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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením protipovodňových opatření v lokalitě 
Břeclav. S použitím numerického 2D modelu proudění vody byly provedeny hydraulické 
výpočty průchodu povodňových průtoků řešenou lokalitou. Bylo provedeno několik 
variant výpočtu zohledňujících etapizaci výstavby a různou velikost návrhových průtoků. 
Hydraulické výpočty byly provedeny pro vodní tok Dyje, včetně jejího odlehčovacího 
ramene. Výsledky byly zpracovány v podobě map rozlivu, map hloubek a zaznamenány 
v podélných profilech vodních toků. 
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 povodeň, protipovodňová opatření, Břeclav, 2D numerický model, Dyje 

 

 

Abstract 

 This diploma thesis deals with assessment of flood protection measures in Břeclav. 
Hydraulic calculations of proposal flood events were carried out using 2D numerical 
model of water flow. Several simulations took account of construction phases and 
different values of proposal discharge. The hydraulic calculations were computed for 
river Thaya including its relief branch. The results were processed in the form 
of inundation maps, depth maps and they were recorded in longitudinal profiles of rivers. 
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1. ÚVOD 

Povodně jsou poměrně častým přírodním jevem, jenž omezuje činnosti člověka, 
ohrožuje jeho majetek, v horším případě ohrožuje i zdraví a někdy i lidské životy. 
S rozvojem lidské společnosti a rozšiřování sídel i do území v blízkosti vodních toků 
vznikají požadavky na protipovodňovou ochranu. Po povodních v posledních dvou 
desetiletích, které připomněly neustále hrozící riziko extrémních povodní, začala být 
intenzivněji vnímána potřeba protipovodňové ochrany sídelních útvarů. Od povodní 
v roce 1997 a 2002 byla rozšířena síť monitorovacích stanic na vodních tocích 
a srážkoměrů, byla zlepšena komunikace mezi orgány účastnícími se hlásné 
a předpovědní služby, byl kladen důraz na přípravu organizačních opatření a v neposlední 
řadě byla vybudována technická protipovodňová opatření chránící města a obce 
v blízkosti vodních toků. Legislativní nařízení Evropské unie týkající se prevence před 
povodněmi byla implementována do legislativy České republiky. Stále hrozící riziko bylo 
vytvořenými protipovodňovými opatřeními sníženo, avšak stav a funkčnost 
protipovodňových opatření je třeba neustále sledovat, posuzovat a zlepšovat tak, aby bylo 
riziko i nadále zmírňováno. 

Tato práce se zabývá vyhodnocením proveditelnosti protipovodňových opatření 
v lokalitě Břeclav. V této lokalitě prověřila povodňová událost v roce 2006 funkčnost 
a spolehlivost stávajících protipovodňových opatření. Tím byla také snadno odhalena 
místa, která nesplňují požadavky, která jsou na protipovodňová opatření kladena. 
V posledních letech bylo zpracováno několik studií (např. [11, 12]), které odhalily další 
místa, která jsou potencionálním zdrojem rizika pro obyvatele Břeclavi. Současně v nich 
byla navržena opatření, která by měla toto riziko zmírnit. Cílem této práce je prověření 
vhodnosti navržených opatření. To je provedeno pomocí 2D numerického modelu 
proudění vody v zájmovém území, který byl pro zmíněnou lokalitu zpracován v rámci 
výzkumné činnosti na Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení 
technického v Brně a využit v několika diplomových pracích studentů. Tento model 
byl použit pro vyhodnocení průtokových poměrů v řešeném území a zohledňuje etapizaci 
výstavby navržených opatření, a to pro čtyři návrhové průtoky (Q10, Q20, Q50 a Q100). 
Řešení pomocí 2D numerického modelu bylo zvoleno proto, že je zájmové území 
morfologicky členité, vodní toky jsou v celé délce ohrázované a povodňové průtoky jsou 
odlehčovány do dvou suchých nádrží, z nichž jedna je průtočná. Proudění v inundacích 
a ve vodním toku Dyje jsou na sobě nezávislé. Výsledky hydraulických výpočtů byly 
v rámci této práce zpracovány do podoby map hloubek a map rozlivu, průběhy hladin 
byly vyznačeny do podélných profilů vodních toků.  
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení technických protipovodňových 
opatření v lokalitě Břeclav. Lokalita je omezena v horní části hrází dolní nádrže vodního 
díla Nové Mlýny na řece Dyji, zespoda je úsek vymezen místem nad odbočením k jezu 
Pohansko. Úsek vodního toku Dyje má v zájmové oblasti délku 24,627 km, začátek úseku 
je v ř. km 42,071 a konec úseku v ř. km 17,444. Do zájmového úseku je rovněž nutné 
zahrnout odlehčovací rameno protékající intravilánem obce Břeclav dlouhé 4,856 km. 
V předmětné lokalitě se rovněž nachází několik drobnějších vodních toků ústících do řeky 
Dyje. Z významnějších lze uvést levostranný přítok Dyje Trkmanku, pravostranný přítok 
ústící do odlehčovacího ramene Včelínek, levostranný přítok Ladenskou strouhu, která 
má charakter melioračního kanálu. 

Cílem práce je návrh technických protipovodňových opatření v dané lokalitě. 
Těžištěm práce bude zhodnocení účelnosti navrhovaných protipovodňových opatření. 
Předmětná lokalita je morfologicky členitá, vodní toky jsou v celé délce ohrázované 
a povodňové průtoky jsou odlehčovány do dvou suchých nádrží, z nichž jedna je 
průtočná. Proudění v inundacích a ve vodním toku Dyje jsou na sobě nezávislé. Z těchto 
důvodů bude zvoleno řešení hydraulických výpočtů pomocí 2D numerického modelu 
proudění. Pro posouzení navrhovaných souborů protipovodňových opatření bude 
proveden pro každou variantu výpočet proudění pomocí dvojdimenzionálního modelu, 
který byl pro lokalitu zpracován v minulých letech v rámci výzkumné činnosti na Ústavu 
vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a který byl využit 
v několika diplomových pracích studentů (např. [8, 9]). Tento model využívá 
softwarového rozhraní programu SMS (Surface-Water Modelling System) umožňující 
výpočet pomocí numerického modulu TUFLOW (dále jen SMS TUFLOW). Budou 
podniknuty následující kroky: 

• Přizpůsobení modelu tak, aby s dostatečnou přesností a v přiměřeném čase 
dokázal vypočítat průběh hloubek a rychlostí v inundačních zónách 
v předmětné lokalitě. Úpravy modelu budou zahrnovat drobné změny 
geometrických parametrů směřujících ke zlepšení stability výpočtu, přidání 
dolní okrajové podmínky ve formě měrné křivky koryta a další. 

• Bude proveden návrh protipovodňových opatření, která by mohla zlepšit 
průchod povodňových průtoků zájmovou lokalitou, především však městem 
Břeclav. 

• Bude vytvořena situace širších vztahů a přehledná situace navrhovaných 
opatření. 

• Budou uvedeny návrhové parametry objektů včetně výkresové dokumentace 
vybraných protipovodňových opatření zahrnující podrobnou situaci, 
katastrální situaci, vzorové příčné řezy a podélný profil. 
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• Bude provedeno zapracování navržených opatření do zmíněného 2D modelu 
a bude proveden výpočet. 

• Z výsledků řešení každé varianty bude vytvořena mapa rozlivu, mapa 
hloubek a průběh hladin bude zaznamenán do podélného profilu. 

• Výsledky každé varianty budou analyzovány, budou definovány výhody 
a nevýhody, které navržené řešení přináší.  
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3. PODKLADY 

Podklady byly roztříděny do tří kategorií: 

• Podklady vztahující se k lokalitě Břeclav 
• Legislativní podklady 

• Ostatní literatura 

3.1. Podklady vztahující se k lokalit ě Břeclav 
[1] KREJČÍ, V., VÍSKOT, M.: Voda v krajině jižní Moravy, Dyjsko-Svratecká 

soustava. 14 s., příspěvek v rámci sborníku Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): 
„Voda v krajině“, konference Lednice 31.5. – 1.6.2010, ISBN 978-80-86690-
79-7. 

[2] Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Břeclav, zpracovalo Povodí 
Moravy, státní podnik, vodohospodářský dispečink, Brno 2009. 

[3] Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Bulhary, zpracovalo Povodí 
Moravy, státní podnik, vodohospodářský dispečink, Brno 2007. 

[4] Evidenční list hlásného profilu č. 399 – stanice VD Nové Mlýny, ČHMÚ, Praha, 
2011. Dostupné z: < 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=307005>. 

[5] Evidenční list hlásného profilu č. 401 – stanice Ladná, ČHMÚ Praha, 2011. 
Dostupné z: < http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=307007>. 

[6] Plán oblasti povodí Dyje. Povodí Moravy, s.p. [online]. 2009 [cit. 2013-11-09]. 
Dostupné z: <http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/>. 

[7] JURÁNEK, L., KOŠTĚK, J., BORTLOVÁ, H., JANÁL, P., ZAHRADNÍČEK, 
P.: Report about hydrological regime of the Morava and Dyje rivers, CEframe, 
ČHMÚ, pob. Brno, 2011. 

[8] KOZUBÍK, J.: Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě 
Břeclav. Brno, 2012. 57 s., 75 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Aleš 
Dráb, Ph.D. 

[9] MONHARTOVÁ, P.: 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém 
území - lokalita Břeclav. Brno, 2011. 47 s., 195 s. příl. Diplomová práce. Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce 
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.  

[10] Dyje [online], Wikipedie, [cit. 2013-11-09]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyje>. 
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[11] ROTH, T.: Stanovení kapacity toku Dyje pod VD Nové Mlýny z pohledu PPO 
města Břeclav s vazbou na vodohospodářský uzel Bulhary a Břeclav, etapizace 
výstavby PPO Břeclav, Pöyry Environment a.s., Brno 2013. 

[12] GIMUN, V.: Stanovení kapacity toku Dyje pod VDNM z pohledu PPO města 
Břeclav, Povodí Moravy, státní podnik, 2013. 

[13] VD Nové Mlýny- horní, informace o vodním díle na webu Povodí Moravy, s.p. 
[online]. 2010-2013 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: 
<http://90.182.39.64/cz/uzitecne/vodni-dila/nove-mlyny-horni/>. 

[14] VD Nové Mlýny- střední, informace o vodním díle na webu Povodí Moravy, s.p. 
[online]. 2010-2013 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: 
<http://90.182.39.64/cz/uzitecne/vodni-dila/nove-mlyny-stredni/>. 

[15] VD Nové Mlýny- dolní, informace o vodním díle na webu Povodí Moravy, s.p. 
[online]. 2010-2013 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: 
<http://90.182.39.64/cz/uzitecne/vodni-dila/nove-mlyny-dolni/>. 

[16] GOLDMAN, J.: Protipovodňová opatření – současný stav, návrhy opatření 
[online]. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, Břeclav 2007 
[cit. 2013-12-15]. Dostupné z: <breclav.org/cs/component/.../419-
protipovodnova-opatreni-mesto-breclav>. 

[17] Břeclav: Povodí Moravy opravuje hráze poškozené bobrem [online]. Povodí 
Moravy, státní podnik, 7.10.2011, aktualizováno 27.1.2012, [cit. 2013-12-15]. 
Dostupné z: <http://www.pmo.cz/cz/projekty/ochrana-pred-povodnemi/povodi-
moravy-opravi-na-levem-i-pravem-brehu-dyje-ve-stare-breclavi-hraze-
poskozene-bobrem-evropskym/>. 

[18] BERKA, O.: Fotodokumentace a videozáznamy povodně v Břeclavi v roce 2006 
[online]. 2006 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: <www.mbc-cz.org/VUT/Povodně 
2006.zip>. 

[19] DRÁB, A.: Fotodokumentace současného stavu protipovodňových opatření 
ze dne 9.1.2014. 

[20] KACÁLEK, T.: Místní šetření zájmového území s důrazem na protipovodňová 
opatření provedeného dne 9.1.2014. 

[21] Evropsky významné lokality v České republice: CZ0624099 – Niva Dyje 
[online]. Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České 
republice [cit. 2014-01-13], 2006. Dostupné z:  
< http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102405>. 

[22] Studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO v povodí Dyje a Kyjovky, Pöyry 
Environment a.s., Brno, 2012. 
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[23] Prohlížecí služba WMS – katastrální mapy, rastrová mapa ČR, mapová služba 
WMS, Český úřad zeměměřický a katastrální. Server: 
<http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp>. 

[24] Prohlížecí služba WMS – Přehledové mapy ČR, rastrová mapa ČR, mapová 
služba WMS, Český úřad zeměměřický a katastrální. 
Server:<http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx>.  

[25] Digitální model terénu, formát *.adf, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2011.  
 
[26] Podélný profil Dyje km 0,000-18,238, formát *.G01. Záplavové území Dyje - 

aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[27] Podélný profil Dyje km 18,238-30,548, formát *. G01. Záplavové území Dyje - 
aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[28] Podélný profil Dyje km 30,537-42,072, formát *. G01. Záplavové území Dyje - 
aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[29] Podélný profil - odlehč. rameno Dyje, formát *. G01. Záplavové území Dyje - 
aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[30] Příčné profily Dyje, formát *. G01. Záplavové území Dyje - aktualizace. Povodí 
Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[31] Příčné profily - odlehč. rameno Dyje, formát *. G01. Záplavové území Dyje - 
aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008.  

[32] Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Osa vodních toků, formát *.shp, 
[cit. 10.srpna 2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.dibavod.cz/index.php?id=27>.  

[33] Kilometráž toku Dyje, formát *.dgn, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2011.  

[34] Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Břeclav, formát *.shp, Brno, 
2011.  

[35]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Bulhary, formát *.shp, 
Brno, 2011.  

[36]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Lednice, formát *.shp, 
Brno, 2011.  

[37]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Podivín, formát *.shp, Brno, 
2011.  

[38]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Přítluky, formát *.shp, 
Brno, 2011.  
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[39]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Rakvice, formát *.shp, 
Brno, 2011.  

[40]  Krajský úřad Jihomoravské kraje, územní plán obce Zaječí, formát *.shp, Brno, 
2011.  

[41] Podélný profil Včelínku ř. km 0,000 – 2,733, formát .dwg, Pöyry Environment, 
a.s. Brno, 2013.  

[42] Podélný profil Trkmanky ř. km 0,000 – 4,287, formát .dwg, Pöyry Environment, 
a.s. Brno, 2013. 

[43] Hydraulický 1D/2D model vytvořený v prostředí SMS TUFLOW, Ústav 
vodních staveb, Vysoké učení technické v Brně, Brno 2013. 

[44] Prohlížecí služba WMS ORTOFOTO, rastrová mapa ČR, mapová služba WMS, 
Český úřad zeměměřický a katastrální. Server: 
<http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx>. 

[45] Prohlížecí služba WMS – ZM25, Základní mapa ČR 1:25 000, rastrová mapa 
ČR, mapová služba WMS, Český úřad zeměměřický a katastrální. Server: 
<http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx> 

 

3.2. Legislativa 
ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie.   

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.  

TNV 75 2102 Úpravy potoků.  

TNV 75 2103 Úpravy řek.  

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  

TNV 75 2415 Suché nádrže.  

ČSN 75 2310 Sypané hráze. 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.  

TNV 75 2931 Povodňové plány.  

TNV 75 2932 Navrhování záplavových území.  

Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).  

Nařízení vlády 462/2000 Sb. k provedení §28 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona 240/2000 
Sb. o krizovém řízení.  
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Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

Vyhláška MŽP 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu 
a stanovování záplavových území.  

Vyhláška 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.  

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

Plán hlavních povodí ČR, Ministerstvo zemědělství, Praha, 23. 5. 2007. 

Plán národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 2009. 

Vyhláška 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 
záplavových území. 

Usnesení vlády 382/2000 k Návrhu strategie ochrany před povodněmi pro území ČR. 

Vyhláška 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. 

Pozn. U uvedených zákonů, nařízení a vyhlášek se předpokládá jejich platné znění.  

3.3. Ostatní literatura 
[A] TUFLOW wiki: informační průvodce pro práci s modelem TUFLOW [online]. 

11.8.2013 [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: 
<http://wiki.tuflow.com/index.php?title=Main_Page>. 

[B] TUFLOW User Manual - uživatelský manuál dodávaný k instalaci programu 
SMS, AQUAVEO, Londýn, 2011.  

[C] TUFLOW Tutorial Model - vzorové příklady dodávané k instalaci programu 
SMS, Module 01 – 05, AQUAVEO, Londýn, 2011.  

[D] Chow, V.,T.: Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill, ISBN 07-010776-9, 
New York, 1959.  

[E] KOUKALOVÁ, E., BORTLOVÁ, H.: Significant historical flood events in the 
Morava and Dyje rivers, ČHMÚ, pobočka Brno, 2011.  

[F] Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR, VÚV T. G. M. Brno, 2006.  

[G] JANDORA, J, ŠULC, J.: Hydraulika, modul 01, studijní opora FAST VUT 
v Brně, Brno, 2006. 

[H] Bobr evropský, [online], Wikipedie, [cit. 2013-12-20]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropsk%C3%BD>. 
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[I] Povodňový plán Královéhradeckého kraje: poldr Věkoše [online]. Digitální 
povodňový plán Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, Hradec 
Králové 2012 [cit. 2014-01-05]. Dostupné z: <http://mapy.kr-
kralovehradecky.cz/dpp/>. 

[J] KOUKALOVÁ, E., BORTLOVÁ, H., Significant historical flood events in the 
Morava and Dyje rivers, ČHMÚ, pobočka Brno, 2011.  

 

3.4. Zhodnocení podklad ů 
Před samotným započetím zpracování diplomové práce bylo nutné shromáždit 

podklady různých forem. Kromě legislativních dokumentů a odborných textů se jednalo 
především o data potřebná k vlastnímu výpočtu. Těmi byly podklady k 2D numerickému 
modelu, který byl pro potřeby diplomové práce poskytnut vedoucím práce 
doc. Ing. Alešem Drábem, Ph.D. z Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého 
učení technického v Brně. Získány byly také podklady k aktuálním návrhům 
protipovodňových opatření v zájmové lokalitě. Neméně významným podkladem bylo 
místní šetření zájmového území. 

Informace k poskytnutému 2D numerickému modelu byly získány při konzultacích 
s vedoucím práce. Diplomové práce absolventů, kteří v nich tento model používali, byly 
neméně cenným podkladem. Jedná se především o diplomovou práci [9], ve které její 
autorka prezentovala použití 2D numerického modelu proudění pro vyhodnocení 
proudění v záplavovém území, a diplomovou práci [8], kde její autor využíval řešení 
pomocí 2D numerického modelu proudění k hodnocení efektivnosti navržených 
protipovodňových opatření pomocí multikriteriální analýzy. Obě zmíněné práce 
se vztahovaly k zájmovému území. Tento model proudění v zájmovém území však není 
komplexním obrazem skutečnosti. Pro lepší vystižení skutečného stavu by bylo nutné 
doplnit do modelu další vodní toky, které se v lokalitě nacházejí, především Trkmanku. 

Aktuální návrh protipovodňových opatření provedla společnost Pöyry 
Environment a.s., Brno ve studii [11] v roce 2013. Na základě hydraulických výpočtů 
byly vytipovány kritické lokality, ve kterých hrozí nežádoucí přelití hrází, a byla navržena 
opatření, která by tomuto nežádoucímu stavu zamezila. Z velké části se jedná o sanace 
prosednutých hrází, ale je zde navržena i zajímavá koncepce vybudování nových hrází 
a průlehů v hrázích v kombinaci s rozšířením mostního profilu v blízkosti uzlu, kde 
se stékají vody z poldru Lednice a vody tekoucí odlehčovacím ramenem. Tato koncepce 
byla základním pilířem, na kterém stál návrh protipovodňových opatření v rámci této 
práce. Koncepce byla zachována, jednotlivá opatření byla v této diplomové práci 
rozpracována a posouzena na základě hydraulického výpočtu. 

V zájmové lokalitě bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo prověřeno, 
zda zdokumentovaný stav protipovodňových opatření odpovídá stavu aktuálnímu. 
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Při tomto šetření byla pořízena také fotodokumentace stávajícího stavu. Součástí této 
práce je příloha č. 9, ve které je část pořízených snímků přiložena. 

Podklady, které byly získány, byly roztříděny do skupin podle jejich charakteru. 
Kategorizace byla provedena do skupin podklady vztahující se k lokalitě Břeclav, 
legislativa a ostatní literatura. Tyto podklady dostačují k řádnému vypracování diplomové 
práce. 2D numerický model proudění však není komplexním obrazem skutečnosti.  
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4. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

4.1. Řeka Dyje 
Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské Dyje, která pramení na území České 

republiky u obce Třešť v Českomoravské vysočině, a řeky Thaya (německy Dyje) 
pramenící na území Rakouska. Rakouská Dyje má delší tok, větší povodí i vodnost. Obě 
řeky se stékají v Rakousku pod městem Raabs an der Thaya. Údolí řeky Dyje má 
kaňonovitý charakter a pro ochranu jeho nejcennějších částí zachovaných mezi 
Vranovem nad Dyjí a Znojmem byl v roce 1991 vyhlášen Národní park Podyjí. Řeka zde 
vytváří unikátní říční systém s mnohými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních 
toků, nejrůznějších skalních útvarů a kamenných moří. Za Národním parkem Podyjí 
se Dyje velkým obloukem vyhýbá Mikulovské vrchovině a protéká nádržemi vodního 
díla Nové Mlýny. Pod nimi je již vodní tok upraven, původní charakter toku naznačují 
zbytky starých říčních ramen. Velká část těchto slepých ramen se nachází v Lednicko-
valtickém areálu, který je od roku 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Řeka Dyje se vlévá do řeky Moravy jako pravostranný přítok jižním směrem 
od obce Lanžhot, kde obě tyto řeky tvoří státní hranici (česko–rakouskou a česko–
slovenskou) a v místě soutoku dochází ke střetnutí tří státních hranic. Odtud tvoří 
samotná Morava státní hranici slovensko-rakouskou po celé své délce až k obci Děvín 
před Bratislavou, kde se dále vlévá do Dunaje jako jeho levostranný přítok, který ústní 
posléze do Černého moře. Na Dyji bylo vybudováno několik nádrží k akumulaci vody, 
využití energetického potenciálu, vyrovnávání hydrologického režimu a ke snižování 
nepříznivých účinků povodní. Mezi vodohospodářsky nejvýznamnější nádrže na řece 
Dyji patří vodní dílo Vranov, Znojmo a Nové Mlýny. Na řece Svratce, která přitéká 
do nádrže Nové Mlýny, ovlivňuje průtoky v Dyji také vodní dílo Vír a Brno-Kníničky. 
S podobným účinkem ovlivňování průtoků se na řece Jihlavě, která je také přítokem řeky 
Dyje (soutok se nachází v prostoru nádrže vodního díla Nové Mlýny), nachází vodní díla 
Dalešice a Mohelno. Dyje má i velké množství přítoků, z těch největších je to po směru 
toku například Želetavka, Pulkava, Jevišovka, už zmíněná Jihlava a Svratka, Trkmanka 
a Kyjovka. [10] 

4.2. Vodní dílo Nové Mlýny 
Vodní dílo Nové Mlýny sestává ze tří nádrží. Horní nádrž je rozlohou nejmenší ze tří 

nádrží. Na břehu nádrže se nachází obec Pasohlávky, která je oblíbenou lokalitou 
pro rekreaci. Na břehu nádrže se nachází oblíbený autokemp s travnato-písčitými 
plážemi. V přípravě je také výstavba termálních lázní ve vazbě na dva objevené termální 
prameny se sedmatřicetistupňovou vodou, z nichž byl již jeden označen za léčivý. Oblast 
je protkána cyklostezkami. Státní vodohospodářský plán z roku 1954 počítal 
s vybudováním vodní nádrže v této lokalitě. V roce 1959 bylo rozhodnuto o vypracování 
přípravných projektových studií a po roce 1968 byly započaty práce na úpravách toku 
a terénu. Nutnost zachování dopravních spojení Brno – Mikulov a Strachotín – Dolní 
Věstonice vedla ke zvolení varianty vybudování tří nádrží. Nádrže se stavěly ve dvou 
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etapách. V rámci první etapy byla vybudována horní a střední nádrž, výstavba dolní 
nádrže byla zahrnuta v etapě II. Souhrnné projektové řešení bylo schváleno v roce 1972 
a první etapa byla zahájena v roce 1974. Horní nádrž byla dokončena roku 1978. Hráz je 
zemní sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá téměř 2,5 km a vysoká 6,1 m. Svahy 
jsou opevněny kamenným pohozem. Po koruně hráze šířky 12,5 m vede silnice I. třídy 
spojující Brno s Mikulovem. Průtok vody do střední nádrže zajišťuje přelivný objekt 
se čtyřmi poli šířky 23,5 m. Tři pole jsou hrazena segmenty, jedno je hrazeno klapkou. 
Celková kapacita je 350 m³/s. Hlavním účelem vodního díla je zajištění závlahových 
odběrů a snížení povodňových průtoků. Významné je také rekreační využití nádrže, 
provozování vodních sportů a rybářství. Vodní dílo svým zatopením bahnitých ploch také 
odstranilo komáří kalamity. Střední nádrž byla dokončena roku 1980 a o rok později byla 
uvedena do provozu. Účelů střední nádrže je více než u ostatních nádrží. Kromě zajištění 
odběrů pro závlahy a snížení povodňových průtoků jsou funkcemi nádrže také zajištění 
odběrů pro Rakousko, povodňování lužních lesů, chov ryb, zlepšení hygienické 
zabezpečenosti vody a omezení komářích kalamit. Výstavba nádrže si vyžádala vykácení 
velké části lužního lesa. Jako součást biokoridoru lužního typu byly v letech 1996 až 2000 
vybudovány umělé ostrovy. Roku 2005 byla lokalita vyhlášena ptačí oblastí v soustavě 
Natura 2000 s cílem ochrany vzácných druhů ptactva, mezi něž patří např. rybák obecný, 
zrzohlávka rudozobá, racek chechtavý nebo racek černohlavý. Evropského významu 
dosahuje hnízdění husy polní, husy běločelé a orla mořského. Uprostřed nádrže byl 
zachován kostelík jako pozůstatek zatopené obce Mušov ochráněný valem. Hráz je zemní 
sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá téměř 1,4 km a vysoká 6,7 m. Svahy jsou 
opevněny kamenným pohozem. Po koruně hráze šířky 13,2 m vede silnice I. třídy 
spojující Strachotín - Dolní Věstonice. Průtok vody do dolní nádrže zajišťuje přelivný 
objekt se šesti poli šířky 23,3 m. Pole jsou hrazena segmenty a jejich kapacita je 940 m³/s. 
Dolní nádrž je ze třech zmíněných nejmladší. Vybudována byla až v rámci druhé etapy 
s dokončením v roce 1988 a do provozu byla uvedena v roce 1989. Oproti střední nádrži 
je účelem vodního díla navíc výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně s dvěma 
Kaplanovými turbínami. Větší má hltnost 30 m3/s, menší 4 m3/s. Hráz je zemní sypaná se 
středním těsnícím jádrem. Je dlouhá přes 4,6 km, vysoká 9,8 m a šířka koruny je 5 m. 
Svahy jsou opevněny kamenným pohozem. Průtok vody do toku pod nádrží zajišťuje 
přelivný objekt o třech polích šířky 15,0 m. Pole jsou hrazena segmenty a jejich kapacita 
je 1 770 m³/s. Kolem celého vodního díla byla vybudována také řada bočních hrází 
pro omezení plochy nádrží. Území za těmito bočními hrázemi je odvodněno příkopy 
a voda je z nich čerpána zpět do nádrží. Retenční objemy jednotlivých nádrží jsou: 

horní nádrž   0,630 mil m3, 

střední nádrž 11,000 mil m3, 

dolní nádrž 19,665 mil. m3.  
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Operativní řízení vodohospodářské soustavy má v kompetenci vodohospodářský 
dispečink Povodí Moravy. s.p.  

[13, 14, 15]. 

4.3. Vymezení a charakteristika zájmového území 
Zájmové území leží mezi hrází dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny, která 

se nachází na řece Dyji v ř. km 42,071, a odbočením ramene k jezu Pohansko. který 
se nachází rovněž na řece Dyji, a to v ř. km 17,444. Délka řeky Dyje v zájmovém úseku 
je 24,627 km. V zájmovém území je zahrnuto také odlehčovací rameno Dyje v Břeclavi 
dlouhé 4,845 km. Zároveň se v zájmovém úseku nachází soutok Dyje s vodním tokem 
Trkmanka v ř. km 34,5. Správcem povodí a správcem vodního toku Dyje je Povodí 
Moravy, státní podnik. Kromě zmíněné Trkmanky se v zájmovém území nachází taktéž 
vodní tok Včelínek ústící do odlehčovacího ramene. Levostranným přítokem Dyje 
je kromě zmíněné Trkmanky také Ladenská strouha, která má charakter melioračního 
kanálu. Kromě těchto vodních toků můžeme najít v zájmovém území drobné (převážně 
bezejmenné) vodoteče. Oblast je charakteristická rozsáhlým systémem odstavených 
ramen, která mají převážně charakter stojatých vod. Nejvýznamnějším z nich je Zámecká 
Dyje, která odbočuje z řeky Dyje v blízkosti jezu Bulhary, prochází Lednicko-Valtickým 
areálem a zaúsťuje zpět do Dyje v blízkosti Janova hradu. 

4.4. Útvary ochrany p řírody 
V blízkosti Dyje se nachází četné útvary ochrany přírody. Patří mezi ně Národní 

přírodní rezervace Křivé jezero, Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Národní 
přírodní rezervace Pastvisko u Lednice, evropsky významné lokality Niva Dyje a Soutok 
– Podluží, ptačí oblasti Pálava, Lednické rybníky a Soutok – Tvrdonicko. Všechny tyto 
útvary jsou velkou měrou vázány na vodní prostředí. [21] 

4.5. Hydrologické údaje 
V zájmovém území jsou na toku Dyje vybudovány dvě limnigrafické stanice. 

LG Nové Mlýny leží v blízkosti hráze dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny, tedy 
v blízkosti horní hranice řešeného území. Umístění stanice lze vidět v příloze č. 9 
na fotografii č. 1. LG Ladná se nachází v blízkosti mostu přes Dyji u obce Ladná. 
Fotografie stanice je rovněž součástí přílohy č. 9 (foto 20). 

4.5.1. LG Nové Mlýny 
Číslo hydrologického pořadí:    4-17-01-011 

Plocha povodí:      11878,0 km2 

Procento plochy k povodí toku:    88,0% 

I. stupeň povodňové aktivity:    100 m3/s 

II. stupeň povodňové aktivity:    200 m3/s 
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III. stupeň povodňové aktivity:    350 m3/s 

Průměrný roční průtok:       41,1 m3/s 

Tab. 1 – N-leté průtoky v profilu Nové Mlýny [4] 

N-letost 1 5 10 50 100 

m3/s 160 341 436 693 820 

 [4] 

4.5.2. LG Ladná 
Číslo hydrologického pořadí:    4-17-01-045 

Plocha povodí:     12279,97 km2 

Procento plochy k povodí toku:    91,0% 

I. stupeň povodňové aktivity:    100 m3/s 

II. stupeň povodňové aktivity:    200 m3/s 

III. stupeň povodňové aktivity:    350 m3/s 

Průměrný roční průtok:       41,7 m3/s 

Tab. 2 – N-leté průtoky v profilu Ladná [5] 

N-letost 1 5 10 50 100 

m3/s 160 341 436 693 820 

[5] 

Uvedené řady N-letých průtoků v měrných profilech Nové Mlýny a Ladná jsou 
ovlivněny transformačním účinkem vodních děl na toku, především pak VD Nové Mlýny. 
Neovlivněné N-leté průtoky pro oba profily jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3 – Neovlivněné N-leté průtoky v profilech Nové Mlýny a Ladná [9] 

N-letost 1 5 10 20 50 100 

Nové 
Mlýny 
[m3/s] 

281 486 593 735 884 1027 

Ladná 
[m3/s] 283 516 624 747 890 1012 

  



15 
 

Hydrogramy jednotlivých povodňových vln jsou patrné z následujícího grafu: 

 

Obr. 1 – Hydrogramy povodňových vln pro průtoky Q1, Q5, Q20 a Q100 v profilu Nové 
Mlýny [8, 9] 

4.6. Historické povodn ě 
Zmínky o povodních v povodí Moravy bychom mohli najít již od 13. století, avšak 

povodňové průtoky jsou zaznamenány pouze ve velkých městech (Brno, Olomouc). První 
dostatečně zdokumentovanou povodní na řece Dyji je povodňová událost v březnu 1941, 
kdy v důsledku tání sněhu spojeným s dešťovými srážkami došlo ke zvýšeným průtokům. 
Velkou roli sehrálo vodní dílo Vranov, které povodeň transformovalo tak, že kulminační 
průtoky na dolním toku nedosahovaly extrémních hodnot. V Dolních Věstonicích 
kulminovala tato povodeň dvakrát, kdy první vrchol dosahoval hodnot 515 m3/s a druhý 
vrchol (12. března) dosahoval hodnoty 820 m3/s, což o 50m3/s přesahuje hodnotu 
stoletého průtoku ve zmíněném profilu. Roku 1947 byl při dlouhotrvající povodni (délka 
povodně asi 45 až 60 dní) dosažen v Dolních Věstonicích kulminační průtok 815 m3/s 
a objem povodně přesahoval 700 mil. m3. [1] 

Uvedená historická povodeň nebyla ovlivněna významnými vodními díly, která jsou 
dnes vybudována v povodí Dyje. Rovněž nebyla vybudována protipovodňová ochrana 
v takové míře, v jaké je dnes. Souvislé ohrázování toku v řešeném území bylo provedeno 
přibližně ve stejné době jako výstavba VD Nové Mlýny. 

4.6.1. Povode ň 1997 
V roce 1997 postihla povodeň téměř celé území povodí Moravy. Byla způsobena 

intenzivní letní přívalovou srážkovou činností. Nejvyšších průtoků dosahovala řeka 
Morava, ale i na jejích přítocích včetně Dyje byly vyhlášeny stupně povodňové aktivity. 
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Z počátku povodňové události zadrželo vodní dílo Nové Mlýny velké množství vody 
a odlehčilo tak povodňovému průtoku v řece Dyji a pod soutokem s Moravou i v Moravě. 
Když průtok v Moravě dosáhl 700 m3/s, byl využit i poldr Soutok. Kulminační průtok byl 
dosažen 21. července s hodnotou 912 m3/s. [J] 

4.6.2. Povode ň 2002 
Povodeň z roku 2002 měla ničivé účinky hlavně v Čechách v povodí Vltavy 

a následně pak povodí Labe. Povodí Dyje bylo výrazněji zasaženo pouze v jeho horní 
části až po vodní dílo Znojmo, kdy průtoky dosahovaly hodnot stoleté vody. Dál po toku 
řeky Dyje se úspěšně dařilo povodňový průtok transformovat na neškodný odtok 
318 m3/s. [J] 

4.6.3. Povode ň 2006 
Na přelomu března a dubna došlo k rychlému odtávání sněhové pokrývky v povodí 

doprovázenému intenzivní srážkovou činností. Důsledkem tohoto tání byly zvýšené 
průtoky na řece Dyji, které byly důkladně pozorovány, aby byla posouzena funkčnost 
tehdejších protipovodňových opatření. Jakmile dosáhl průtok v úseku pod Novými Mlýny 
428 m3/s, došlo k postupnému odvádění přebývajícího průtoku do poldru Lednice. 
Odlehčování trvalo 6 dní a maximální nátok do poldru Lednice byl až 230 m3/s, jeho 
průměrná hodnota byla přibližně 120 m3/s. Celkem bylo v tomto poldru zadrženo 
72,6 mil m3 vody. Do poldru Přítluky probíhalo odlehčení dva dny, a to průtokem 35 m3/s. 
Po této době došlo k dosažení objemu 4,9 mil. m3 a plnění bylo ukončeno. V poldru 
Soutok bylo zadrženo 114 mil. m3. [F] Transformace povodňové vlny je patrná z obr. 2. 

 
Obr. 2 – Transformace povodňové vlny v úseku pod Novými Mlýny [F] 
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4.7. Stávající stav protipovod ňových opat ření v zájmové lokalit ě 

4.7.1. Přehradní nádrže 
V současné době se na řece Dyji nacházejí protipovodňová opatření realizovaná 

v průběhu minulého století. Velkou měrou ovlivňuje průtok povodňových průtoků oblastí 
soustava vodních nádrží Nové Mlýny. Toto vodní dílo bylo vybudováno jako soustava tří 
nádrží v rámci úpravy vodního toku Dyje probíhající od roku 1968. [13, 14, 15] Její popis 
je uveden v kapitole 4.2. 

V seznamu vytipovaných profilů pro výstavbu přehradních nádrží vydaném v roce 
2011 Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí je uveden rovněž 
profil Terezín na vodním toku Trkmanka [16]. Dokument je především informativního 
charakteru. Stanovuje pouze majetkoprávní omezení. Vzhledem k velikosti N-letých 
průtoků vodního toku Trkmanka se nedá očekávat výrazný dopad vybudování přehradní 
nádrže na snížení povodňových průtoků v řešeném území. 

4.7.2. Suché nádrže 
V zájmové lokalitě se nacházejí také poldry, které slouží k řízené inundaci 

povodňových průtoků do neobydlených oblastí, převážně do lužních lesů. Na levém 
břehu Dyje se nachází poldr Přítluky, na pravém břehu poldr Lednice. Mimo řešenou 
oblast se nachází ještě poldr Soutok, do kterého se odlehčují průtoky z Dyje u jezu 
Pohansko a z řeky Moravy nápustnými stavidlovými objekty v Týnci a Moravské Nové 
Vsi. Kapacita nátoku z Dyje do levobřežního poldru Soutok je dle Manipulačního řádu 
vodohospodářského uzlu Bulhary 275 m3/s. [3] 

Poldr Přítluky se leží na levém břehu Dyje v ř. km 39,882 až 34,500. Nápustný 
objekt se nachází ve vzdutí jezu Bulhary. Nápustným objektem je pevný přeliv o třech 
polích s celkovou délkou 15 m hrazený stavidly o výšce 2,4 m. Kapacita nátoku 
do levobřežního poldru Přítluky je dle Manipulačního řádu pro vodohospodářský uzel 
Bulhary 88 m3/s, maximálně až 120 m3/s. [3] Přítlucký poldr je neprůtočný. K vypouštění 
dochází gravitačně dvěma výpustěmi a pomocí čerpací stanice Trkmanka. Retenční 
objem suché nádrže je 9 mil. m3. V současnosti se uvažuje o zvýšení retenčního objemu 
na 22 mil. m3, což by prodloužilo možnou dobu odlehčování ze současných 24 hodin 
na 53 – 59 hodin. [22] 

Poldr Lednice se nachází na pravém břehu řeky Dyje. Nátok do poldru je uskutečněn 
pomocí pevného betonového přelivu dlouhého 180 m o 10 polích (8 polí o světlosti 
17,3 m a 2 pole o světlosti 17,16 m). Kapacita přelivného zařízení je dle Manipulačního 
řádu pro vodohospodářský uzel Bulhary 280 – 300 m3/s, v maximu až 340 m3/s. Poldr 
Lednice je řešen jako průtočná suchá nádrž. Odtok je realizován v profilu zaústění 
vodního toku Včelínek do podjezí jezu Poštorná. Odtok z poldru dosahuje kapacity 
280 – 300 m3/s. [3]  
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4.7.3. Jezy 
Významným prvkem protipovodňové ochrany je z hlediska protipovodňové 

ochrany města Břeclavi je jez Bulhary. Jedná se o pohyblivý jez hrazený segmentovými 
uzávěry. Jez je tvořen třemi poli o šířce 3 x 16 m. Kóta pevné přepadové hrany 
je 159.90 m n.m., horní kóta zahrazeného segmentu je 162,40 m n.m. Všechna pole jsou 
hrazena zdvižnými segmenty s oboustranným pohonem. Do průtoku 280 m3/s zůstávají 
segmenty přivřené. Při dalším nárůstu průtoku se segmenty zvedají až do úplného 
vyhrazení. Při průtoku 420 m3//s je jez zcela vyhrazen. Při postupném nárůstu průtoku 
nad 420 m3/s se začínají postupně spouštět segmenty tak, aby do podjezí odtékalo 
430 m3/s (max. 450 m3/s). Zbývající průtok je odlehčován do pravostranného poldru 
Lednice. Do průtoku 730 m3/s se další manipulace na jezu neprovádí. Při dosažení 
760 m3/s následuje manipulace s nápustným objektem do poldru Přítluky tak, aby hladina 
v nadjezí nepřekročila 165,24 m n.m. Při poklesu na 420 - 450 m3/s se jez opět zcela 
vyhradí, aby bylo zamezeno dalšímu nátoku do pravobřežní inundace. Jakmile je 
dosažena kóta stálého nadržení, provede se opět zahrazení segmentů tak, aby se hladina 
udržovala na této kótě. [3] 

Jez Břeclav se nachází v intravilánu obce Břeclav. Jedná se o pevný jez s přelivnou 
hranou na kótě 157,32 až 157,36 m n.m. a provozní hladinou na kótě 157,40 m n.m. 
Přelivná plocha je betonová s obložením kamennými kvádry. Před jezem je kamenný 
zához ve sklonu 1:2. Délka přelivné hrany je 62,6 m. Při obou březích se nacházejí 
štěrkové propusti hrazené klapkami. Pravobřežní štěrková propust je hrazena ocelovou 
klapkou o hradící výšce 2,46 m. Světlá šířka propusti je 10,5 m. Pevný práh je na kótě 
154,87 m n.m. Levobřežní štěrková propust je umístěna mezi rybím přechodem 
a nábřežní zdí. Propust je hrazena ocelovou klapkou o hradící výšce 2,1 m a šířka propusti 
je 5,0 m. Pevný práh je na kótě 155,40 m n.m. Součástí jezu je i nově vybudovaný rybí 
přechod (2004 – 2005), který kapacitu jezu neovlivňuje. Jeho šířka je 10 m a sklon 1:20. 
Manipulace se štěrkovými propustmi se za běžných průtokových poměrů neprovádí. Při 
povodni lze klapky sklopit a tím zvýšit kapacitu jezu o 60 – 70 m3/s. Tyto manipulace 
se provádějí pouze v případě, kdy hrozí přelití levobřežních hrází nad odbočením 
odlehčovacího ramena. Stoletý průtok je uvažován 333 m3/s. [2] 

V blízkosti Poštorné se nachází pohyblivý jez hrazený segmentovými uzávěry. Jez 
je tvořen dvěma poli o světlosti 10 m. Kóta pevné přepadové hrany je 155,23 m n.m., což 
je 0,72 m nade dnem. Hradící výška segmentů je 3,10 m. Kóta horní hrany spuštěného 
segmentu je 158,36 m n.m. Dle geodetického zaměření nejsou přelivné hrany segmentů 
dokonale rovné. Za běžného provozu se s jezem nemanipuluje. Jez Poštorná pouze 
vzdouvá vodu pro umožnění odběrů především pro Mlýnský náhon (1 m3/s) a rybník 
Včelínek (0,5 m3/s). s jezem se začíná manipulovat při dosažení průtoku v Dyji přibližně 
100 m3/s. Při dosažení kóty maximální provozní hladiny 158,36 m n.m. se začínají 
segmenty zdvihat. Při dosažení hodnoty stoletého průtoku přes jez Břeclav 
Q100 = 333 m3/s se segmenty úplně vyhradí. S jezem Poštorná lze rovněž manipulovat 
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při výpadku MVE na jezu Břeclav, pro zajištění MZP v odlehčovacím rameni 
nebo při nevhodném průtoku rybím přechodem na jezu Břeclav v období migrace ryb. [2] 

4.7.4. Ohrázování tok ů 
Koryto Dyje i jejího odlehčovacího ramene je po celé délce ohrázované. Pouze 

v intravilánu obce Břeclav je koryto lemováno nábřežními zdmi. V hrázích se nacházejí 
objekty sloužící k odběru vody do odstavených ramen Dyje a náhonů. Stav ochranných 
hrází se v jednotlivých lokalitách liší. Ve většině délky jsou hráze funkční s dostatečným 
bezpečnostním převýšením nad hladinu Q100. Při povodni v roce 2006 se projevily některé 
úseky jako nekapacitní, bylo třeba doplnit stávající ochranu mobilními protipovodňovými 
opatřeními, jakými jsou pytle s pískem či vanové systémy napuštěné vodou. Docházelo 
rovněž k průsakům, které zatopily sklepní prostory blízkých nemovitostí. Kulminační 
průtok zmíněné povodně byl 656 m3/s, což odpovídá přibližně Q10 – Q20. Při vyšších 
průtocích by mohlo dojít k přelití hrází v kritických místech a jejich případnému 
protržení. Na základě dokumentace povodně Městským úřadem Břeclav [16] bylo 
vytipováno sedm lokalit, které byly označeny za problematické. Po provedení 
hydraulického výpočtu stanovila společnost Pöyry Environment a.s. [11] dalších sedm 
míst, která byla rovněž označena za problematická, protože zde hráze nesplňují 
bezpečnostní převýšení 50 cm nad Q100. K poklesu hrází došlo z různých důvodů, 
hlavními činiteli jsou pojezdy techniky po korunách hrází v blízkosti křížení s liniovými 
stavbami, sufoze v místech propustků a odběrných objektů a činnost bobra evropského. 
Tento živočich se v předmětné lokalitě vyskytuje v poměrně hojném počtu. Při své 
činnosti hloubí nory v březích vodních toků a hrázích. Při průzkumu lokality bylo 
objeveno více než padesát bobřích nor [17]. Bobři tyto nory vytváří ve větší míře 
na podzim, aby si zajistili dostatek potravy na zimní období. Současnou legislativou je 
bobr evropský považován za ohrožený druh a je chráněn jak českou (zákon 
č. 114/1992 Sb., silně ohrožený druh), tak evropskou (Směrnice 92/43/EEC 
o stanovištích, příloha II a IV) i mezinárodní legislativou (IUCN Red List, málo dotčený 
druh - LC - least concern; Bernská úmluva, příloha III). [H] Problémy při povodni může 
rovněž způsobit stavba bobřích hrází, které si živočich staví, aby byl vstup do jeho nor 
trvale pod hladinou a tak chráněn před predátory. Na vlastním toku Dyje, odlehčovacím 
rameni a Trkmance se v současnosti žádná taková hráz nevyskytuje. 

Zmíněné kritické úseky hrází jsou stručně popsány v následujícím textu. Popis 
je zpracován na základě podkladů [16] a [11]. 

Lokalita 1 – Areál na Vesláku 

V hrázi v úseku mezi přístavem a odbočením odlehčovacího ramene se objevují 
zjevné sníženiny, v zákrutu řeky v místě největších sníženin (u poslední zahrádky, místo 
odbočení původního koryta Mlýnského náhonu) došlo při povodní 2006 k přelití 
ochranné protipovodňové hráze. Tato musela být navýšena pytli s pískem, v celém úseku 
docházelo rovněž k bodovým průsakům. V případě dlouhodobějšího přelévání 
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či protržení hráze v inkriminovaném místě hrozí zaplavení ulic Fibichova, Veslařská, 
Haškova, koupaliště, pivovaru, zimního stadionu aj. Písek z provizorní pytlové hráze byl 
po povodni vsypán do nejnižších míst hráze, avšak bez zjevného efektu. [16] 

 
Obr. 3 – Situace při povodni v r. 2006 v lokalitě 1 [16] 

Lokalita 2 – Odlehčovací rameno Dyje v ř. km 4,300, levý břeh 

Při povodni v roce 2006 docházelo k plošným průsakům, zejména v místě, 
kde probíhalo staré koryto Mlýnského náhonu. Na vzdušním líci byl tento problém řešen 
zapytlováním. Písek z pytlů byl po povodni dosypán k patě hráze, rovněž však 
bez zjevného efektu. V případě dlouhodobějšího zatížení hráze může dojít k jejímu 
protržení. V případě protržení hráze hrozí zaplavení ulic Fibichova, Veslařská, Haškova, 
koupaliště, pivovaru, zimního stadionu aj. V kombinaci s protržením hráze v místě 1 
hrozí riziko zatopení centra města. [16] 

 
Obr. 4 – Situace při povodni v r. 2006 v lokalitě 2 [16] 
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Lokalita 3 – Stará Břeclav – areál Na vodě, Dyje v ř. km 28,262 - 28,887, levý břeh 

Jedná se o levobřežní ochrannou protipovodňovou hráz, která je v daném úseku 
tvořena silničním tělesem. Nejproblematičtější místo je v ř. km 28,887, kde silnice 
odbočuje z hráze, v témže místě je na opačnou stranu sjezd k řece a hráz je zavázána 
do tělesa druhé hráze, která je však vyšší. Komunikace je lemována svodidly, která jsou 
místy značně poškozená. Při povodni docházelo k přelévání hráze na několika místech, 
řešeno zapytlováním. V místě sjezdu musela být instalována mobilní protipovodňová 
hráz vanového typu. Při přelití hráze dojde k zatopení areálu Na vodě, zahrádkářské 
kolonie U letiště. Voda se bude přelévat do Ladenské strouhy, jejíž následné vybřežení 
může ohrozit zástavbu RD ve Staré Břeclavi. Dne 5. 10. 2006 byl proveden TBD této 
hráze, při kterém bylo konstatováno, že z výškového porovnání nivelet stavu zaměřeného 
Povodím Moravy, s. p.  v březnu roku 2006 a stavu dle studie z roku 1996 vyplývá, 
že tehdejší výšková úroveň hráze (v roce 2006) je snížena v km 28,262-28,474. Průměrná 
hodnota snížení činí 25 cm a max. hodnota 59 cm. [16] 

 
Obr. 5 – Situace při povodni v r. 2006 v lokalitě 3 [16] 

Lokalita 4 – Odlehčovací rameno řeky Dyje ř. km 2,700, levý břeh 

V levobřežní hrázi v ř. km cca 2,700, cca 10 m pod silničním mostem (ubytovna 
TJ Tatran) byl zaznamenán velký bodový průsak. Následně bylo zjištěno, že v tělese 
hráze je zasypán bývalý odvodňovací kanál DN 1000, které je příčinou tohoto velkého 
průsaku. Na místo byla povolána těžká technika, pomocí které byla hráz dosypána 
zeminou, zesílena a v rámci možností zpevněna. Došlo tak ke vzniku nájezdu na hráz. 
v případě selhání stávajícího zpevnění a následného protržení hráze dojde k zatopení 
areálu TJ Tatran, závodu TRANZA, rovněž může dojít k ohrožení nemocnice. [16] 

Povodí Moravy, státní podnik, provedlo rekonstrukci tohoto úseku. V současnosti 
je daný úsek dostatečně kapacitní. 
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Lokalita 5 – Odlehčovací rameno řeky Dyje v ř. km 1,300 – 2,700, pravý břeh 

Ulice Fučíkova a Dolní luční se nacházejí na říční terase, tedy na vyvýšeném místě. 
V převážné části úseku je protipovodňová ochranná hráz, ta chybí v nejvýše položených 
místech, kde je zavázána právě do říční terasy, která tvoří přirozenou bariéru. Za domy 
v ulici Fučíkova a Dolní luční (pod říční terasou) jsou postaveny hospodářské budovy, 
jsou zde zahrady, které se svažují až k hrázi případně do koryta vodního toku. Veškeré 
tyto nemovitosti nacházející se pod říční terasou jsou v záplavovém území. To platí i pro 
ulici Dyjová, ačkoli je za hrází. V celém úseku docházelo k podmáčení, průsakům a místy 
k přelévání ochranné hráze. Nejproblematičtějšími úseky byly ulice Dyjová a okolí 
penzionu U Michlů. V ulici Dyjová docházelo k průsakům přes hrázovou propust dešťové 
kanalizace a přelití hráze hrozilo v místě přejezdu přes hráz. Hrázová propust byla 
zasypána, v místě přejezdu byla instalována mobilní protipovodňová hráz. Byly 
zaplaveny sklepy, hospodářské budovy a zahrady za RD v ul. Fučíkova. Nejdříve byla 
hráz navýšena pytlováním, těsněna jílem, následně byla instalována mobilní 
protipovodňová stěna. [16] 

 
Obr. 6 – Situace při povodni v r. 2006 v lokalitě 5 [16] 

Lokalita 6 – Hráz na Včelínku – Poštorná 

Jedná se o pravobřežní ochrannou hráz vedenou podél vodního toku Včelínku mezi 
Poštornou a Charvátskou Novou Vsí. Současně jde o inundační hráz vodního toku Dyje. 
Hráz začíná u silničního mostu přes odlehčovací rameno a končí v Charvátské Nové Vsi 
zavázáním do terénu v ulici A. Kuběny. V hrázi jsou umístěny 3 hrázové vpusti ve správě 
Povodí Moravy, s. p. a 5 hrázových propustí kanalizačních odlehčovacích komor 
ve správě spol. Vodovody a kanalizace. Při povodni k přelití hráze nedošlo, přesto byla 
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hráz v nižších místech navýšena pytlováním. Místy se vyskytovaly drobné bodové 
průsaky. Problémem však byly všechny hrázové vpusti a propusti. I když byla všechna 
šoupátka těchto vpustí uzavřena, docházelo k silnému propouštění vody. Vlivem těchto 
průsaků došlo k zatopení zahrádek v lokalitě Pod Zahradami. Garáže ani RD na ulici 
Hlavní nebyly zaplaveny. Na příkaz PK byly všechny vpusti zasypány zeminou. Při jejich 
zasypávání došlo k poškození koruny hráze pojezdem těžké techniky. Hrázové propusti 
byly vyčištěny od zeminy, zatím však nebyly opraveny tak, aby byla zajištěna jejich 
těsnost. V lednu 2007 předložila spol. Vodovody a kanalizace projektovou dokumentaci 
na kompletní rekonstrukci všech hrázových propustí. Koruna hráze nebyla doposud 
urovnána a zpevněna, stále je rozježděna a tím snížena, především v okolí propustí. 
V případě přelití hráze při povodni většího rozsahu než v r. 2006 by byla pravděpodobně 
ohrožena zástavba RD v dolní části ulice Hlavní. [16] 

Lokalita 7 – Hráz na Včelínku – Charvátská Nová Ves 

Jedná se o pravobřežní ochrannou hráz vedenou podél vodního toku Včelínek 
v Charvátské Nové Vsi. Současně jde o inundační hráz vodního toku Dyje. Hráz začíná 
u hrázové kanalizační propusti v ulici Obránců míru a po 220 m končí zavázáním 
do terénu v téže ulici. V hrázi jsou umístěny 3 hrázové propusti. K přelití hráze nedošlo, 
problémem však byly všechny hrázové vpusti a propusti stejně jako v případě hráze 
Poštorná. Nejproblematičtějším úsekem v Charvátské Nové Vsi je však ulice U jezera. 
Předmětná hráz totiž chrání jen malou část této ulice. Ve zbylé části ulice hráz nebyla 
realizována, pravděpodobně proto, že je položena výše. Od zavázání hráze Poštorná 
v ul. A. Kuběny po hráz Charvátská Nová Ves, která začíná v ul. Obránců míru, hráz 
zcela chybí. Povodeň v roce 2006 však ukázala, že právě v úseku chybějící hráze hrozí 
nebezpečí zatopení RD. Při povodní byla v ulici U jezera a Obránců míru částečně 
prodloužena stávající hráz a na vozovce ul. U jezera byla postavena provizorní hráz 
z pytlů a mobilních protipovodňových stěn. [16] 

 
Obr. 7 – Situace při povodni v r. 2006 v lokalitě 7 [16] 
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Lokalita 8 – Dyje v ř. km 22,25 – 22,46, pravý břeh 

Dle hydraulických výpočtů se ve zmíněném úseku nachází koruna pravobřežní hráze 
pod vypočtenou hladinou Q100. Jedná se o prosedlou hráz. Nižší průtoky koruny hráze 
nedosahují, avšak bezpečnostní převýšení je zde minimální. [11] 

Lokalita 9 – Dyje v ř. km 24,00 – 24,10, levý břeh 

Nad odbočením odlehčovacího ramene se nachází hráz oddělující intravilán obce 
Břeclav od Ladenské strouhy. Úsek se nachází v blízkosti vzdutí jezu Břeclav a jezu 
Poštorná. [11] Při místním šetření [20] bylo zjištěno, že hráz končí v místě vtoku 
Ladenské strouhy do zatrubnění. V navržené trase dle [11] se již nachází nová zástavba. 

Lokalita 10 – Dyje v ř. km 26,80 – 27,10, levý břeh 

Levobřežní hráz Dyje je ve zmíněném úseku prosednutá. Hráz je nekapacitní 
pro průtok Q100, jehož úroveň je 12 cm nad korunou hráze. Nižší průtoky koruny hráze 
nedosahují, avšak bezpečnostní převýšení je zde minimální. [11] 

Lokalita 11 – Dyje v ř. km 28,67 – 29,16, levý břeh 

Koruna levobřežní hráze je ve zmíněném úseku poklesnutá pod úroveň hladin 
návrhových průtoků nad Q20. Vypočtená hladina Q100 je nad nejnižším bodem hráze 
21 cm. Na vzdušní straně hráze se nachází odstavené rameno Dyje. [11] 

Lokalita 12 – Dyje v ř. km 30,29 – 30,46, levý břeh 

Zmíněný úsek se nachází pod zaústěním Trkmanky. Nejnižší bod prosednuté hráze 
je 9 cm pod vypočtenou úrovní hladiny Q100. Nižší průtoky koruny hráze nedosahují, 
avšak bezpečnostní převýšení je zde minimální. [11] 

Lokalita 13 – Dyje v ř. km 28,61 – 29,27, pravý břeh 

Lokalita 13 se nachází ve stejném úseku řeky Dyje jako lokalita 11, v tomto případě 
se však jedná o pravý břeh. Hráz je zde prsednutá v délce cca 660 m. Nejnižší bod koruny 
hráze je na kótě 162,13 m n.m., což je pod úrovní všech návrhových průtoků, včetně Q10. 
Na vzdušní straně hráze se nachází prostor poldru Lednice. [11] 

Lokalita 14 – Trkmanka v ř. km 0,45 – 0,70, levý břeh 

Na levém břehu Trkmanky se v blízkosti mostu u soutoku s Dyjí nachází prosednutá 
hráz. Nejnižší bod koruny hráze je pod úrovní hladiny Q100 v Dyji, která způsobuje vzdutí 
v korytě Trkmanky. [11] 
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Neškodný průtok pod jezem Bulhary po zaústění Trkmanky je dle manipulačního 
řádu vodohospodářského uzlu Bulhary [3] 450 m3/s, v úseku od ústí Trkmanky po Břeclav 
505 m3/s, městská trať Dyje v Břeclavi má kapacitu 340 m3/s nad jezem (nejsou dodržena 
bezpečnostní převýšení) a 350 m3/s pod jezem, odlehčovací rameno Dyje po jez Poštorná 
má kapacitu 140 m3/s a pod jezem Poštorná je levá hráz kapacitní na 435 m3/s a pravá 
hráz (z důvodu zaústění Včelínku) na 141 m3/s. Uvažuje se odtok z poldru Lednice 
280 – 300 m3/s. Vzhledem ke zmíněnému výskytu bobra evropského, pojezdu techniky, 
erozní činnosti i přirozené konsolidace zeminy v tělesech hrází nelze považovat 
stanovené neškodné průtoky jednoznačně za aktuální. 

Kritická místa včetně označení lokality jsou vyznačeny v příloze č. 3. 
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5. NÁVRH NOVÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

Návrh protipovodňových opatření v řešeném území respektuje koncepci studie 
Pöyry Environment s.r.o. [11]. Ve zmíněné studii byla hydraulickými výpočty 
zhodnocena stávající protipovodňová ochrana města Břeclav. Zároveň byly vyhodnoceny 
problémové úseky, které se projevily při povodni v roce 2006, kdy kulminační průtok 
dosahoval 656 m3/s, což je přibližně Q20 – Q50. Délka trvání kulminace byla přibližné 
60 hodin, po které odtékal z VD Nové Mlýny konstantně průtok 650 – 656 m3/s. V této 
studii byly zvoleny návrhové průtoky odpovídající přibližně hodnotám Q10 (ve studii byl 
tento scénář označen jako průtok 1), Q20 (průtok 2), Q50 (průtok 3) a Q100 (průtok 4). [11] 
Hodnoty těchto průtoků jsou uvedeny v tabulce 4. Studie z velké části zahrnuje sanace 
prosednutých hrází, ale je zde navržena i zajímavá koncepce vybudování nových hrází 
a průlehů v hrázích v kombinaci s rozšířením mostního profilu v blízkosti uzlu, 
kde se stékají vody z poldru Lednice a vody tekoucí odlehčovacím ramenem. Tato 
koncepce byla základním pilířem, na kterém stál návrh protipovodňových opatření 
v rámci této práce. Koncepce byla zachována, jednotlivá opatření byla v této diplomové 
práci rozpracována a posouzena na základě hydraulického výpočtu. 

Tab. 4 – Scénáře návrhových průtoků ve studii Pöyry Environment s.r.o. [11] 

Scénář Dyje [m3/s] 
Trkmanka 

[m3/s] 
Včelínek 

[m3/s] 

Odlehčení 
do poldru 
Lednice 

Odlehčení 
do poldru 
Přítluky 

Průtok 1 406 41 4 ANO NE 
Průtok 2 540 4 4 ANO NE 
Průtok 3 700 4 4 ANO ANO 
Průtok 4 820 18 4 ANO ANO 

Na základě jednání zpracovatele studie se zadavatelem byl návrh budování rozdělen 
do šesti etap, kdy je budování jednotlivých protipovodňových opatření rozděleno do etap 
podle pořadí naléhavosti [11]. 

Návrh protipovodňových opatření vychází z návrhu uvedeného ve studii [11] a byl 
dále rozpracován. Vybraná nově budovaná opatření, která spočívají ve výstavbě hrází, 
byla vykreslena do podrobných situací, katastrálních situací, podélných profilů 
a vzorových příčných řezů. Výkresová dokumentace byla vytvořena z 3D modelu 
vytvořeného v programu AutoCAD Civil 3D 2012. Do programu byl vložen digitální 
model terénu nejbližšího okolí navrhovaných objektů. Na tento model terénu bylo 
vymodelováno 3D těleso hráze. Etapizace výstavby navrhovaných protipovodňových 
opatření je shodná s návrhem ve studii [11]. 

5.1. Etapa I 
Tato etapa zahrnuje především sanaci problémových úseků, které se objevily v době 

povodně v roce 2006 v korytě Dyje, odlehčovacího ramene a hráze u Včelínku. V etapě I 
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jsou řešeny problémové lokality 1, 2, 3 a 5 zmíněné v textu výše. Sanace lokality 4 již byla 
provedena Povodím Moravy, státním podnikem. Hráze ve zmíněných lokalitách budou 
navýšeny na projektovanou niveletu koruny hráze dle studie VRV Praha a.s. z roku 2008. 
Provedení navýšení hrází v lokalitách 1,2 a 3 je uvažováno přísypem na vzdušnou stranu 
hráze tak, aby nebyl zmenšen průtočný profil. Stávající ohumusování musí být před 
započetím přísypu odstraněno. Na vzdušnou stranu se provede zazubení svahu a v místě 
průniku s terénem se z důvodu odstranění případných kořenů provede zavazovací ozub. 
Následně se provede nahutnění vhodné zeminy po vrstvách až do úrovně navrhované 
nivelety. Sklony navýšení budou 1:2,5 jak na návodní, tak na vzdušní straně. Vhodnost 
zeminy musí být stanovena geologem. Před zahájením násypu hrází musí být proveden 
hutnící pokus. V lokalitě 3 je navíc třeba vyplnit nátrž v korytě Dyje kamennou 
rovnaninou. V lokalitě 5 bude provedeno navýšení stávajících hrází na odlehčovacím 
rameni v ř. km 1,825 – 1,925 pomocí železobetonové zdi. V podloží břehu budou 
zaberaněny štětovnice a zeď je navržena jako úhlová se základovým pasem a vlastním 
dříkem. Ten tvoří navýšení přibližně o 1,3 m. [11] 

V lokalitě 7 je navržena nová hráz vedená korytem Včelínku. Toto řešení bylo 
navrženo z důvodu nemožnosti získání souhlasu vlastníků pozemků dotčených původním 
návrhem. V ř. km 1,9 – 2,4 vodního toku Včelínku bude doplněna chybějící hráz. 
Pozemek koryta Včelínku je majetkem Povodí Moravy, státního podniku. Hráz bude mít 
šířku v koruně 3,0 m, vzdušní i návodní líc budou ve sklonu 1:2,5. Před započetím 
výstavby je nutné odtěžit veškerý organogenní materiál. Do takto upraveného terénu bude 
proveden zavazovací ozub. Povrch hráze bude v celé ploše ohumusován a oset. [11] 

U lokalit 8 – 13 se jedná o hráze na Dyji a jejím odlehčovacím rameni s prosednutou 
korunou, kde může inundovat vyšší průtok a případně způsobit protržení hráze. Zmíněné 
lokality jsou popsány v textu výše. Tyto prosedliny budou sanovány navýšením pomocí 
zhutněného přísypu do nivelety okolní hráze. Před započetím přísypů je třeba odstranit 
svrchní vrstvu ornice. Po provedení navýšení bude povrch hrází znovu ohumusován a oset 
travou. [11] 

V lokalitě 14 je navrženo navýšení levobřežní hráze Trkmanky. Navýšení hráze 
bude do 0,5 m. Koruna bude šířky 3,0 m a bude zpevněná, návodní i vzdušní svah bude 
ve sklonu 1:2,5 a bude ohumusován a oset travou. [11] 

5.2. Etapa II 
V rámci druhé etapy bude provedeno navýšení hráze vedoucí po pravém břehu Dyje 

v ř. km 23,1 – 23,7 a levém břehu odlehčovacího ramene Dyje v ř. km 2,7 – 4,76. Hráz 
na pravém břehu Dyje bude navýšena do 1 m, a to v délce 674 m. Sklonu návodního 
i vzdušního svahu budou 1:2,5 a šířka v koruně hráze od 3,0 do 3,5 m. Část tohoto opatření 
tvořená levobřežní hrází na odlehčovacím rameni bude sanována v délce 2 066 m, tedy 
od ř. km 2,70 až po ř. km 4,76. Navýšení je do 0,9 m, sklony svahů jsou na vzdušní 
i návodní straně 1:3. Koruna hráze bude zpevněná, svahy budou ohumusovány a osety. 
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Veškeré hráze navržené v této etapě jsou převýšeny 0,50 m nad hladinu Q100, která 
odpovídala hladině stoletého průtoku 720 m3/s v době vypracování DÚR. Územní 
rozhodnutí je v dnešní době vydané a jeho platnost byla prodloužena. [11] 

5.3. Etapa III 
V této etapě byla navržena opatření v oblasti soutoku odlehčovacího ramene Dyje 

s řekou Dyjí. Bylo navrženo řešení, které využije pro inundaci objem v prostoru lužních 
lesů mezi koryty obou zmíněných toků. Současně je v této etapě podán návrh řešení uzlu 
kolem Poštorenského mostu, nad kterým dochází k přítoku vod z poldru Lednice. [11] 

Nová hráz se vybuduje v trase plánované cyklostezky po celé délce mezi řekou Dyjí 
a jejím odlehčovacím ramenem. Materiál pro stavbu hráze bude získán z vybudovaných 
průlehů v rekonstruovaných hrázích na levém břehu odlehčovacího ramene Dyje 
a na pravém břehu Dyje. Koruna hráze bude minimálně 3,0 m široká, návodní svah bude 
ve sklonu 1:3 a vzdušní svah bude ve sklonu 1:2,5. Výška hráze je cca 3,10 m a je 
převýšená 0,50 m nad hladinu Q100. Po koruně povede plánovaná cyklostezka. V místě 
křížení s Mlýnským náhonem bude do hráze zabudován stavidlový objekt. [11] 

Součástí této etapy je rovněž přidání jednoho mostního pole v blízkosti pravého 
břehu u Poštorenského mostu. Přidáním tohoto pole se dosáhne snížení vzdutí na soutoku 
odlehčovacího ramene Dyje a Včelínku, jehož korytem přitékají vody z poldru Lednice. 
Světlost tohoto pole je navržená 27,0 m a kóta spodní hrany mostovky bude shodná 
s dnešní dolní hranou, která je na kótě 159,40 m n.m. [11] 

5.4. Etapa IV 
V rámci této etapy bude vyřešena nedostatečná výška hráze vedoucí podél Včelínku. 

Na toto opatření je vydané územní rozhodnutí, jehož platnost byla prodloužena. Hráze se 
v této lokalitě navyšují do 0,70 m tak, aby byla dodržena bezpečnostní rezerva 
nad hladinou Q100 0,50 m. Navýšení hráze bude provedeno ve dvou úsecích, a to 
v ř. km 0,00 – 2,00 a v ř. km 2,50 – 2,72. Šířka navržené koruny je 3,0 m a je doporučené 
korunu zpevnit. Po koruně by v budoucnosti mohla vést cyklostezka. Sklony navýšení 
hráze jsou na obou stranách 1:2,5. V rámci této etapy budou rovněž rekonstruovány 
výústní objekty ve správě Povodí Moravy, státního podniku. [11] 

5.5. Etapa V a VI 
V páté etapě se studie [11] zabývala posouzením kapacity mostních profilů. Bylo 

zjištěno, že za současného stavu je pro průtok Q100 normové převýšení ve smyslu starší 
mostní normy (0,50 m) situace nepříznivá. U některých mostů je převýšení nedostatečné, 
v některých případech je mostovka zatopená. V rámci řešení této situace proběhlo jednání 
se správci mostů (ŘSD, Jihomoravský kraj a město Břeclav) o možnosti rekonstrukce 
těchto mostů, která by zvýšila spodní hranu mostovky. Ukázalo se však, že zvýšení není 
technicky možné. Jako nejkritičtější byl vyhodnocen silniční most v ř. km 21,838 na Dyji 
se zatopením mostovky 0,56 m. Jako druhá nejkritičtější byla vyhodnocena lávka pro pěší 
(bývalý železniční most do dřívějšího cukrovaru) na Dyji v ř. km 22,442 se zatopením 
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mostovky 0,33 m. Bylo doporučeno udržovat v době povodně hlídky, které budou 
sledovat situaci u mostů, a v případě hrozícího nebezpečí ucpání budou k dispozici 
technické prostředky na odstranění vzniklé překážky. [11] Jelikož se v rámci návrhu jedná 
pouze o organizační opatření, nebudou opatření v této práci posuzována. 

V poslední etapě je ve studii [11] navrženo navýšení levobřežní hráze Trkmanky 
v ř. km 0,449 – 4,231 a tak zabránit možnému přelití této hráze v případě stoleté povodně 
na Trkmance. Navýšení hráze bude do 1 m na úroveň Q100 + 0,50 m převýšení. Koruna 
o šířce 3,0 m bude zpevněná. Sklon návodního svahu bude 1:2,5, sklon vzdušního svahu 
bude také 1:2,5. Svahy budou ohumusovány a osety. [11] Protipovodňová opatření 
navržená v etapě VI nebyla v rámci této práce rozpracována, neboť numerický model 
použitý k posouzení navržených opatření nezahrnuje v dostatečné přesnosti koryto 
Trkmanky. 
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6. POPIS KONCEPCE HYDRAULICKÝCH VÝPO ČTŮ 

6.1. Koncep ční model, schematizace 
Koncepčním modelem je myšlen způsob, kterým je skutečný problém převeden 

do modelového prostředí tak, aby mohl být řešen pomocí numerických metod 
a poskytoval uspokojivé údaje vzhledem ke stanoveným cílům. Volba koncepčního 
modelu je závislá na kvalitě vstupních podkladů a požadavku přesnosti výstupních 
veličin. 

Zájmové území je specifické svou morfologickou členitostí. Z vlastního koryta Dyje 
odbočuje nad Břeclaví odlehčovací rameno, které po 4,85 kilometrech ústí zpět do Dyje. 
Mimo vodního toku Dyje se v území nacházejí další vodní toky. Mezi významnější lze 
zařadit levostranný přítok Dyje Trkmanku, pravostranný přítok Včelínek ústící 
do odlehčovacího ramene a protékající rybniční soustavou v blízkosti Lednice. 
Z drobných vodních toků stojí za zmínku Ladenská strouha, která má spíše charakter 
melioračního kanálu. Nad jezem Bulhary odbočuje z Dyje přes rozdělovací objekt 
Zámecká Dyje, která dotuje soustavu odstavených ramen a v blízkosti Janova hradu ústí 
zpět do Dyje. V zájmovém území se nacházejí dva rozsáhlé poldry. Poldr Lednice 
je průtočný a jeho prostorem protéká Včelínek a Zámecká Dyje. Poldr Přítluky průtočný 
není, vypouštění je realizováno gravitačně dvěma výpustěmi a pomocí čerpací stanice 
Trkmanka. Nátok do poldru Přítluky je zahrazený stavidly, při povodňové situaci 
je odlehčení do poldru Přítluky zahájeno na příkaz příslušného orgánu. Nátokové objekty 
obou zmíněných poldru se nacházejí v prostoru zdrže jezu Bulhary. Koryta Dyje, včetně 
odlehčovacího ramene, a Trkmanky jsou po celé délce ohrázovaná. Hráze oddělují koryta 
zmíněných vodních toků od prostoru poldrů. Proudění v korytech toků a v prostorech 
poldrů jsou na sobě nezávislá. Prostory poldrů mají charakter širokých inundací. 
Hydraulické výpočty je z uvedených důvodů vhodné řešit 2D modelem proudění. [20] 

Vodní dílo Nové Mlýny, v jehož blízkosti se nachází počátek řešeného úseku 
vodního toku Dyje, ovlivňuje svým transformačním účinkem povodňové průtoky 
zájmovým územím. Z důvodu nepředvídatelnosti prováděných manipulací a značnému 
objemu povodňových vln historických povodní je zvoleno řešení se zjednodušujícím 
předpokladem stacionárního nerovnoměrného proudění. 

6.2. Volba modelu proud ění 
V rámci této diplomové práce byl využit 2D numerický model proudění vytvořený 

v rámci výzkumné činnosti Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení 
technického v Brně. Tento model byl již využit v diplomových pracích studentů. 
Výchozím podkladem pro sestavení modelu byl digitální model terénu pořízený 
fotogrammetrickým měřením s hustotou měřených bodů po 10 m. Tento rozměr je 
dostačující s ohledem k nejistotám vstupních hydrologických dat, mapování vegetačního 
pokryvu a dalších jevů ovlivňujících skutečné proudění při povodňových událostech 
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v zájmovém území. Z tohoto důvodu byla zvolena ortogonální výpočtová síť s velikostí 
buněk 10 x 10 m. Větší podrobnost by pravděpodobně nezaručila přesnější výsledky. 
Model je koncipován tak, že proudění v korytech je řešené pomocí 1D modelu, neboť 
velikost buněk sítě by nestačila pro dostatečně přesné vystihnutí tvaru koryta, proudění 
v okolním území je řešeno pomocí 2D modelu. 1D a 2D model jsou vzájemně propojeny. 
1D model koryta toku je definován příčnými profily, které jsou zaměřeny s větší přesností 
za použití běžných geodetických metod. Parametry objektů jsou již v modelu 
nadefinovány. Rozsah výpočtové sítě je zvolen s dostatečnou rezervou tak, aby vystihl 
i rozsah záplavového území pro největší simulovaný průtok Q100. [9] Schematizace 
zájmového území je patrná z obr. 8. 

 

Obr. 8 – Schematizace zájmové oblasti [9] 

Cílem řešení pomocí 1D-2D modelu proudění vody v zájmovém území je simulovat 
průchod povodňových průtoků při navržených variantách protipovodňových opatření. 
Z výstupů 1D a 2D modelu jsou určeny mapy hloubek, zóna rozlivu a průběh hladin. Tyto 
podklady slouží k posouzení účinnosti jednotlivých navržených souborů 
protipovodňových opatření.  
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6.3. Matematický popis modelu 

6.3.1. 1D model 
Tento model je vhodný pro proudění v otevřených korytech, trubních sítích, 

propustcích, jezech a dalších objektech, kde vstupní a hledané vektorové veličiny působí 
převážně v jednom směru. Rychlost proudění zde lze nahradit průřezovou rychlostí a lze 
uvažovat stejnou výšku hladiny v celém příčném profilu. Model vychází z rovnice 
spojitosti a pohybové rovnice s doplněním konstitutivními vztahy pro průtočnou plochu, 
průtok a sklon čáry energie. Tyto rovnice se řeší metodou konečných diferencí. V metodě 
konečných diferencí jsou parciální derivace v diferenciálních rovnicích nahrazené 
diferencemi, tj. lineárními kombinacemi funkčních hodnot hledané funkce v okolních 
bodech. Řeší se soustava lineárních rovnic. 

Rovnice spojitosti: 

��
�� +

��
�� = 0.          (6.1) 

Pohybová rovnice: 

�
�� 	

�
�
 +

�
�

�
�� 	

�
�
 + � ��

�� = ��� − ���.      (6.2) 

Průtočná plocha: 

� = ��ℎ�.         (6.3) 

Průtočné množství: 

� = � ∙ �.         (6.4) 

Sklon čáry energie: 

�� = �|�|
��∙�.         (6.5) 

V těchto vztazích je: A průtočná plocha [m2], t čas [s], Q průtok [m3/s], x vzdálenost 
ve směru osy x [m], g gravitační zrychlení [m/s2], JD sklon dna [-], JE sklon čáry energie 
[-], h hloubka vody v profilu [m], v průřezová rychlost [m/s], C Chézyho rychlostní 
součinitel [m0,5/s] a R hydraulický poloměr [m]. 

Počátečními podmínkami jsou známé zadané funkce � �!�, ℎ �!� v jednotlivých 
bodech výpočtové sítě v čase # = 0: 

��! , # � = � �!�,        (6.6) 

ℎ$! ,# % = ℎ �!�.        (6.7) 

Okrajové podmínky vyjadřují průběhy hledaných funkcí v krajních bodech: 
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��! , #� = � ´�#�,        (6.8) 

ℎ�!' , #� = ℎ'´�#�.        (6.9) 

Cílem je najít neznámé veličiny A, Q, v. h a JE splňující počáteční podmínky (6.6) 
a (6.7) a okrajové podmínky (6.8) a (6.9) a zároveň vyhovující rovnicím (6.1) až (6.5). 

[A, B, D, G] 

6.3.2. 2D model 
2D model je oproti 1D modelu výhodnější pro řešení proudění v širokých 

inundačních územích. Nevýhodou je však vyšší požadavek na množství a kvalitu 
vstupních dat a rovněž delší čas výpočtu. Toto proudění je popsáno rovnicí kontinuity, 
a pohybovými rovnicemi ve dvou směrech (x, y) doplněnými o turbulentní model 
dle Smagorinského a model založený na konstantní turbulentní viskozitě. I v tomto 
případě jsou rovnice řešeny metodou konečných diferencí při splnění počátečních 
a okrajových podmínek. 

Rovnice kontinuity: 

�(
�� +

����)�
�� + �$��*%

�+ = 0.       (6.10) 

Pohybové rovnice ve směru x a ve směru y: 

����)�
�� + �$��)�%

�� + �$��)�*%
�+ − �ℎ�+ = ���,))�

�� + �$�,)*%
�+ + -�,�./0 + -�,012  (6.11) 

a 

����)�
�� + �$��)�%

�� + �$��)�*%
�+ − �ℎ�� =

�$�,)*%
�� + �$�,**%

�+ + -+,�./0 + -+,012. (6.12) 

V uvedených vztazích (6.10) až (6.12) značí H polohu hladiny [m], t čas [s], 
h hloubka vody v profilu [m], vx a vy složky vektoru rychlosti ve směru osy x a y [m/s], 

x  a y vzdálenost ve směru osy x a y [m], f Coriolisův parametr [-], T turbulentní smyková 

napětí [Pa], τ smyková napětí na dně [Pa] 

Uvedenou soustavu rovnic (6.10) až (6.12) je třeba dále doplnit o rovnice 
turbulentního modelu. Program TUFLOW využívá turbulentní model dle Smagorinského 
a dále model založený na konstantní turbulentní viskozitě.  

Počáteční podmínky jsou stanoveny jako známé průběhy funkcí �� �!, 3�, �+ �!, 3� 
a ℎ �!, 3, #� ve všech bodech náhradní oblasti Ω v čase # = 0: 

���!, 3, # � = �� �!, 3�,       (6.13) 

�+�!, 3, # � = �+ �!, 3�,       (6.14) 
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ℎ�!, 3, # � = ℎ �!, 3�.        (6.15) 

Okrajovými podmínkami jsou průběhy funkcí na hranicích náhradní oblasti Ω: 

na horní hranici Γ1: 

���!, 3, #� = ���#�/Γ6,        (6.16) 

�+�!, 3, #� = �+�#�/Γ6,        (6.17) 

na dolní hranici Γ2: 

ℎ�!, 3, #� = ℎ�#�/Γ7.        (6.18) 

Cílem řešení je najít neznámé funkce ��, �+	a ℎ, které splňují počáteční podmínky 

(6.13) až (6.15) a okrajové podmínky (6.16) až (6.18) a vyhovují rovnicím (6.10) 
až (6.12). 

 [A, B, D, G]. 

6.3.3. Metoda řešení 
Řešení je provedeno numericky za použití metody konečných diferencí. Jsou 

stanoveny počáteční a okrajové podmínky, které do řešení vstupují. Vlastní řešení 
je realizováno ve zvoleném softwaru. 

6.4. Volba softwaru 
K simulaci proudění v zájmovém území je využit software Surface-Water Modelling 

System (SMS) poskytující uživatelské rozhraní k modelu TUFLOW (dále jen SMS 
TUFLOW). Text v následujících kapitolách je shrnutím funkcí programu, které jsou 
popsány v návodech [A, B, C].  

Program SMS TUFLOW vytvořila společnost AQUAVEO se sídlem v Londýně. 
Tento program umožňuje modelovat jednak proudění v širokých inundačních zónách, 
přílivových zónách a šíření znečištění včetně salinity. Grafické rozhraní lze rozčlenit 
na hlavní nabídku, panel nástrojů měnící se podle typu vrstvy, správce vrstev, okno 
časových kroků pro práci s výstupy a grafické okno, kde jsou zobrazeny vybrané součásti 
modelu a kde s nimi lze pracovat a vytvářet je. Ukázka grafického rozhraní je na obr. 10. 

V prostředí SMS – TUFLOW lze vytvářet jednak samostatné 1D nebo 2D modely, 
zároveň však tento software umožňuje vytvoření spřaženého 1D-2D modelu, kde se 
pomocí 1D modelu řeší proudění na objektech v území a vodních tocích a pomocí 
2D modelu lze simulovat proudění v inundacích, kde je 2D model vhodnější, protože 
uvažuje rychlosti proudění ve dvou směrech. Oba dva typy řešení jsou mezi sebou 
spojeny pomocí SX a HX connections, které předávají vypočtené hodnoty z 1D modelu 
do 2D modelu a naopak. [A] 
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Obr. 9 – Prostředí programu SMS 

Program TUFLOW vyžaduje pro řešení proudění v širokých inundacích vytvoření 
výpočtové sítě (Cartesian Grid), která byla v použitém modelu zvolena tak, 
aby s dostatečnou rezervou pokrývala předpokládaná záplavová území. Velikost buněk 
mřížky v použitém modelu odpovídá přesnosti fotogrammetrického zaměření a je zvolena 
10 x 10 m. SMS TUFLOW přiřazuje veličiny, se kterými pracuje, jednou hodnotou 
ke každé buňce. Těmito veličinami jsou poloha x, y, z, výška hladiny a drsnost. Polohové 
souřadnice jednotlivých buněk jsou převedeny z digitálního modelu terénu tak, že každé 
buňce je přiřazena průměrná hodnota oblasti, kterou vymezuje. Digitální model lze 
do programu vložit ve formátu TIN a do správce vrstev se zařadí do skupiny Scatter data. 
Koryto vodního toku řešené 1D modelem je pro vykreslení výsledků rozděleno 
na trojúhelníkové elementy. 

 
Obr. 10 – Ukázka namapování digitálního modelu terénu na mřížku 
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Do projektu je rovněž možné vkládat obrázky, nejčastěji jimi bývají podkladové 
mapy či ortofotomapy. Tyto objekty však musí být georeferencované, aby byly v souladu 
s ostatními vrstvami modelu. 

 
Obr. 11 – Map data podložená georeferencovanou Základní mapou 1:10 000 

Základním prvkem vytváření modelu je skupina vrstev Map data. Tyto vrstvy jsou 
tvořeny body, čárami, polyliniemi a polygony podle typu vrstvy. SMS umožňuje přiřadit 
vrstvě typ, podle kterého se pak prvky v modelu chovají. Lze vytvářet: 

Area Property (polygony vymezující plochy se stejnými vlastnostmi – drsností) 

Observation (pozorovací body), 

1D Cross Sections (příčné profily pro 1D model), 

1D Networks (pro vymezení osy 1D objektů), 

1D Water Level Lines (čáry pro vykreslení výsledků 1D modelu do 2D), 

1D Water Level Points (body pro lepší vykreslení do 2D modelu, doplňují čáry), 

1D/2D BCs and Links ( okrajové podmínky pro oba dva typy modelu), 

1D/2D Connections (propojení 1D a 2D modelu), 

2D Flow Constrictions Shapes (pro doplnění objektů, které způsobují výrazné 
ztráty), 

2D Grid Extents (vrstva sloužící jako pomocná pro vytvoření výpočtové mřížky), 

2D Materials (obsahuje data o rozložení materiálů), 
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2D Z Lines (čáry pro lokální zvýšení terénu – hráze, náspy apod.), 

2D/2D Linkages (k propojení více 2D oblastí). 

Veškeré typy vrstev lze snadno vytvořit načtením GIS souborů (např. ve formátu 
.shp) i s přiřazenými vlastnostmi jednotlivých objektů a jejich konverzí do vrstvy 
programu SMS. To dovoluje využívat digitální mapy dostupné na mnohých WMS (Web 
Map Service) serverech, jejich úpravu v prostředí GIS, kde lze využívat široké spektrum 
nástrojů, a vhodně upravený soubor poté načíst do programu SMS. Tento program rovněž 
podporuje vkládání souborů vektorové grafiky CAD.  

Po připravení všech vrstev včetně jejich propojení je možné vytvořit simulaci 
použitím výpočetního modelu TUFLOW a nastavit její parametry. Simulace je vytvořena 
ve stromové struktuře správce vrstev. V adresáři TUFLOW se vytvoří tři nové prvky, 
kterými jsou složky součástí (Components), sady materiálů (Materials set) a vlastní 
simulace (Simulation).  

Součástmi jsou rozuměny 2D vrstvy, ve kterých je definovaná výpočtová síť 
s namapovaným digitálním modelem terénu, okrajové podmínky vymezující oblast řešení 
a geometrické modifikace terénu, jakými jsou Z lines upravující výšku v jednotlivých 
polích výpočtové mřížky, kterými procházejí. Pomocí poslední zmíněné vrstvy jsou 
v rámci této diplomové práce definovány hráze, jak stávající, tak návrhové.  

V sekci sad materiálů lze nastavit součinitele drsnosti materiálů definovaných 
ve vrstvě typu Area Property.  

Do části simulace lze přetažením vložit vrstvy vstupující do simulace. 
Ve vlastnostech simulace se nastavují parametry výpočtu, jak 1D modelem, 
tak 2D modelem. Parametry jsou rozčleněny do několika záložek. V nastavení 2D modelu 
jsou v záložce Time začátek simulace, konec simulace, časový krok výpočtu a počet 
iterací, v záložce Output Control se nastavují veličiny zobrazované ve výsledcích, interval 
výstupu, formát výstupu, možnost zobrazení maximálních dosažených hodnot a další, 
v záložce Wetting/Drying se nastavuje, při jaké hodnotě výšky hladiny nad terénem 
je buňka pokládána za suchou nebo zatopenou, v záložce Restart Files je možné nastavit 
ukládání záložního souboru, ze kterého je možné simulaci spustit tak, že navazuje 
na předchozí výpočet, a také jeho načtení jako počátečního stavu, v záložce Initial Water 
Level lze nastavit počáteční výšku hladiny, v záložce Eddy Viscosity lze nastavit 
koeficienty turbulentního proudění, v záložce BC se definují scénáře okrajových 
podmínek, v záložce Materials se vybírá sada materiálů a v záložce Misc lze nastavit 
zapisování kontrolních souborů, které lze po jejich vytvoření vložit do projektu jako 
rastrovou vrstvu, z níž je možné detekovat chyby v geometrických a jiných datech, a další 
parametry výpočtu. Nastavení 1D modelu je rovněž členěno do záložek. V záložce 
General se nastavují základní parametry podobné nastavení 2D modelu, kterými jsou 
časový krok, interval zápisu výstupu řešení, počáteční hladina vody a možnost zápisu 
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kontrolních souborů. V záložce Network a Automatic Manholes lze nastavit koeficienty 
vstupující do 1D řešení, metodu výpočtu ztrát a další. 

V každé ze zmíněných složek je možné vytvořit několik jednotlivých sad vstupních 
dat. To umožňuje definovat více geometrických variant v rámci řešení jednoho projektu, 
více variant rozložení materiálů nebo více scénářů simulovaných událostí. Jednotlivé 
varianty lze snadno kombinovat a tím jednoduše využít předdefinované parametry 
při jejich řešení. Tento nástroj dovoluje spouštět různé varianty výpočtu z jednoho 
otevřeného souboru, což je nesporně výhodou vzhledem k vysokým nárokům programu 
i probíhajícího výpočtu na výkon výpočetní techniky. 
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Obr. 12 – Struktura modelu TUFLOW [B]  
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7. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

K posouzení opatření navržených ve této diplomové práci byl použit výše zmíněný 
program SMS TUFLOW. Hydraulický model zájmového území byl vytvořen na Ústavu 
vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v rámci výzkumné 
činnosti a byl využit v několika diplomových pracích studentů. Tento model byl vytvořen 
v prostředí zmíněného softwaru a byla provedena jeho kalibrace. Model poskytnutý 
Ústavem vodních staveb pro potřeby této diplomové práce byl kalibrován na průtok Q100. 
Tento průtok je směrodatný v souvislosti s ochranou intravilánu města Břeclav. Přesto 
byla provedena simulace nižších průtoků, než na které byl model kalibrován. 

7.1. Návrhové pr ůtoky 
Protipovodňová opatření zmíněná v kapitole 5 byla otestována na několik průtoků. 

Na přítoku do modelu pod VD Nové Mlýny byly zvoleny průtoky, které odpovídají N-
letým průtokům v měrném profilu LG Nové Mlýny. Konkrétně se jedná o průtoky Q10, 
Q20, Q50 a Q100. Tyto průtoky odpovídají průtokům, které byly použity ve studiích 
[11 a 12]. Přítok z Trkmanky je v modelu umístěn v místě zaústění Trkmanky do Dyje. 
Průběhy hladiny v korytě Trkmanky tudíž nebyly vypočítány. V místě zaústění Trkmanky 
je v modelu vytvořena pevná bariéra v podobě hráze, která neumožňuje nátok vody 
do koryta Trkmanky ani zpětným vzdutím z Dyje. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu 
absence 1D modelu koryta Trkmanky. Pro jeho vytvoření v rámci modelu by bylo 
zapotřebí geodetické zaměření příčných profilů a podélného profilu vodního toku. Přítok 
z Trkmanky je tedy v modelu zadán pouze jako bodový zdroj v místě zaústění do Dyje, 
kde je uvažován přítok do modelu ve výši, kterou uvažují i studie [11 a 12]. Ve zmíněných 
studiích je při všech řešených variantách uvažován průtok ve Včelínku 4 m3/s. Vzhledem 
k velikosti průtoku protékajícímu poldrem Lednice nebyl přítok ze Včelínku uvažován. 

Návrhové průtoky pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 5 – Návrhové průtoky zvolené pro posouzení protipovodňových opatření 
Označení varianty Průtok LG Nové Mlýny 

[m3/s] 
Přítok z Trkmanky [m 3/s] 

Q10 406 41 
Q20 540 4 
Q50 700 4 
Q100 820 18 

7.2. Drsnostní sou činitele 
Použitý model již zahrnuje rozložení drsnostních součinitelů. Plošné rozdělení 

drsností je zadáno podle územních plánů. [9, 34 - 40] Hodnoty drsnostních součinitelů 
dle Manninga jsou uvedeny v tabulce 6. 

  



40 
 

Tab. 6 – Hodnoty drsnostních součinitelů v řešeném území 
Název Drsnostní součinitel  [-]  
Kyneta 0,035 
Berma a zatravněné plochy 0,040 
Voda 0,010 
Lesy 0,150 
Komunikace 0,010 
Budovy 0,180 
Ostatní 0,050 

 

7.3. Simulace historické povodn ě 2006 
Pro prověření funkčnosti modelu byla provedena simulace historické povodně, 

konkrétně povodňové události z roku 2006. Ve formě horní okrajové podmínky (přítok 
do modelu) byl do modelu vnesen hydrogram povodně (viz obr. 2) do profilu 
pod VD Nové Mlýny. Další okrajovou podmínkou vnesenou do modelu byl přítok 
z Trkmanky, který byl uvažován v konstantní výši 18 m3/s. Model neobsahuje koryto 
Trkmanky, to je zahrnuté pouze v digitálním modelu terénu a jeho přesnost je nevhodná 
pro řešení 1D modelem. Přítok Trkmanky je tedy v modelu uvažován jako bodový v místě 
zaústění Trkmanky do Dyje. Jelikož je horní okrajová podmínka pod Novými Mlýny 
nestacionární, bylo nutné nastavit dolní okrajovou podmínku (odtok z modelu) tak, 
aby odpovídala variabilitě průtoků. Možností, jak toho dosáhnout, bylo několik. Z důvodu 
absence dat o průběhu vodních stavů a průtoků v nejníže položeném profilu, kde je 
okrajová podmínka umístěna, bylo zvoleno řešení pomocí měrné křivky koryta 
pod soutokem odlehčovacího ramene Dyje s řekou Dyjí. Měrná křivka byla převzata 
z Manipulačního řádu pro vodohospodářský uzel Břeclav [2] a byla převedena do tabulky, 
kterou bylo možné vložit do programu. Hodnoty průtoků byly zadávány v násobcích pěti 
v rozpětí 0 až 775 m3/s a jim byla přiřazena nadmořský výška hladiny. Vyšší průtoky 
než 775 m3/s by měly z modelu odtékat v prostoru 2D modelu. Byla spuštěna simulace. 

 
Obr 13. – Měrná křivka koryta Dyje pod odlehčovacím ramenem sestrojená dle [2] 
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Během simulace se vyskytl problém v blízkosti odtokového profilu (umístění dolní 
okrajové podmínky). Při dosažení průtoku okolo 70 m3/s zde docházelo k výraznému 
kolísání hladiny, kdy hladina v profilu během několika časových kroků výrazně 
vystoupala a následně během dalších několika časových kroků poklesla. Při průtocích 
vyšších než zmiňovaných 70 m3/s odtékal z modelu tento průtok a během několika dalších 
časových kroků nárazově vystoupal odtok tak, že došlo k jednorázovému odtoku 
přebývajícího objemu vody. K této fluktuaci docházelo ve všech profilech pod zaústěním 
odlehčovacího ramene. Tyto profily se vyznačovaly širokou bermou, jejíž dno bylo místy 
pod břehovou hranou kynety. Po konzultaci s vedoucím diplomové práce byla oproti 
původnímu provedení modifikována oblast modelu pod zaústěním odlehčovacího 
ramene. Oblast 1D modelu zde byla zúžena pouze do prostoru kynety. Bermy byly 
zahrnuty do 2D modelu proudění. Tato modifikace odstranila problémy s fluktuací 
vodního stavu a průtoku. 

Dalším problémem, který se během testovací fáze vyskytl, bylo nedostatečné 
geometrické zobrazení stávající hráze podél Včelínku. Digitální model terénu, v němž 
byla hráz vymodelována, dostatečně nevystihoval skutečný stav. Při zvýšení hladiny 
v prostoru poldru Lednice docházelo k přelití hráze, což neodpovídalo skutečnému stavu 
pozorovanému během povodně v roce 2006. V [16] je uvedeno, že k přelití hráze nedošlo, 
přesto však byly některé úseky navýšeny pytlováním. Byla teda provedena další 
modifikace modelu spočívající v zadání přesných nadmořských výšek dle podélného 
profilu hráze Včelínku [U]. To bylo provedeno geometrickou modifikací terénu pomocí 
prvku Z line, který umožňuje přidělit buňkám nadmořskou výšku bez ohledu 
na nadmořskou výšku přiřazenou buňce z digitálního modelu terénu. Pro zamezení 
průtoku přes rohové spoje buněk byla zvolena možnost thick line, která umožňuje změnu 
nadmořské výšky ve všech rozích buněk, jimiž Z line prochází, tak, aby byla vytvořena 
celistvá bariéra, a tím se zabránilo nevhodnému přelití hráze. Po této geometrické 
modifikaci nedocházelo k vnikání vody do zahrází. 

Dalším problematickým místem se ukázalo území v oblasti Křivého jezera. 
Docházelo zde k přelití hrází a nátoku vody do inundačního území. Tento stav nelze 
vyloučit, neboť nejsou k dispozici žádné doklady o pozorování předmětného úseku. 
Přelitím hráze, která byla v modelu zadána pomocí Z line (thick), kterou byly zadány 
přesnější průběhy nivelety hráze, docházelo ke vzniku proudění o vysokých rychlostech 
v řádu desítek metrů za sekundu. Tento jev způsoboval nestabilitu modelu při vyšších 
časových krocích (1 až 2 s). Pokusy o dosažení stability modelu snižováním časového 
kroku umožňovaly pokračovat nadále ve výpočtu, ale nestabilita se tím pouze časově 
oddalovala. Model projevil nestabilitu i při časovém kroku 0,05 s. Další snižování již 
nebylo možné, neboť nároky programu na operační paměť počítače přesahovaly 
hardwarové parametry použitého přístroje. Po detailním prozkoumání oblasti modelu, 
kde se vysokorychlostní proudění objevovalo, bylo zjištěno, že zadaná Z line určující 
niveletu pravobřežní hráze leží výrazně výše než okolní buňky, v nichž byla získána 
výška z digitálního modelu terénu. V některých místech procházela Z line hráze buňkami 
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diagonálně tak, že byla modifikována nadmořská výška v buňkách sousedících pouze 
jedním bodem (rohem). Pro zamezení tohoto jevu byla přidána další Z line paralelně 
se současnou a ekvidistantně ve vzdálenosti cca 10 m (velikost buňky výpočetní mřížky) 
v problémovém úseku. Tím bylo dosaženo větší stability modelu, i když příčina 
nestability odstraněna nebyla. Model stále vykazoval nestabilitu, kterou však již bylo 
možné vyřešit přiměřeným snížením časového kroku výpočtu. Takto uměle zvýšený 
terén, který neodpovídá skutečnému stavu, by neměl ovlivnit výpočet. Problémové místo 
se nachází v dostatečně velké vzdálenosti od zájmového území. Objem inundačního 
prostoru byl zmenšen pouze nepatrně a vzhledem k přesnosti modelu je zanedbatelný. 

Takto modifikovaným modelem již bylo možné provést simulaci povodně z roku 
2006. V průběhu výpočtu musel být několikrát operativně zmenšen časový krok, 
aby model neuvázl na nestabilitách. Výsledkem výpočtu byl časový průběh hladin 
a rychlostí jak v prostoru 1D modelu, tak ve 2D modelu. V rámci 1D modelu byly 
výsledkem také průtoky v úsecích vodních toků. Porovnáním se skutečným stavem, který 
byl zdokumentován v [16, 18], bylo zjištěno, že model nevystihuje dostatečně přesně 
skutečný stav. Příčinou toho je především skutečnost, že není možné do modelu nastavit 
manipulace na jezech a řízený nátok do poldru Přítluky. V rámci simulace byl uvažován 
jez Bulhary trvale zahrazený, jez Poštorná trvale vyhrazený a jez Břeclav se zahrazenými 
štěrkovými propustmi. Nátok vody do poldru Přítluky nebyl nátokovým objektem 
umožněn. K vniknutí vody do této suché nádrže mohlo dojít pouze v důsledku přelití 
levobřežní hráze Dyje, a to i v místě nátokového objektu u jezu Bulhary. Porovnáním 
průtoku a vodního stavu v profilu LG Ladná, jezu Břeclav, jezu Bulhary a jezu Poštorná 
bylo usouzeno, že model dostatečně přesně odpovídá skutečnému stavu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vodní stavy v kontrolních bodech dostatečně 
odpovídají průtoku v souladu s měrnými křivkami v kontrolních profilech, byl tento 
model se všemi úpravami využit pro posouzení navrhovaných protipovodňových 
opatření. 

Z důvodu nemožnosti nastavení časového průběhu manipulací na jezech a nátoku 
do poldru Přítluky bylo zvoleno řešení stacionární. To znamená, že je přítok do modelu 
(okrajová podmínka) uvažován konstantní po celou dobu simulace. Řešení probíhá do té 
doby, než hodnota průtoku na odtoku z modelu (dolní okrajová podmínka) dosáhne 
hodnoty průtoku na přítoku do modelu (horní okrajová podmínka). Jelikož se zájmové 
území nachází na dolní části toku s rozsáhlým povodím a jelikož se přímo nad zájmovým 
územím nachází VD Nové Mlýny, které významným způsobem transformuje povodňové 
průtoky, dá se očekávat, že trvání kulminace povodně bude v řádu několika dnů 
s přibližně konstantní hodnotou kulminačního průtoku, jak tomu bylo při povodni v roce 
2006 (viz obr. 2). 
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Ve všech řešených variantách byl uvažován následující stav: 

• jez Bulhary trvale zahrazen, 

• jez Poštorná trvale vyhrazen, 
• štěrkové propusti jezu Břeclav trvale zahrazeny, 

• nátok do poldru Lednice je umožněn (nelze manipulovat), 
• nátok do poldru Přítluky není umožněn při průtocích Q10 a Q20, 
• nátok do poldru Přítluky je umožněn při průtocích Q50 a Q100, a to plnou 

kapacitou nápustného objektu. 

Navržená protipovodňová opatření jsou do modelu doplněna. Jedná se o vybudování 
hráze na Včelínku, navýšení a sanaci hrází v etapě I, navýšení hrází v etapě II, vybudování 
příčné hráze, vytvoření průlehů a přidání mostního pole v etapě III a navýšení hráze 
v etapě IV. Organizační opatření v etapě V nelze hydraulickým modelem posoudit. 
Plánované navýšení levobřežní hráze Trkmanky v etapě VI by pro posouzení vyžadovalo 
přesné zaměření příčných profilů a podélného profilu tohoto toku. Protože tato data 
nejsou k dispozici, nebyla tato etapa posuzována. 

7.4. Úprava modelu na opat ření etapy I 
Před započetím doplňování jednotlivých opatření zahrnutých do etapy I bylo nutné 

doplnit do modelu ještě nově vybudované navýšení levobřežní hráze odlehčovacího 
ramene v ř. km 1,860 až 2,707. Jedná se o úsek mezi plánovanou příčnou hrází 
a Poštorenským mostem, jenž byl nejproblematičtějším úsekem v intravilánu města 
Břeclav. Přelitím či protržením hráze by mohlo dojít k zaplavení sportovního areálu 
TJ Tatran Břeclav, průmyslového závodu TRANZA a především areálu nemocnice. 
Vody, které by případně vnikly do zahrází, by pravděpodobně neměly kudy odtéci 
a docházelo by k jejich akumulaci. V modelu byla provedena geometrická modifikace 
nivelety hráze. Hráz byla v ř. km 1,860 navýšena na kótu 159,66 m n.m. a v ř. km 2,707 
na kótu 160,10 m n.m. Průběh nivelety mezi těmito dvěma body je lineární.  

7.4.1. SO01.1 
Jedná se o sanaci stávající hráze v blízkosti veslařského klubu. Úsek se nachází na 

řece Dyji mezi odbočením odlehčovacího ramene a jezem Břeclav, konkrétně v ř. km 
23,467 až 23,776. Navýšení v místě prosednutí hráze bude provedeno na vzdušní stranu 
tak, aby nebyl zmenšen průtočný profil koryta. Sklony svahů budou 1:2,5 jak na vzdušní, 
tak na návodní straně. Šířka koruny hráze bude 3,0 m. [11] V modelu byla zvýšena koruna 
hráze v tomto úseku na kótu 159,71 m n.m. v úseku od ř. km 23,467 do ř. km 23,776. 
Průběh nivelety mezi těmito dvěma body je lineární.  

7.4.2. SO01.2 
Tímto opatřením bude řešeno problematické místo v blízkosti odbočení Mlýnského 

náhonu z odlehčovacího ramene Dyje. Úsek se nachází na levém břehu odlehčovacího 
ramene v ř. km 4,275 až 4,440. Navýšení hráze bude provedeno na vzdušní stranu tak, 
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aby nebyl zmenšen průtočný profil koryta. Sklony svahů budou 1:2,5 jak na vzdušní, tak 
na návodní straně. Šířka koruny hráze bude 3,0 m. [11] V modelu byla zvýšena koruna 
hráze v tomto úseku na kótu 160,52 m n.m. v ř. km 4,275 a na kótu 160,534 m n.m. v ř. km 
4,440. Průběh nivelety mezi těmito dvěma body je lineární. 

7.4.3. SO01.3 
Zde je navrženo navýšení prosednuté hráze v lokalitě 3 na levém břehu Dyje v ř. km 

24,455 až 25,085. Do stávající nátrže bude vytvořena poloha kamenné rovnaniny. [11] 
Navýšení hráze je v modelu uvažováno v ř. km 24,455 na kótu 161,04 m n.m. a v ř. km 
25,085 na kótu 161,25 m n.m. Průběh nivelety mezi těmito dvěma body je lineární. 

7.4.4. SO01.4 
Jedná se o dvě nedostatečně kapacitní hráze v lokalitě 5. Na pravém břehu 

odlehčovacího ramene se v ř. km 1,460 až 2,222 a v ř. km 2,446 až 2,690 provede 
navýšení stávající úrovně protipovodňové ochrany. Je navrženo navýšení současných 
hrází přísypem podobným způsobem jako u SO01.1 až SO01.3. V úseku ř. km 
1,825 – 1,925 bude provedeno navýšení pomocí železobetonové zdi, kde budou v podloží 
břehu zaberaněny štětovnice k zamezení průsaku. Samotná zeď je navržena jako úhlová 
se základovým pasem a vlastním dříkem. Ten tvoří navýšení cca o 1,3 m a délka zdi 
je 95,0 m. [11] Do modelu byla vnesena geometrická modifikace zvýšením koruny 
stávajících hrází. V ř. km 1,460 bylo provedeno navýšení na kótu 159,65 m n.m., v ř. km 
2,222 na kótu 159,86 m n.m. Výšky těchto dvou bodu jsou propojeny lineárně. V druhé 
části je uvažováno navýšení na kótu 159,94 m n.m. v ř. km 2,446 a na kótu 160,10 m n.m. 
v ř. km 2,690. Oba dva body jsou opět výškově propojeny lineárně. 

7.4.5. SO01.5 
V souvislosti s SO01.6 bude nutné přeložit vodní tok Včelínek. Přeložka bude 

vedena odstavenými rameny v prostoru poldru Lednice. Detailní rozbor přeložky nebylo 
možné provést, protože nebylo k dispozici geodetické zaměření koryta Včelínku 
a odstavných ramen. K dispozici byl pouze digitální model terénu, který koryto Včelínku 
dostatečně přesně nevystihuje, rovněž tak odstavená ramena. Toto opatření není v modelu 
zahrnuto. 

7.4.6. SO01.6 
Tento stavební objekt je tvořen nově vybudovanou hrází v Charvátské Nové Vsi 

v úseku, kde z důvodu majetkoprávních sporů protipovodňová ochrana stále chybí. Úsek 
se nachází v ř. km 1,9 až 2,4 Včelínku na pravém břehu. Trasa nové hráze je vedena 
současným korytem Včelínku, jehož pozemek je ve vlastnictví Povodí Moravy, státního 
podniku. Na obou koncích je nová hráz zavázána do stávajících hrází zavazovacím 
ozubem. Před započetím výstavby j nutné odtěžit veškerý organogenní materiál. Po celé 
délce bude proveden zavazovací ozub. Materiál hráze se bude hutnit po vrstvách. 
Navržená šířka koruny hráze je 3,0 m, sklony návodního i vzdušního líce budou 1:2,5. 
Povrch hráze bude ohumusován a oset. [11] Situace umístění hráze je přílohou této práce, 



45 
 

stejně tak vzorové příčné řezy hrází a podélný profil. Do modelu byla hráz přidána pomocí 
geometrické modifikace s úrovní koruny na kótě 160,48 m n.m. v místě zavázání 
do stávající hráze v ř. km 1,9 a na kótě 160,50 m n.m. v zavázání v ř. km 2,4. Oba výškové 
body jsou propojeny lineárně. Celková délka hráze je 556 m. Hráz je určena k ochraně 
před vodami v prostoru poldru Lednice. 

7.4.7. SO01.7 
Zde se jedná o prosednutou hráz v blízkosti mostu u cukrovaru. Hráz zde bude 

v nejnižším místě doplněna v ř. km 22,346 až 22,438. [11] V rámci modelu bylo 
uvažováno s navýšením na kótu 159,44 m n.m. v ř. km 22,438 a na kótu 159,40 m n.m. 
v ř. km 22,346. 

7.4.8. SO01.8 
V rámci první etapy bude rovněž sanováno prosednutí hráze oddělující Ladenskou 

strouhu od intravilánu Břeclavi. Jedná se o lokalitu 9, která se nachází v ř. km Dyje 23,983 
až 24,023. [11] Navýšení hráze je v modelu uvažováno do úrovně 160,59 m n.m. po celé 
délce. 

7.4.9. SO01.9 
Na levém břehu Dyje bude v ř. km 26,759 až 27,152 navýšena stávající hráz. [11] 

Pro potřebu modelu je uvažováno navýšení na kótu 161,72 m n.m. v ř. km 26,759 
a na kótu 161,73 m n.m. v ř. km 27,152. Oba body jsou lineárně spojeny. 

7.4.10. SO01.10 
Na levém břehu Dyje bude v ř. km 28,558 až 29,200 navýšena stávající prosednutá 

hráz. [11] Pro potřebu modelu je uvažováno navýšení na kótu 162,65 m n.m. v ř. km 
28,558 a na kótu 162,85 m n.m. v ř. km 29,200. Oba body jsou lineárně spojeny. 

7.4.11. SO01.11 
Na pravém břehu Dyje bude v ř. km 28,558 až 29,326 provedeno navýšení stávající 

prosednuté hráze. [11] Pro potřebu modelu je uvažováno navýšení na kótu 162,40 m n.m. 
v ř. km 28,558 a na kótu 163,12 m n.m. v ř. km 29,326. Oba body jsou lineárně spojeny. 

7.4.12. SO01.12 
Na levém břehu Dyje pod zaústěním Trkmanky bude v ř. km 30,155 až 30,525 

provedeno navýšení prosednuté hráze. [11] Pro potřebu modelu je uvažováno navýšení 
na kótu 163,29 m n.m. v ř. km 30,155 a na kótu 163,41 m n.m. v ř. km 30,525. Oba body 
jsou propojeny lineárně. 

7.4.13. SO01.13 
Levobřežní hráz Trkmanky bude navýšena v ř. km 0,446 až 0,724 stávající hráz. 

[11] Hráz bude v modelu navýšena na kótu 163,05 m n.m. v ř. km 0,446 a na kótu 
163,08 m n.m. v ř. km 0,724. Oba body jsou propojeny lineárně. 
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7.5. Úprava modelu na opat ření etapy II 
V rámci druhé etapy bude provedeno navýšení stávajících hrází v oblasti odbočení 

odlehčovacího ramene Dyje a přilehlém okolí až po poštorenský most na odlehčovacím 
rameni a jez Břeclav na Dyji. Přestože se jedná o celistvý objekt, bylo z důvodu odlišnosti 
parametrů a pozice rozděleno toto opatření na dva stavební objekty. Opatření je navrženo 
s bezpečnostním převýšením 0,50 m nad hladinu Q100 aktuálního v době zpracování 
dokumentace pro územní řízení (2008). [11] 

7.5.1. SO02.1 
Pravobřežní hráz Dyje bude ve druhé etapě navýšena v ř. km 23,241 až 23,780, 

což je místo, kde se nachází odbočení odlehčovacího ramene. Navýšení hráze je do 1,0 m. 
Šířka v koruně se bude pohybovat mezi 3,0 až 3,5 m. Sklony svahů budou na návodní 
i vzdušní straně 1:2,5. [11] Do modelu byla zadána kóta koruny navýšené hráze 
160,39 m n.m. v ř. km 23,241 a 160,61 m n.m. v ř. km 23,780. Oba body jsou spojeny 
lineárně. 

7.5.2. SO02.2 
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene bude navazovat na SO02.1 v místě odbočení 

odlehčovacího ramene v ř. km 4,625 (staničení odlehčovacího ramene) a bude vést 
až do ř. km 2,707. Navýšení hráze je uvažováno v délce 2 066 m. Navýšení bude 
do cca 0,90 m. Sklon návodního i vzdušního svahu bude 1:3. Svahy budou ohumusovány 
a osety. [11] V modelu byla stávající hráz navýšena na kótu 160,61 m n.m. v ř. km 4,625 
a na kótu 160,12 m n.m. v ř. km 2,707, tedy v místě napojení na násyp silničního mostu. 
Po délce hráze nadmořská výška navrhované nivelety rovnoměrně lineárně klesá. 

7.6. Úprava modelu na opat ření etapy III 
V rámci etapy III je navrženo propojení pravobřežní hráze Dyje s levobřežní hrází 

odlehčovacího ramene. Stávající hráze pod příčnou hrází budou doplněny průlehy, jimiž 
bude voda při zvýšených průtocích natékat do zahrází, jež bude fungovat jako suchá 
nádrž. Rovněž je v této etapě přidáno jedno mostní pole silničního mostu v ř. km 2,707 
odlehčovacího ramene. 

7.6.1. SO03.1 
Příčná hráz je vedena zčásti po hranici katastrálních území Břeclav a Poštorná. Hráz 

kopíruje hranici současné zástavby (zahrádkářské kolonie a garáží), v další části je pak 
přímou trasou vedená k levobřežní hrázi odlehčovacího ramene. Navržená hráz má šířku 
v koruně 3,0 m a bude po ní vedená plánovaná cyklostezka. Sklon návodního svahu bude 
1:3, sklon vzdušního svahu 1:2,5. Součástí hráze bude střední těsnící clona. Koruna hráze 
bude převýšena 0,50 m nad vypočtenou hladinu Q100. V km 0,587 bude realizováno 
křížení s Mlýnským náhonem pomocí stavidlového objektu. Tento objekt nebyl v rámci 
této diplomové práce řešen z důvodu absence přesného geodetického zaměření lokality. 
V příloze této práce je rozpracována situace navržené příčné hráze, vzorový příčný řez 
a podélný profil hráze. V modelu byla příčná hráz vytvořena přidáním geometrické 
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modifikace v místě plánované výstavby. [11] Kóta koruny hráze je v modelu uvažována 
ve výšce 159,84 m n.m. v místě napojení na pravobřežní hráz Dyje a ve výšce 
159,66 m n.m. v místě napojení na levobřežní hráz odlehčovacího ramene. Niveleta 
propojuje oba výškové body lineárně. 

7.6.2. SO03.2 
V rámci tohoto opatření bude provedena rekonstrukce nekapacitní levobřežní hráze 

odlehčovacího ramene a nekapacitní pravobřežní hráze Dyje. V rámci rekonstrukce bude 
v hrázích vybudováno šest průlehů. V levobřežní hrázi odlehčovacího ramene bude 
vytvořen průleh ř. km 0,650 a v ř. km 1,800. V pravobřežní hrázi Dyje budou vybudovány 
průlehy v ř. km 18,500, v ř. km 19,800, v ř. km 19,900 a v ř. km 20,200. [11] Parametry 
průlehů nejsou stanoveny. Pro potřeby hydraulických výpočtů byly uvažovány přelivné 
hrany průlehů v úrovni okolního terénu v zahrází. Délky přelivných hran byly přibližně 
stanoveny z [12]. Vzhledem ke stacionárnímu řešení nemá délka přelivných hran vliv 
na hydraulické výpočty. V modelu byly průlehy vytvořeny geometrickou modifikací 
stávajících hrází. Byly sníženy části příslušných příčných profilů v 1D modelu. Samotný 
nátok do nově vytvořeného inundačního území se nachází v oblasti 2D modelu, 
tzn. nejsou stanoveny přepadové součinitele. 

Možné provedení průlehu v hrázi je uvedeno na obr. 14. Vzhledem k požadavku 
na provedení přírodě blízkých opatření může být průleh opevněn kamenným pohozem. 

 
Obr. 14 – Ukázka průlehu v hrázi vybudovaného pro nátok do poldru Věkoše v Hradci 

Králové [I] 
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7.6.3. SO03.3 
Třetím objektem řešeným v rámci třetí etapy je poštorenský most v ř. km 2,707 

odlehčovacího ramene spojující Břeclav a Poštornou. Most bude rozšířen o jedno 
průtočné pole šířky 27,0 m. Kóta dolní hrany mostovky bude v tomto poli, stejně jako 
v ostatních mostních polích, na kótě 159,40 m n.m. [11] Mezi tímto silničním mostem 
a jezem Poštorná dochází k nátoku vod z poldru Lednice korytem Včelínku. V modelu 
byl most zadán v oblasti 1D modelu pouze součinitelem ztrát. Přidání mostního pole bylo 
v modelu zohledněno rozšířením příčného profilu toku v místě silničního mostu 
na poproudní i protiproudní straně. Pravobřežní berma byla rozšířena o 27,0 m. Součinitel 
ztrát nebyl změněn. Rovněž byla rozšířena oblast 1D modelu o rozšířenou bermu. 

7.7. Úprava modelu na opat ření etapy IV 
V rámci čtvrté etapy budou navýšeny hráze na pravém břehu Včelínku, které plní 

rovněž funkci hrází poldru Lednice. V rámci etapy IV je zohledněna hráz propojující 
předmětné objekty, která by měla být vybudována v rámci etapy I. Rekonstrukce 
výústních objektů ve správě Povodí Moravy, státního podniku, není v modelu 
zohledněna. 

7.7.1. SO04.1 
Prvním objektem v rámci čtvrté etapy je navýšení stávající pravobřežní hráze 

Včelínku v ř. km 0,000 až 2,000. Šířka koruny hráz bude 3,0 m, návodní i vzdušní svahy 
budou ve sklonu 1:2,5. [11] Hráz bude navýšena přibližně o 0,70 m tak, aby byla niveleta 
koruna 0,50 m nad vypočtenou hladinou Q100 v poldru Lednice. V modelu byla upravena 
výška hráze geometrickou modifikací. V ř. km 0,000 byla zadána kóta 160,09 m n.m. 
a v ř. km 2,000 kóta 160,48 m n.m. Obě výšky byly propojeny lineárně. Navýšení hráze 
je patrné z podélného profilu, který je přílohou této práce. 

7.7.2. SO04.2 
Druhým objektem je pravobřežní hráz Včelínku v ř. km 2,500 až 2,720. Šířka 

koruny navýšené hráze bude 3,0 m, oba svahy budou ve sklonu 1:2,5. Niveleta koruny 
navýšené hráze bude 0,50 m nad vypočtenou hladinou Q100 v poldru Lednice. V ř. km 
2,500 byla zadána kóta 160,50 m n.m. a v ř. km 2,720 kóta 160,52 m n.m. Obě výšky 
byly propojeny lineárně. Navýšení hráze je patrné z podélného profilu, který je přílohou 
této práce. 
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8. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ 

Grafické výsledky numerických výpočtů byly zkonvertovány do formátu .asc, 
aby s nimi bylo možné pracovat v prostředí GIS. Pro všechny řešené varianty byly 
vytvořeny mapy rozlivu a mapy hloubek. Data o průběhu hladin v oblasti 1D modelu 
program vytváří ve formátu .csv. Vypočtená hladina je v něm udána pro každý příčný 
profil. Tyto průběhy hladin byly zakresleny do podélných profilů vodních toků. 
Z výsledných výstupů, které jsou přílohami této diplomové práce, bylo zjištěno 
následující. 

8.1. Etapa I 

8.1.1. Q10 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Všechna opatření plní svou funkci.  

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapě I ochrání 
zástavbu obce bez problémů před průtokem 447 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.1.2. Q20 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, 

která se zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Všechna opatření plní 
svou funkci. 

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapě I ochrání 
zástavbu obce bez problémů před průtokem 544 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.1.3. Q50 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která se 
zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Všechna navržená opatření plní 
svou funkci. K rozlivu dochází pouze po naplnění poldru Přítluky.  



50 
 

Při průtoku 704 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.1 a 7.3. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. 

8.1.4. Q100 
Při tomto průtoku dochází k přelití prosednuté hráze Dyje v místě pod odbočením 

odlehčovacího ramene (cca ř. km 23,4). V důsledku toho natéká voda do zahrází až k hrázi 
odlehčovacího ramene, především do prostoru lužního lesa. Na odlehčovacím rameni 
zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky 
na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, ze kterého, po jeho 
naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní hráze Trkmanky 
a následně i levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně teče směrem k Břeclavi, 
kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána silničními a železničními náspy, 
kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města Břeclav. Pod Břeclaví voda dále 
pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo řešené území. V celé délce 
levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda natéci zpět do koryta řeky 
Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací 
do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Dochází také k přelití hráze podél 
Včelínku v ř. km 2,644. Voda zde natéká za nově vybudovanou hráz v místě stávající 
prosednuté hráze. Stávající hráz tedy nedostačuje k ochraně zástavby při Q100 a neguje 
tím efekt nově vybudované hráze. Ostatní navržená opatření plní svou funkci podle 
předpokladu. Nekapacitní levobřežní hráz Dyje v blízkosti odbočení odlehčovacího 
ramene bude navýšena až v rámci etapy II. Levobřežní hráz Dyje je přelita v oblasti 
Křivého jezera a odtud odtéká voda do prostoru poldru Přítluky. 

Při průtoku 838 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.1 a 7.4. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. Zároveň také simulace této varianty naznačila nedostatečnou 
kapacitu pravobřežní hráze Dyje v blízkosti odbočení odlehčovacího ramene a stávající 
nedostatečně vysoké hráze v Charvátské Nové Vsi. 

8.2. Etapa II 

8.2.1. Q10 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
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ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Všechna opatření plní svou funkci.  

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapách I a II 
ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 447 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.2.2. Q20 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Všechna opatření plní svou funkci.  

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapě I a II 
ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 544 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.2.3. Q50 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která 
se zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Všechna navržená opatření 
plní svou funkci. K rozlivu dochází pouze po naplnění poldru Přítluky. 

Při průtoku 704 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.2 a 7.7. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. 

8.2.4. Q100 
Opatřeními vybudovanými v této etapě dojde k zamezení přelití pravobřežní hráze 

Dyje v blízkosti odbočení odlehčovacího ramene. Na odlehčovacím rameni zasahuje 
rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití 
severní (selské) hráze, dále také pravobřežní hráze Trkmanky a následně i její levobřežní 
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hráze. Z tohoto prostoru voda postupně odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká 
na východní straně. Voda je vzdouvána silničními a železničními náspy, kvůli čemuž 
dojde k výraznějšímu zaplavení části města Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje 
směrem k poldru Soutok, který je již mimo řešené území. V celé délce levobřežního 
rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází 
také k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího ramene 
pod jezem Poštorná. Dochází také k přelití hráze podél Včelínku v ř. km 2,644. Voda zde 
natéká za nově vybudovanou hráz v místě stávající prosednuté hráze. Stávající hráz tedy 
nedostačuje k ochraně zástavby při Q100 a neguje efekt nově vybudované hráze. Ostatní 
navržená opatření plní svou funkci podle předpokladu. Levobřežní hráz Dyje je přelita 
v oblasti Křivého jezera a odtud odtéká voda do prostoru poldru Přítluky. 

Při průtoku 838 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.2 a 7.8. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky.  

8.3. Etapa III 

8.3.1. Q10 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené průlehy do nově vytvořené 
inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma železničních náspů) 
je zatopené. Rozšíření mostu, výstavba příčné hráze a vytvoření průlehů v hrázích má 
vliv na snížení hladiny v odlehčovacím ramenu. Snížení se pohybuje od 5 cm (odbočení 
odlehčovacího ramene) do 24 cm (v blízkosti jezu Poštorná). Pokles hladiny se propaguje 
i do poldru Lednice a do toku Dyje. Všechna opatření plní svou funkci. 

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapách I, II 
a III ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 447 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.3.2. Q20 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené průlehy do nově vytvořené 
inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma železničních náspů) 
je zatopené. Rozšíření mostu, výstavba příčné hráze a vytvoření průlehů v hrázích má 
vliv na snížení hladiny v odlehčovacím ramenu. Snížení se pohybuje od 1 cm (zaústění 
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odlehčovacího ramene) do 29 cm (v blízkosti jezu Poštorná). Pokles hladiny se propaguje 
i do poldru Lednice a do toku Dyje. Všechna opatření plní svou funkci. 

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná v etapě I, II a III 
ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 544 m3/s (součet průtoků z Dyje 
a Trkmanky). 

8.3.3. Q50 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která se 
zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené 
průlehy do nově vytvořené inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma 
železničních náspů) je zatopené. Rozšíření mostu, výstavba příčné hráze a vytvoření 
průlehů v hrázích má vliv na snížení hladiny v odlehčovacím ramenu. Snížení se pohybuje 
od 6 cm (zaústění odlehčovacího ramene) do 36 cm (v blízkosti jezu Poštorná). Pokles 
hladiny se propaguje i do poldru Lednice a do toku Dyje. Všechna navržená opatření plní 
svou funkci. K rozlivu dochází pouze po naplnění poldru Přítluky.  

Při průtoku 704 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.3 a 7.11. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. 

8.3.4. Q100 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
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natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která 
se zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené 
průlehy do nově vytvořené inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma 
železničních náspů) je zatopené. Rozšíření mostu, výstavba příčné hráze a vytvoření 
průlehů v hrázích má vliv na snížení hladiny v odlehčovacím ramenu. Snížení se pohybuje 
od 5 cm (odbočení odlehčovacího ramene) do 48 cm (v blízkosti jezu Poštorná). Pokles 
hladiny se propaguje i do poldru Lednice a do toku Dyje. Již nedochází k přelití hráze 
podél Včelínku v ř. km 2,644. Všechna navržená opatření plní svou funkci. K rozlivu 
dochází pouze po naplnění poldru Přítluky. Levobřežní hráz Dyje je přelita v oblasti 
Křivého jezera a odtud odtéká voda do prostoru poldru Přítluky. 

Při průtoku 838 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.3 a 7.12. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. 

8.4. Etapa IV 

8.4.1. Q10 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené průlehy do nově vytvořené 
inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma železničních náspů) 
je zatopené. Snížení hladiny v odlehčovacím ramenu je stejné jako u předchozí etapy. 
Všechna opatření plní svou funkci.  

Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná ve všech 
uvažovaných  etapách ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 447 m3/s 
(součet průtoků z Dyje a Trkmanky). 

8.4.2. Q20 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení. Pouze na odlehčovacím rameni zasahuje 

rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu s požadavky na protipovodňovou 
ochranu. Dochází k nátoku vody do poldru Lednice, která se zpět vrací do odlehčovacího 
ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené průlehy do nově vytvořené 
inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma železničních náspů) 
je zatopené. Snížení hladiny v odlehčovacím ramenu je stejné jako u předchozí etapy. 
Všechna opatření plní svou funkci. 
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Protipovodňová ochrana Břeclavi zahrnující opatření vybudovaná ve všech 
uvažovaných  etapách ochrání zástavbu obce bez problémů před průtokem 544 m3/s 
(součet průtoků z Dyje a Trkmanky). 

8.4.3. Q50 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která se 
zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené 
průlehy do nově vytvořené inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma 
železničních náspů) je zatopené. Snížení hladiny v odlehčovacím ramenu je stejné jako 
u předchozí etapy. Všechna navržená opatření plní svou funkci. K nežádoucímu rozlivu 
dochází pouze po naplnění poldru Přítluky.  

Při průtoku 704 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.4 a 7.15. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky. 

8.4.4. Q100 
Při tomto průtoku nedochází k vybřežení z vlastního koryta Dyje. Pouze 

na odlehčovacím rameni zasahuje rozliv do zahrad a rekreační zástavby, což je v souladu 
s požadavky na protipovodňovou ochranu. Dochází k nátoku do poldru Přítluky, 
ze kterého, po jeho naplnění, dojde k přelití severní (selské) hráze, dále také pravobřežní 
hráze Trkmanky a následně i její levobřežní hráze. Z tohoto prostoru voda postupně 
odtéká směrem k Břeclavi, kterou obtéká na východní straně. Voda je vzdouvána 
silničními a železničními náspy, kvůli čemuž dojde k výraznějšímu zaplavení části města 
Břeclav. Pod Břeclaví voda dále pokračuje směrem k poldru Soutok, který je již mimo 
řešené území. V celé délce levobřežního rozlivu není v hrázi místo, kudy by mohla voda 
natéci zpět do koryta řeky Dyje. Dochází také k nátoku vody do poldru Lednice, která se 
zpět vrací do odlehčovacího ramene pod jezem Poštorná. Voda natéká přes navržené 
průlehy do nově vytvořené inundační zóny pod příčnou hrází a celé toto území (vyjma 
železničních náspů) je zatopené. Snížení hladiny v odlehčovacím ramenu je stejné jako 
u předchozí etapy. Již nedochází k přelití hráze podél Včelínku v ř. km 2,644. Oblast je již 
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plně chráněna před Q100. Všechna navržená opatření plní svou funkci. K rozlivu dochází 
pouze po naplnění poldru Přítluky. Levobřežní hráz Dyje je přelita v oblasti Křivého 
jezera a odtud odtéká voda do prostoru poldru Přítluky. 

Při průtoku 838 m3/s (součet Dyje a Trkmanky) dojde při plnění poldru Přítluky 
k výrazným rozlivům na levém břehu Dyje. Rozliv dosahuje okraje obce Přítluky, 
zasahuje do zastavěných částí obci Rakvice, Podivín, Ladná. Především však dochází 
k výraznému zasažení obce Břeclav Rozsah záplavového území a mapa hloubek jsou 
patrné v přílohách 6.4 a 7.16. K nežádoucím rozlivům dojde v důsledku nedostatečně 
kapacity poldru Přítluky.  
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9. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ A ZÁV ĚR 

V této diplomové práci byla zhodnocena proveditelnost protipovodňových opatření 
v lokalitě Břeclav. Návrh protipovodňových opatření byl zapracován do 2D numerického 
modelu proudění a byla provedena simulace návrhových povodňových průtoků 
zohledňující navrženou etapizaci výstavby. Výsledky výpočtů byly zpracovány 
do podoby map rozlivu, map hloubek a vyznačeny v podélných profilech vodních toků. 

Navržená opatření realizovaná během čtyř etap výstavby částečně pomohou 
ochránit zastavěná území před vniknutím vody při povodni. Výpočty numerickým 
2D modelem proudění vody odhalily nejrizikovější lokality, kde může docházet 
k nežádoucím rozlivům. Jedná se především o pravobřežní hráz Dyje v blízkosti odbočení 
odlehčovacího ramene, která je prosednutá, a v tomto místě dochází k přelití hráze 
i po dokončení první etapy výstavby, ale pouze při návrhovém průtoku Q100. Tato lokalita 
je tedy po první etapě chráněna na průtok Q50. Další lokalitou, kde při stoletém průtoku 
dochází k přelití hráze je stávající hráz v Charvátské Nové Vsi podél vodního toku 
Včelínek. Při odlehčení do poldru Lednice zde hladina stoletého návrhového průtoku 
převyšuje kótu koruny stávající hráze o 17 cm při realizaci protipovodňových opatření 
v rámci etap I a II. Po realizaci opatření v etapě III dojde k výraznému poklesu hladiny 
v poldru Lednice dojde k jejímu dostatečnému navýšení. Posledním místem, kde dochází 
k přelití hráze je v blízkosti Křivého jezera. Jedná se o levobřežní hráz Dyje. Po přelití 
voda odtéká do prostoru poldru Přítluky. Při případném protržení hráze může dojít 
k neřízenému nátoku do poldru a jeho následnému přelití, kdy by odtok vody směřoval 
k městu Břeclav stejným způsobem, jenž je popsán výše. 

Úseky, v nichž není dodrženo bezpečnostní převýšení 0,50 m nad hladinou Q100 jsou 
vyznačeny v podélných profilech (přílohy 4.3, 5.3, 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4).  

Při návrhových průtocích Q50 a Q100, při kterých se uvažuje odlehčení do poldru 
Přítluky, dochází ve všech uvažovaných etapách k nadměrnému naplnění této suché 
nádrže, jenž má za následek přelití severní hráze s rozlivem zasahujícím až k okraji obce 
Přítluky a do zastavěné části obce Rakvice a následnému přelití obou hrází Trkmanky. 
Po přelití levobřežní hráze dochází k plnění levobřežní inundace a následnému odtoku 
vod směrem k Břeclavi. Rozliv zasahuje do obcí Podivín a ve větší míře do obce Ladná. 
Východně od Břeclavi se nacházejí četné náspy liniových staveb, které průtok inundací 
zpomalují a vodu vzdouvají. Dochází tak k významnému zasažení zástavby především 
v oblasti Staré Břeclavi a v blízkosti vlakového nádraží. Dále pak voda odtéká do oblasti 
poldru Soutok, který již není součástí modelu. Tomuto nežádoucímu rozlivu by mohlo 
pomoci navýšení levobřežní hráze Trkmanky plánované v etapě VI. Vzhledem k absenci 
zaměření koryta Trkmanky nebylo možné tuto etapu s uspokojivou přesností vypočítat. 
Za skutečné povodňové situace by byl pravděpodobně v případě naplnění poldru Přítluky 
nátok uzavřen a vyšší průtoky by byly směrovány do Dyje pod jez Bulhary a do poldru 
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Lednice. Manipulace na jednotlivých objektech však nelze do modelu v prostředí SMS 
TUFLOW zadat. Při případném odlehčování návrhových průtoků Q10 a Q20 do prostoru 
poldru Přítluky by pravděpodobně došlo ke stejnému jevu. Takováto varianta však nebyla 
ve výpočtech uvažována. 

Vybudováním opatření zahrnutých v etapě III dojde k poměrně výraznému snížení 
hladiny v odlehčovacím ramenu. Nejvyšších rozdílů je dosaženo v úseku mezi jezem 
Poštorná a poštorenským mostem, kde dochází k odtoku vod z poldru Lednice do koryta 
odlehčovacího ramene. Snížení hladiny se propaguje do řeky Dyje i do poldru Lednice. 

Navržená protipovodňová opatření po dokončení čtvrté etapy výstavby ochrání 
veškerou zástavbu nacházející se na pravém břehu Dyje do uvažovaného stoletého 
průtoku v Dyji a Trkmance. Levobřežní zástavba je ohrožena v případě překročení 
kapacity poldru Přítluky. V řešených variantách taková situace nastala u řešení všech etap 
s návrhovými průtoky Q50 a Q100.  

Průběhy hladin ve vodních tocích v lokalitě jsou shodné pro etapu I a II. Po rozšíření 
průtočného profilu mostu, souběžným vytvořením průlehů v hrázích a výstavby příčné 
hráze v etapě III došlo ke snížení hladiny ve vodních tocích. Protipovodňová opatření 
navržená v etapě IV nemají na průběh hladin vliv. Do podélných profilů je proto 
zaznamenána pro každý návrhový průtok jedna hladina pro etapu I a II a jedna hladina 
pro etapu II a IV. 

Zvolené řešení pomocí 2D modelu nezahrnuje problémy s průsakem vody tělesy 
hrází ani nátok vody do zahrází nedostatečně zaslepenými propustmi a výustěmi 
dešťových kanalizací. Rovněž nebylo uvažováno použití mobilních protipovodňových 
opatření, jakými jsou např. stěny z pytlů s pískem, hydrostatické vaky a podobné. 

Tato studie poukázala na nedostatečnou komplexnost použitého modelu. 
Pro dosažení vyšší přesnosti by bylo třeba přesné zaměření koryta Trkmanky, jejích hrází 
a severní hráze poldru Přítluky. Není také možné v rámci použitého modelu uvažovat 
manipulace na objektech, které by mohly ovlivnit průchod povodní zájmovým územím. 
Řešení bylo provedeno stacionárně, tedy trváním simulace do doby, než se průtok 
na odtoku z modelu vyrovná s konstantním průtokem na přítoku do modelu. Veškeré 
objekty, na nichž lze manipulovat, byly po celou dobu uvažovány v jedné pozici, 
což zcela neodpovídá manipulačním řádům těchto objektů. 

Pro snížení povodňového rizika lze doporučit plánované zvýšení kapacity poldru 
Přítluky, navýšení levobřežní hráze Trkmanky, vybudování ochranných hrází 
v levobřežní inundaci pod zaústěním Trkmanky až po Břeclav a zvýšení kapacity 
propustků pod liniovými stavbami východně od Břeclavi uvedené v [22]. Zmíněná 
opatření nebyla v této práci nijak zahrnuta, jedná se pouze o doporučení, kterým 
problematickým místům se věnovat při případném návrhu dalších protipovodňových 
opatření. Vše je nutné prověřit hydraulickými výpočty.  
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Lze však říci, že navrhovaná opatření zlepší stav protipovodňové ochrany města 
Břeclav. Některá opatření přímo zabrání nežádoucím rozlivům, jiná zvyšují bezpečnostní 
rezervu nad uvažovaným návrhovým průtokem, další umožňují odlehčení do prostorů, 
které nejsou zastavěny, avšak byly v současnosti chráněny ohrázováním, a tím snížit 
hladinu v přilehlých vodních tocích. Veškerá navržená opatření plní svou funkci.  
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10. SEZNAM ZKRATEK 

1D  jednodimenzionální 

2D  dvojdimenzionální 

BC  okrajová podmínka (boundary condition) 

DÚR  dokumentace pro územní rozhodnutí 

LG  limnigraf 

MŘ  manipulační řád 

OR  odlehčovací rameno 

SMS  Surface-Water Modelling System 

SO  stavební objekt 

TUFLOW hydrodynamický numerický model TUFLOW 

VD  vodní dílo 

VRV  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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