že tok je značně nekapacitní, 

včetně většiny příčných překážek. Je tedy nutné navrhnout patřičná protipovodňová opatření 

pro snížení nebezpečí ohrožení zdraví a životů obyvatelstva a také snížení rozsahu škod. 

 

 

 

Tabulka 6.4: Vyhodnocení kapacity toku 

                                                                                                                                                                      
11 U návrhového průtoku musí být zajištěno, dle Plánu hlavních povodí ČR, 0,5m volného prostoru nad 
hladinou. 
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levý břeh pravý břeh 

staničení 
n 

staničení 
n 

od do od do 

ř. km ř. km - ř. km ř. km - 
0,012 0,364 <Q100 0,012 0,441 <Q100 

0,364 0,708 Q100 0,441 0,707 Q100 

0,708 0,756 <Q100 0,707 0,795 <Q100 

0,756 1,076 Q100 0,795 1,086 Q100 

1,076 1,284 <Q100 1,086 1,284 <Q100 

1,284 1,350 Q100 1,284 1,350 Q100 

1,350 1,880 <Q100 1,350 2,493 <Q100 

1,880 2,069 Q100 2,493 2,561 Q100 

2,069 2,487 <Q100 2,561 2,602 <Q100 

2,487 2,543 Q100 2,602 3,203 Q100 

2,543 3,701 <Q100 3,203 3,663 <Q100 

3,701 4,152 Q100 3,663 4,152 Q100 
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7 NÁVRH PPO 
Koryto toku je z velké části nekapacitní a je nutné provést potřebná opatření. Vzhledem 

k povaze zájmového území (intrávilán, nedostatek místa) se nabízí omezené množství 

opatření pro řešení problému nedostatečné kapacity koryta toku. 

7.1 ZVÝŠENÍ PRŮTOČNÉ KAPACITY HLOUČELY 

Dle doporučení a závěrů studie Povodí Moravy z roku 2010 se dá zvýšit průtočná 

kapacita Hloučely pročištěním koryta toku, zkapacitněním objektů a mým názorem je možné 

vystavění hrází. První z návrhů se tedy zaměří na tato opatření. Tato PPO jsou ovšem velmi 

nákladná a pročištění je víceméně dočasné řešení problému.  

7.1.1 Pročištění koryta toku a zkapacitnění objektů 

Aby se zachoval původní charakter toku, je nutné ho čistit. Čištěním odstraníme 

z koryta toku přebytečné nánosy i lokální překážky, jako jsou zaseknuté větve, mrtvé stromy 

v průtočném profilu a nepřirozený odpadní materiál, který se do toho dostal antropogenním 

vlivem. V souvislosti s tím, je nutné zajistit prostor pro uložení vytěžených sedimentů a 

odpadního materiálu. 

Lokalizace pročištění je znázorněna v situacích 5.1 – 5.3 a vypsána v tabulce 7.1.  

Tabulka 7.1: Lokalizace pročištění koryta toku 

pročištění 

levé paty svahu pravé paty svahu 

od do od do 

ř.km ř.km ř.km ř.km 
0,359 0,638 0,12 0,066 

1,722 1,750 0,084 0,100 

3,736 3,909 1,047 1,195 

    1,957 2,000 

    2,170 2,195 

    3,181 3,260 

    3,938 3,967 
 

Pouhé pročištění koryta nestačí k dostatečné ochraně před povodňovými vlnami, je 

nutné zajistit zkapacitnění objektů. 

Zkapacitněním objektů lze předejít značným problémům při povodních, jako je 

zachytávání splaví na objektech, s čímž souvisí značné zúžení průtočné plochy koryta.  
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V případě částečného nebo úplného ucpání plovoucími předměty způsobí toho splaví 

vzdutí hladiny a tím zatopení přilehlých částí. Úplné ucpání může vést k tvorbě velkých 

výmolů v okolí mostních pilířů a v krajním případě i ke zřícení části mostu [25]. 

Zkapacitnění je nutné provést pro celkem 7 objektů, vzhledem k tomu, že dva z nich 

jsou důležité dopravní prvky (silniční a železniční most), bylo by třeba provést rozsáhlejší a 

hlavně finančně náročnou rekonstrukci objektů (u železničního mostu, je jakékoliv navýšení 

trati problematické a velmi nákladné). K realizaci by bylo nutné zvýšit úroveň spodní hrany 

objektů tak, aby se při návrhovém průtoku zachoval volný prostor výšky 50cm. 

Tabulka 7.2: Objekty potřebné pro zkapacitnění 

objekt staničení 
hladina 
vody při 

Q 

spodní 
hrana 

volný 
prostor 

Q n 

- ř. km m. n.m. m. n.m. m m3
∙s-1 - 

ocelová lávka 0,066 211,25 211,63 0,38 3 <1 
betonový silniční 

most 
0,957 214,34 214,65 0,31 27,4 <50 

železniční most 1,317 215,72 215,97 0,25 27,4 <50 

ocelová lávka 1,974 216,62 217,26 0,64 12 20 

produktovod 2,000 217,48 217,69 0,21 27,4 <50 

ocelová lávka 2,182 217,37 217,75 0,38 12 <20 

ocelová lávka 3,206 220,33 220,77 0,44 12 <20 

 

Tabulka 7.3: Požadované navýšení objektů oproti původnímu stavu 

objekt staničení 
 hladina 

vody při Q100 

požadovaná 
spodní 
hrana 

navýšení 

- ř. km m. n.m. m. n.m. m 
ocelová lávka 0,066 212,56 213,06 1,43 

betonový silniční 
most 

0,957 214,67 215,17 0,52 

železniční most 1,317 215,93 216,43 0,46 

ocelová lávka 1,974 217,20 217,70 0,44 

produktovod 2,000 217,72 218,22 0,53 

ocelová lávka 2,182 218,20 218,70 0,95 

ocelová lávka 3,206 220,89 221,39 0,62 

 

I přes pročištění a navýšení spodní hrany nevyhovujících objektů je tok stále nekapacitní 

(Tabulka 7.4). Minimální hodnota průtoku, který je tok schopen převést, je  
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Q5 = 5 m3·s-1 (navýšení kapacity oproti původnímu stavu o 2 m3·s-1). Je tedy nutné navrhnout 

navíc hrázky. Ohrázování se řeší v samostatné kapitole 7.1.2. 

Tabulka 7.4: Průběh hladin v řešeném úseku po pročištění 

levý břeh pravý břeh 

staničení 
n 

staničení 
n 

od do od do 

ř. km ř. km - ř. km ř. km - 
0,012 0,050 Q5 0,012 0,050 Q5 

0,050 0,359 Q20 0,050 0,359 Q20 

0,359 0,713 Q100 0,359 0,440 Q50 

0,713 0,756 Q50 0,440 1,089 Q100 

0,756 1,096 Q100 1,089 1,099 Q50 

1,096 1,105 Q50 1,099 1,240 Q20 

1,105 1,240 Q20 1,240 1,274 Q50 

1,240 1,270 Q50 1,274 1,360 Q100 

1,270 1,360 Q100 1,360 1,460 Q20 

1,360 1,485 Q20 1,460 1,558 Q50 

1,485 1,583 Q50 1,558 1,583 Q20 

1,583 1,633 Q20 1,583 1,602 Q10 

1,633 1,880 Q50 1,602 1,633 Q20 

1,880 2,544 Q100 1,633 1,885 Q50 

2,544 2,713 Q10 1,885 1,946 Q20 

2,713 3,181 Q20 1,946 1,957 Q10 

3,181 3,232 Q50 1,957 1,980 Q20 

3,232 3,260 Q20 1,980 2,170 Q10 

3,260 3,575 Q5 2,170 2,481 Q20 

3,575 3,701 Q20 2,481 2,450 Q50 

3,701 4,152 Q100 2,450 2,565 Q100 

      2,565 2,600 Q50 

      2,600 3,206 Q100 

      3,206 3,260 Q50 

      3,260 3,364 Q20 

      3,364 3,550 Q5 

      3,550 3,625 Q20 

      3,625 3,701 Q100 
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7.1.2 Ohrázování a zkapacitnění objektů 

Zemní ochranné hráze, jako nejfrekventovanější typ ochranných pevných konstrukcí, 

zabezpečují neškodné odvádění velkých vod (do průtočného množství odpovídajícího 

návrhovému průtoku). Hráze jsou budovány převážně z místních materiálů. Nejmenší šířka 

hráze v koruně je 2,0 m (při výšce hráze do 2 m), u hrází vyšších než 2 m je min. šířka koruny 

3,0 m [26].  

Je ovšem nutné zdůraznit, že vystavěním hrází by se ozvala značná nevole ze stran 

(hlavně starších) občanů, ohrázováním by se totiž omezila či zhoršila přístupnost k toku. 

Ohrázování se řeší za předpokladu, že se koryto časem samovolně zanese (neuvažuje se 

pročištění) a je tedy nutné počítat s horším stavem na toku. Pro zjednodušení návrhu se 

uvažuje rekonstrukce nekapacitních objektů dle tabulky 7.3. Umístění ohrázování je popsáno 

v tabulce 7.5 a zaznačeno v situaci 4.1. – 4.3 - situace ohrázování a v podélném profilu 6.2 – 

návrh ohrázování. Výška hráze v metrech se vztahuje ke koncovému profilu na daném 

staničení a značí převýšení oproti původnímu terénu, výška hráze v m. n.m. představuje 

skutečnou nadmořskou výšku břehů po ohrázování.  

Tabulka 7.5: Ohrázování toku 

staničení  levý břeh převýšení 
oproti 

QN 

pravý břeh převýšení 
oproti QN od do výška hráze výška hráze 

ř.km ř.km m. n.m. m m m. n.m. m m 
0,000 0,012 213,00 1,48 0,53 213,00 1,39 0,53 
0,012 0,084 213,50 0,57 0,93 213,50 0,76 0,93 
0,084 0,332 214,00 1,09 0,60 214,00 1,39 0,60 
0,361 0,383 214,50 0,39 1,09 214,50 1,36 1,09 
0,705 0,840 215,00 0,83 0,80 215,00 0,83 0,80 
1,337 1,348 217,00 0,88 0,96 217,00 0,74 0,96 
1,348 1,957 218,00 0,7 0,56 218,00 1,67 0,56 
1,957 2,481 220,00 0,8 0,40 220,00 1,36 0,40 
2,547 2,656 220,00 1,56 0,25 220,00 0,49 0,25 
3,192 3,260 222,00 1,39 0,45 222,00 0,89 0,45 
3,260 3,728 224,00 0 1,08 224,00 0 1,08 

 

Hráze byly umístěny do břehových hran toku (z důvodu zastavěnosti). Vytvořily větší 

průtočnou plochu, ale na úkor šířky zvětšily značně hladinu při Q100. Objekty sice převedou 

návrhový průtok, ale nezajistí potřebnou volnou šířku mezi hladinou povodně a spodní hranou 

objektu.  Požadované navýšení je shrnuto v tabulce 7.6. 
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Tabulka 7.6: Požadované navýšení objektů oproti původnímu stavu po ohrázování 

objekt staničení 
hladina vody 

při Q100 

požadovaná 
spodní 
hrana 

navýšení 

- ř. km m. n.m. m. n.m. m 
ocelová lávka 0,066 212,57 213,07 1,44 

betonový silniční 
most 

0,659 214,09 214,59 0,15 

betonový silniční 
most 

0,957 214,67 215,17 0,52 

železniční most 1,317 215,93 216,43 0,46 

ocelová lávka 1,974 217,57 218,07 0,81 

produktovod 2,000 217,80 218,30 0,58 

ocelová lávka 2,182 218,20 218,70 0,95 
betonový silniční 

most 
2,522 219,48 219,98 0,05 

ocelová lávka 3,206 220,89 221,39 0,62 

ocelová lávka 3,733 222,95 223,45 0,24 

ocelová lávka 3,938 223,29 223,79 0,32 
 

V okolí rekonstruovaných objektů je nutná úprava terénu (násyp).  

Vylití vody v okolí rybníka je ideově možné, pro případný návrh ohrázování by bylo 

nutné podrobné zaměření nádrže. 
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7.2 BY-PASS 

Návrh obtokového kanálu vychází z předpokladu, že řeka Hloučela i Romže 

nekulminují stejně, tudíž je možnost při povodňových stavech převést kritický průtok z jedné 

řeky do druhé.  

Hlavní myšlenkou je správná transformace povodně na Plumlovské přehradě, kde se 

voda po kritickou dobu zdrží. Částečnou retencí na Plumlově se sníží průtok v řece Hloučele. 

Vyšší stavy z Romže se tedy dají převést by-passem do Hloučely. Dojde k rovnoměrnému 

rozprostření průtoku do obou toků, aniž by bylo ohroženo obyvatelstvo či majetek.  

Toto opatření se jeví jako nejvhodnější, poslouží k zlepšení přírodního rázu v okolí toku 

a řeší komplexní problém na obou řekách. Dle Územního plánu města Prostějova a dle 

záměru města lze vyčlenit místo možné výstavby (Obrázek 7.1, označeno modrou barvou). 

 

 

Obrázek 7.1: Teoretická poloha bypassu [16] 
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8 ZÁVĚR  
Tato bakalářská práce se zabývala posouzením a návrhem protipovodňové ochrany 

Prostějova. Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že koryto Hloučely je značně nekapacitní a 

je nutné tento problém řešit. Návrhem PPO je zvýšení průtočné kapacity nebo výstavby 

bypassu. 

Prvním návrhem je zvýšení průtočné kapacity toku, což je doporučeno ve studii Povodí 

Moravy. To se dá docílit zkapacitněním objektů a pročištěním (dle studie) nebo vlastním 

návrhem - ohrázováním toku. Převod návrhového průtoku umožní pouze ohrázování toku při 

případném zkapacitnění objektů (tedy za předpokladu nákladné rekonstrukce objektů). 

Pročištění toku je pro převedení návrhového průtoku nedostatečné.  

Tyto metody jsou finančně velmi náročné a při pročištění toku jde především o dočasné 

a nedostačující řešení problému.  

Je nutné si uvědomit, že zvýšení průtočné kapacity toku je opatření, které vyřeší pouze 

polovinu problému. Lze totiž předpokládat, že podobná situace je i na toku Romže, což 

mnohonásobně zvětší finanční zátěž na úpravu. 

Ideově je nastíněn druhý návrh - vytvoření bypassu. Toto řešení se jeví jako přijatelnější, 

protože řeší celkově problém na obou řekách. Při této teorii je důležité uvažovat se správnou 

manipulací na vodním díle Plumlov. 

Pro podrobnější a komplexnější návrh je potřeba zpracovat projekt na úrovni diplomové 

práce. 
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