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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá posouzením odolnosti stávajícího balvanitého skluzu 

na vodním toku Lomná v ř. km 1,9. Balvanitý skluz se nachází v intravilánu obce 

Jablunkov. Posouzení odolnosti je nově provedeno na základě kritické hodnoty 

bezrozměrného smykového napětí pro částici na obecně skloněném povrchu. 

Výpočty 2D proudění byly provedeny v programu HEC-RAS 5.0.3. Na základě 

posouzení odolnosti byla navržena rekonstrukce balvanitého skluzu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Balvanitý skluz, vodní tok Lomná, návrhový průtok, HEC-RAS, 2D numerický model, 

odolnost povrchu, smykové napětí  

ABSTRACT  
The thesis deals the assessment of the resistance of the existing boulder chute 

in the river Lomná. At km 1,9 Boulder chute is located in the village Jablunkov. 

Surface resistance of boulder chute is assessed newly on the basis of non-

dimensional shear stress for particle on arbitrarily sloped bed. The calculation of 

2D flow was computed by HEC-RAS. On the assessment of resistance was 

proposed reconstruction of boulder chute.  

KEYWORDS  
Boulder chute, Lomná river, design flow, HEC-RAS, 2D numerical model, surface 

resistance, shear stress  
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1 ÚVOD 

 V Moravskoslezských Beskydech pramení vodní tok Lomná. V jejím ř. km 1,9 

leží balvanitý skluz, který je částečně poškozen. K jeho poškození došlo 

pravděpodobně během povodní, které jsou v této podhorské oblasti časté. Vlivem 

silného proudu byla narušena stabilita balvanů a některé balvany byly přesunuty 

níže po toku.  

 Částečné poškození balvanitého skluzu ohrožuje jeho celkovou stabilitu. Při 

další povodni by mohlo dojít k jeho celkové destrukci, následně ke zvětšenému 

namáhání a prohlubování dna nad stupněm, nefunkčnosti odběru arboreta 

Sanatoria Jablunkov, nánosům materiálu balvanitého skluzu pod stupněm 

s možností rozlití jím vzduté vody atd. Z výše uvedených důvodů je v diplomové 

práci posouzen stávající stav balvanitého skluzu a navrženo opatření v podobě 

jeho rekonstrukce. Dlouhodobě se v České republice používá pro návrh 

balvanitých skluzů metodika Zástěry a kol. [1], která je vhodná pro případy 

jednorozměrného (1D) proudění a poproudně skloněného povrchu. Balvanitý skluz 

na vodním toku Lomná je však bočně obtékán, tedy proudění je významně 

dvourozměrné (2D), a proto je výše uvedená metodika v daném případě nevhodná. 

Namísto ní byla použita metoda stupně bezpečnosti, která používá kritickou 

hodnotu bezrozměrného smykového napětí pro částici na obecně skloněném 

povrchu. 
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2 CÍL A METODA ŘEŠENÍ 

 Cílem bylo posoudit odolnost povrchu stávajícího balvanitého skluzu a 

navrhnout jeho rekonstrukci tak, aby odolával všem průtokům až do průtoku Q100.  

 K posouzení a následně i k návrhu povrchu balvanitého skluzu byla použita 

metoda stupně bezpečnosti s posuzovanou veličinou v podobě bezrozměrného 

smykového napětí odvozenou pro libovolně skloněný povrch. Výhodou použití 

uvedené veličiny je, že platí obecně pro jakoukoliv prostorovou schematizaci 

výpočtu proudění a je platná pro libovolné materiálové vlastnosti vody a částice. 

Pro balvanitý skluz a jeho přilehlé okolí byl zhotoven numerický model proudění. 

Vzhledem k (2D) proudění byl vypracován 2D numerický model v programu 

HEC−RAS 5.0.3. Byl proveden výpočet ustáleného proudění při zvolených průtocích 

a stanoveno bezrozměrné smykové napětí. Bezrozměrné smykové napětí 

vynásobené stupněm bezpečnosti bylo porovnáno s kritickou hodnotou 

bezrozměrného smykového napětí. Na základě jejich vzájemného porovnání byla 

hodnocena odolnost povrchu. Vyhodnocení odolnosti povrchu bylo porovnáno se 

současným stavem balvanitého skluzu.  

 Na zmenšení hodnoty bezrozměrného smykového napětí bez použití 

stabilizačních prvků se podílí zmenšení podélného sklonu skluzové plochy, 

zmenšení specifického průtoku, zvětšení drsnosti (použití větších balvanů) a 

zvětšení úhlu vnitřního tření (uložením balvanů na štět s vyklínováním kameny 

menších průměrů). 
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3 BALVANITÉ SKLUZY 

3.1 Popis balvanitého skluzu 

 Balvanitý skluz je spádový objekt na vodním toku a překonává se jím rozdíl v 

niveletě dolního a horního dna. Skluzová plocha je rovinná, nebo prostorově 

zakřivená a je vybudována s výhodou větší odolnosti povrchu ze štětovitě 

urovnaných kamenných bloků (balvanů) uložených na podsypových (filtračních) 

vrstvách kameniva, kombinovaných, případně s filtračními textiliemi. Drsnost 

skluzové plochy se využívá k tlumení kinetické energie vodního proudu [1]. 

3.2 Použití balvanitých skluzů 

 Konstrukce balvanitých skluzů, napodobují přirozené balvanité útvary na 

horských a podhorských tocích.  

Konstrukci balvanitého skluzu je možno doporučit [1]: 

• na přirozených tocích s relativně hrubými splaveninami, 

• na upravených tocích ve volných tratích s vegetačním typem opevnění 

břehů, 

• na vodních tocích, kde jsou vyrovnané hydrologické poměry a větší část 

skluzové plochy je trvale přelévána vodou, 

• jako zabezpečovací prvek při sanaci starých objektů a úprav. 

Konstrukce není vhodná [1]: 

• pro městskou trať, 

• pro toky silně znečištěné s nevyrovnanými hydrologickými poměry, 

• pro toky, kde se počítá s intenzivní rekreací u vody. 

 Umístění a volbu konstrukce je účelné projednat s architektem krajinářem, 

zejména v chráněných oblastech, aby objekt nenarušil charakter toku a jeho okolí. 

Rovněž je vhodné ho projednat s ichtyologem [1]. 

Výhody při použití balvanitého skluzu jsou [1]: 

• jednoduchost a rychlost provedení, 

• úspora živé a mrtvé práce, 

• úspora kvalifikovaných pracovních sil, 
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• maximální využití mechanizace pro dosahování vysoké produktivity práce, 

• možnost provádění prací v zimním období bez zvláštních opatření, 

• jednodušší převádění vody během stavby - podstatná úspora nákladů na 

jímkování, 

• ve většině případů nižší pořizovací cena, 

• vytváří přirozený rybí přechod, 

• provzdušňuje dobře vodní proud, 

• na přirozených tocích se dobře začleňuje do krajiny. 

 

Nevýhody při použití balvanitého skluzu jsou [1]: 

• je nutno počítat s určitými deformacemi při velkých průtocích a 

s doplňováním kamenů v místech poruch, 

• údržba spočívající v odstraňování zachycených větví a jiných nečistot je ve 

většině případů větší, má-li být zachován estetický vzhled objektu. 

 

3.3 Sklon skluzové plochy 

 V našich podmínkách jsou sklony skluzové plochy vhodné v rozmezí 1:6 až 

1:12. Skluzy strmější než 1:6 je obtížné dimenzovat s ohledem na stabilitu a malý 

stupeň utlumení kinetické energie. Kromě toho se při strmých skluzech zhoršují 

podmínky průchodnosti pro ryby, což není v horských a podhorských tocích 

zanedbatelný činitel. Skluzovou plochu není nutné vytvářet v jednotném sklonu; 

v tom případě se sklon horní části skluzu navrhuje větší a sklon dolní části menší. 

Uspořádáním skluzu s proměnným sklonem se zvětší disipace energie na skluzu. 

Posouzení stability balvanů je nutno provést pro celý povrch skluzu. 

 Maximální sklon skluzové plochy je dán především podmínkami stability 

balvanů vytvářejících skluzovou plochu a požadavky na stupeň utlumení kinetické 

energie. Skluzy s mírným sklonem skluzové plochy mají vzhledem ke své délce 

lepší účinnost, pokud jde o tlumení kinetické energie, vyžadují však větší investiční 

náklady. Tyto investiční náklady by neměly překročit náklady klasických spádových 

objektů, i když výjimečně se mohou uplatnit i jiná hlediska jako rychlost realizace, 

jednoduchost technologie, možnost snadné demolice [1].  
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3.4 Tlumení kinetické energie na skluzové ploše 

 Provádí se zvětšením drsnosti, tj. zvětšením rozměrů balvanů, nebo se zřídí 

pod skluzem opevnění na délku zvýšeného namáhání. Případně se u toků 

s bystřinným prouděním zřídí pod patou skluzu opevněné prohloubení dna tak, 

aby se na jeho konci vytvořila kritická hloubka, za kterou se bude dále vytvářet 

křivka snížení. Umělé zdrsnění koryta (rozmístěním jednotlivých balvanů v korytě) 

skýtá další možnost zvýšení disipace anergie při bystřinném proudění [1]. 

3.5 Odolnost povrchu balvanitého skluzu  

 Odolnost povrchu balvanitého skluzu lze posoudit metodou stupně 

bezpečnosti. Pro odolný povrch platí [2] 

 αβττ cSF ** ≤⋅  ,        (3.1) 

kde τ* je bezrozměrné smykové napětí, SF je stupeň bezpečnosti a τ*
cαβ je 

bezrozměrné smykové napětí pro podélně a příčně skloněný povrch. Bezrozměrné 

smykové napětí τ* se získá z rovnice [2] 

 
)(

*

ρρ
τ

τ
−⋅⋅

=
s

d

dg
,        (3.2) 

kde τd je smykové napětí na povrchu získané z výpočtu 2D proudění, g je tíhové 

zrychlení, d je průměr zrna balvanů, ρs je hustota balvanů a ρ je hustota vody.  

 Kritické bezrozměrné smykové napětí τ*
cαβ pro podélně a příčně skloněný 

povrch se vypočítá pomocí rovnice [2] 

 












−



















−⋅⋅⋅=

ϕ
α

ϕ
β

βαττ αβ
tan
tan

tan
tan

1coscos

2/12
**
cc ,   (3.3) 

kde α je úhel podélného sklonu, β je úhel příčného sklonu, φ je úhel vnitřního tření 

a τ*
c je kritické bezrozměrné smykové napětí pro vodorovný povrch vypočítaný 

z rovnice [2] 

 ( )*/53/*
*

** dd
cc eeC −− +⋅⋅= τϕττ ,      (3.4) 
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kde τ*
cφ je kritické bezrozměrné smykové napětí pro příslušný úhel vnitřního tření 

určený pro plně turbulentní proudění, Cτ* je bezrozměrný součinitel s hodnotou 

4,5, e je základ přirozeného logaritmu, d* je bezrozměrná velikost částice [2] 

 
,

3/1

2 d
g

d s ⋅







⋅

−
=∗

υρ
ρρ

       (3.5) 

kde ν je kinematická viskozita a d je průměr balvanu [2]. 

 Bezrozměrné smykové napětí pro příslušný úhel vnitřního tření τ*
cφ je 

získané z rovnice [2] 

 
.

tan145,6
tan*

ϕ
ϕ

τ ϕ ⋅+
=c

       (3.6) 

3.6 Stanovení vymílací rychlosti na skluzové ploše 

Pro porovnání výše zmíněné metody s běžně používanou metodou dle Zástěry a 

kol. [1] bylo provedeno posouzení odolnosti konstrukce splněním podmínky 

 vss vv ≤ ,         (3.7) 

kde vs je střední profilová rychlost na skluzu v nejvíce namáhaném profilu, která 

byla získána z 2D výpočtu proudění a vvs je vymílací rychlost dovolená pro daný 

balvan, hloubku vody a sklon skluzu 

 ,8,6 2/16/13/1
Svs Chdv ⋅⋅⋅=        (3.8) 

h je hloubka vody na skluzu v nejvíce namáhaném profilu, která byla stanovena 

z 2D výpočtu proudění, CS je bezrozměrný součinitel vlivu sklonu skluzu na stabilitu 

balvanu 

 ,
tan

tantan
α

αϕ −
=SC         (3.9) 

pro balvany uložené na štět je φ = 56° [1].  
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3.7 Filtrační stabilita podzákladí balvanitého skluzu 

 U balvanitých skluzů, založených na nesoudržných, nebo málo soudržných 

zeminách, se posoudí filtrační stabilita podzákladí skluzu a přilehlých opevněných 

břehů. Takové posouzení je nutné zejména u zemin charakterizovaných 

bezrozměrným číslem stejnozrnnosti U 

 
10

60

d
d

U =
,         (3.10)

 

kde U ≥ 10, indexem plasticity Ip  

 pLp wwI −=
,         (3.11)

 

který je charakterizován rozdílem vlhkostí na mezi tekutosti wL a vlhkostí na mezi 

plasticity wp, kdy  Ip < 7, při přerušené čáře zrnitosti a u zemin nedostatečně 

ulehlých, nebo zhutněných. Filtrační stabilita zemin podloží a jakéhokoliv prvku 

skluzu závisí především na velikosti hydraulických sklonů prosakující vody a na 

filtračně sufózní odolnosti zeminy [1].  

3.7.1 Filtračně sufózní odolnost zeminy 

 Je-li zemina sufózní, nebo nesufózní se stanoví následujícím výpočtem [1]. 

Nesoudržná zemina je prakticky nesufózní, vyhovuje-li její zrnitost podmínce 

 
P

P
UU

d
d

−
⋅⋅⋅+≥
1

)016,032,0( 6

17

5

 ,     (3.12)
 

kde d5 (d17) je průměr zrna, odpovídající na čáře zrnitosti 5 % (17 %) celkové 

hmotnosti. Pórovitost zeminy P se pohybuje v bezrozměrných hodnotách 0,28 -

 0,60 [1]. 

3.7.2 Hydraulické podmínky 

 Pro posouzení a zajištění stability podzákladí a okolí stupně se stanoví 

hydraulický sklon i podzemní vody, prosakující v posuzované oblasti  

 L
H

i =
 ,         (3.13) 
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kde H je rozdíl hladin a L je délka průsakové dráhy [1].  

 Je-li koruna přelivu provedena jako relativně nepropustný prvek, zapuštěný 

pod niveletu horního dna, volí se pro výpočet průsaková dráha L, rovná rozvinuté 

délce podzemního obrysu koruny, nebo vertikálního nepropustného prvku dle 

(Obr. 1, 2). Z hlediska filtrace dochází k nepříznivému zatěžovacímu stavu při 

malých průtocích. Při řešení rozplavování kontaktu zeminy podzákladí 

s hrubozrnným tělesem skluzu podélnou filtrací, se volí hydraulický sklon i 

prosakující vody rovný sklonu skluzové plochy [1].  

 

Obr. 1   Koruna přelivu z kamenné patky [1] 

 
 

 

Obr. 2   Koruna přelivu s vertikálním nepropustným prvkem [1] 
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3.7.3 Opatření proti nepřípustným filtračním deformacím  

 V sufózních zeminách, nacházejících se v podloží, v bezprostředním okolí a 

v tělese balvanitého skluzu nesmí být při průsaku překročeny dovolené hydraulické 

sklony idov.. Musí být splněno 

 µ
.krit

dov

i
i =

,         (3.14) 

kde ikrit. je kritický hydraulický sklon a μ je součinitel bezpečnosti, doporučuje se 

volit μ ≥ 1,3 [1]. 

 Kritický hydraulický sklon pro vznik vnitřní sufóze se stanoví dle vztahu 

Patraševa [1]. 

 k
gP

dikrit ⋅

⋅
⋅⋅=
ν

ϕ 50.
 ,       (3.15) 

kde k je hydraulická vodivost, součinitel φ0 se vypočítá z rovnice [1] 

 








+°⋅⋅

−
⋅=

8
30sin'

1000
1000

6,00
qd f

αρ
ϕ

 ,    (3.16) 

kde ρd je objemová hmotnost suché zeminy, αq je úhel, který svírá vektor 

specifického průtoku se svislicí, součinitel f‘ se vypočítá z rovnice [1] 

 
)5(0062,08,182,0' −⋅+⋅−= UPf ,      (3.17)

 

Orientační hodnoty pro dovolený hydraulický sklon idov prosakující vody v různých 

zeminách jsou [1] : 

• písčitá hlína 0,20 - 0,25 

• hrubý písek 0,19 - 0,25 

• střední písek 0,15 - 0,20 

• jemný písek 0,12 - 0,16 
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 Při průsaku v podzákladí, složeném z prakticky nesufózních zemin se volí 

idov = 0,5 - 0,8, poněvadž nelze zcela vyloučit nahodilý výskyt vrstev sufózní 

zeminy  [1]. 

 Je-li v posuzovaném podzákladí skluzu překročen idov, lze snížit hydraulický 

sklon prosakující vody konstrukční úpravou (např. prodloužení těsnicího prvku), 

nebo se zamezí nepřípustnému vyplavení jemných frakcí zeminy zřízením filtru na 

povrchu zeminy. Přitom je třeba zvážit v konkrétních podmínkách skutečnost, že 

zachycováním jemných frakcí se před filtrem může vytvářet zóna relativně menší 

propustnosti [1]. 

Zásady při navrhování filtrů: 

• Ve filtru nesmí vzniknout za daných hydraulických podmínek žádné 

nepřípustné filtrační deformace. 

• Zrnitost filtru musí splňovat kritéria: 

  
5

85

15 <I

II

d
d

,        (3.18)
 

  
405

15

15 ≤≤ I

II

d
d

 ,       (3.19) 

kde indexem II a I je označena hrubší a jemnější zemina na kontaktu. 

Doporučuje se, aby číslo stejnozrnitosti filtru bylo maximálně 10. Maximální 

zrno filtru nemá být větší než 63 mm, podíl frakcí jemnějších než 0,074 mm 

nemá být větší než 5 %.  

• Tloušťka filtru musí být nejméně 0,20 m. 

• Filtr na styku se sufózní zeminou, z níž může být vyplaveno za daných 

hydraulických podmínek více než 5% jemných frakcí, se navrhne podle 

speciálního posouzení, popř. laboratorních zkoušek [1]. 

 Filtr navržený podle výše uvedených zásad zabezpečuje přiléhající zeminu 

proti vnitřní i kontaktní sufózi a proti lokálnímu kontaktnímu prolomení [1]. 
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3.7.4 Filtry z technických textilií 

 Pro filtr, který má zabezpečit ochranu zeminy podzákladí balvanitého skluzu 

proti nepřípustným filtračním deformacím, lze využít i technické textilie. S ohledem 

na technologii výstavby a namáhání filtru při provozu skluzu, se doporučuje použít 

pro filtr netkané textilie [1]. 

Zásady při navrhování filtrů z technických textilií: 

• Filtr z technické textilie musí být zabudován tak, aby nebyly zhoršeny jeho 

návrhové parametry při skladování, manipulaci a při výstavbě. 

• Podloží textilie musí být zbaveno všech ostrých výčnělků, které by mohly 

způsobit protržení textilie. 

• Textilie ze syntetických materiálů jsou porušovány fotodegradací. Nesmí být 

proto vystaveny přímým povětrnostním vlivům, zejména slunečnímu záření, 

po dobu delší než jeden měsíc. Při skladování technické textilie je nutno 

dodržet podmínky, stanovené výrobcem. 

• Jednotlivé pásy textilie se spojují svařením, lepením, nebo přeplátováním asi 

o 0,20 m. 

• Před překrytím technické textilie vrstvou zeminy, nebo kameniva se 

rozprostřená textilie provizorně fixuje na místě hřeby, skobami nebo 

kameny. 

• Maximální velikost zrna kameniva, ukládaného na technickou textilii závisí 

na způsobu výstavby. Přípustné vlastnosti sypanin, potřebná tloušťka vrstvy 

a navržená technologie výstavby se nejpřesněji ověří jednoduchou polní 

zkouškou na stavbě. Orientačně lze uvažovat, že při rozhrnování 

buldozerem nemá být max. zrno kameniva větší než 0,07 m. Hrubší 

kamenivo je nutno na textilii ukládat drapákem tak, aby jednotlivé kameny 

na textilii dosedly a dále se nepohybovaly. Podle dosavadních zkušeností lze 

takto ukládat přímo na textilii kameny do 0,80 m [1]. 

Složení tělesa balvanitého skluzu [1]: 

• Zemina v podzákladí. 

• Filtr z technické textilie. 

• Podkladní vrstva drobnějšího kameniva. 

• Balvany krycí vrstvy. 

 Uvedené řešení je výhodné zejména u podzákladí, tvořeného písky, nebo 

zahliněnými písčitými štěrky, kdy by exaktní řešení vyžadovalo zřídit dvě vrstvy 

filtrů. Vrstva kameniva na textilii by měla být minimálně 0,25 m tlustá. Případné 
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vypuštění vrstvy kameniva v příčném profilu skluzu je podmíněno zkvalitněním 

postupu při ukládání balvanů a aplikací technických textilií o vysoké hmotnosti 

(minimálně 0,6 kg·m-2) [1]. 

3.8 Konstrukční úpravy 

3.8.1 Úprava koruny skluzu 

 Štětová stěna v koruně skluzu není z hlediska stability nezbytná a její použití 

je nutno posuzovat jinými hledisky, např. požadavky na udržení předepsané výšky 

hladiny nad objektem apod. [1].  

 Zřízení jiného svislého prvku jako například zápletového plůtku, dřevěné 

stěny, kamenného žebra apod. se doporučuje v případě, že je nutné zvětšit 

bezpečnost proti vyplavování jemných součástí zeminy. Koncentrace malých 

průtoků na skluzu je potřebná z hlediska biologické spojitosti toku. Je nutné zajistit, 

aby přes skluz tekl souvislý vodní proud vody, i když jenom v některé jeho části a 

z toho důvodu je třeba trvat na tom, aby dutiny mezi balvany byly proštěrkovány a 

mezery vyklínovány lomovým kamenem [1].  

 Zajištění minimální požadované hloubky nad skluzem včetně minimální 

výšky přepadajícího vodního proudu (0,05 m) je nutné nejen z hlediska 

biologického, ale i z hlediska estetického. Relativně pružná úprava koruny, tj. 

koruna provedená ze stejného materiálu jako vlastní skluz, avšak prolitá betonem, 

je vzhledem k celkové koncepci balvanitých skluzů výhodnější a v provozu se 

osvědčila. Prolití koruny skluzu se ukončí v 1/3·d pod střední úrovní vrcholků 

kamenů skluzu. Horní 1/3 zůstává tedy bez prolití viz (Obr. 3) [1]. 

 

Obr. 3   Koruna přelivu [1] 
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3.8.2 Zabezpečení paty skluzu 

U skluzů, jejichž návrhové parametry jsou na hranici stability, se doporučuje: 

• zdvojení několika posledních řad balvanů 

• prolití paty skluzu betonem 

• pilotáž či larseny u skluzů nad 2,5 m výšky [1]. 

 Larsenová stěna v patě skluzu vyvolává vztlak na skluzovou plochu. Tuto 

skutečnost nutno uvážit a eliminovat případně vztlak vystřídáním dlouhých larsen 

s krátkými. Zajišťování paty skluzu pilotáží např. starými kolejnicemi je vhodné, 

zejména na pstruhových vodách, kde při použití betonu je nutno zamezit, aby se 

beton dostával do toku, neboť tím může dojít ke škodám na rybí osádce. Zásadně 

je třeba dát přednost horizontálnímu zajištění paty skluzu záhozem před prvky 

vertikálními. S deformacemi skluzu je nutno počítat. Záhozy za patou skluzu jsou 

výhodnější nejen z hlediska jejich celkem snadného doplňování, ale i z hlediska 

zmenšování výmolů. Svislý prvek za patou skluzu může vytvořit přepad a způsobit 

podstatné zvětšení výmolu, jeho přiblížení k patě a ohrožení stability skluzu. Délka 

záhozu za patou skluzu se stanoví výpočtem. Doporučuje se u skluzů, jejichž pata 

je vyklenuta proti proudu (mušlovitý tvar), vyplnit vyklenutí stejnou velikostí 

kamenů, jichž bylo použito pro konstrukci skluzové plochy a dále opevnit koryto, 

minimálně na délku pětinásobku výšky objektu. Zesílení břehového opevnění se 

posoudí rovněž výpočtem a doporučuje se provést je na vzdálenosti minimálně 

desetinásobku výšky objektu. U skluzů založených na skalním podloží je nutno 

zavázat patu skluzu ozubem do skalního podkladu na hloubku min. 0,5·d [1]. 

 

3.8.3 Prostorová úprava 

 Zakřivení přelivné hrany při šířce dna menší než 15 m se nevylučuje, ale 

doporučuje se navrhovat ho uvážlivě s velkou opatrností. Při šířkách dna menších 

než 10 m a v případech velkého specifického průtoku a s tím souvisejícími 

nebezpečnými výmoly pod objektem, doporučuje se provádět přelivnou hranu 

přímou [1].  
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 Osvědčilo se a doporučuje se hruškovité rozšíření koryta pod objektem. 

Dosáhne se tím jednak toho, že patky opevnění koryta pod skluzem se dostanou 

do bezpečné vzdálenosti od výmolu, jednak se na konci hruškovitého rozšíření 

vytvoří nános, který pracuje jako protistupeň, zmenšující specifické zatížení 

balvanitého skluzu. Podle zkušeností z provozu je zřejmé, že přílišné koncentrace 

průtoků vedou k neúměrně velkým výmolům a je v tomto směru nutná opatrnost 

zejména u toků s jemnějšími splaveninami. U objektů vyšších než 3 m se 

nedoporučuje provádět horizontální zakřivení přelivné hrany [1]. 

Při stavbě je nutno respektovat následující požadavky [1]: 

• Kameny se musí do skluzové plochy ukládat a větší dutiny vyklínovat 

menšími kameny (uložení kamenů má větší vliv na stabilitu než velikost 

kamene). 

• Volně nasypané kameny se výjimečně mohou používat v dočasných 

konstrukcích. 

• Prolití koruny skluzu musí být provedeno tak, aby byla drsnost přelivu 

zachována. 

 

3.8.4 Vegetační doprovod 

 Boční svahy skluzu je možno osázet podle místních podmínek 

s přihlédnutím k platným normám [1]. 

3.8.5 Boční zavázání skluzu 

 Zajištění skluzu proti obtečení se doporučuje provést bočním zavázáním do 

břehů příčnou kamennou stavbou (oživenou rovnaninou) [1]. 
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3.9 Ekonomické hodnocení balvanitých skluzů 

 Rozhodnutí o volbě konstrukce spádového objektu typu balvanitého skluzu 

je z ekonomického hlediska nutné podložit rozborem zahrnujícím [1]: 

• Rozdílné objemy konstrukce balvanitého skluzu a betonového stupně. 

• Rozdílné způsoby zakládání 

 Balvanitý skluz je z ekonomického hlediska výhodnější než betonová 

konstrukce. Na základě průkazu úspor živé práce může být výhodnější balvanitý 

skluz i v případě, že by jeho konstrukce byla nákladnější než konstrukce klasického 

spádového objektu. Ovšem je potřeba provést individuální srovnání možných 

variant řešení. Nesmí se taky opomenout, že náklady jsou ovlivněny dopravními 

vzdálenostmi. Může se tedy stát, že betonová konstrukce bude levnější, jsou-li 

frakce do betonu blíže než zdroj lomového kamene [1]. 
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4 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ                    

4.1 Správní údaje 

 Řešený balvanitý skluz se nachází v intravilánu (Obr. 6) obce Jablunkov viz 

(Obr. 5). Obec leží v okrese Frýdek Místek, který spadá pod Moravskoslezský kraj. 

Jedná se o industriální oblast v podhůří Beskyd. V blízkosti balvanitého skluzu se 

nachází zahrádkářská kolonie, Sanatorium Jablunkov (Obr. 8), silnice II. třídy 474 

(Mosty u Jablunkova - Hnojník, Dětmarovice), evropská silnice I. třídy E75 (Český 

Těšín - Žilina) a železniční trať č. 320 (Bohumín - Čadca) viz (Obr. 7). Pozemky 

dotčené rekonstrukcí balvanitého skluzu jsou uvedeny níže v tabulce č. 1 a 

v příloze katastrální situace (Obr. 9).  

Název obce:    Jablunkov 

Kraj:     Moravskoslezský kraj 

Okres:     Frýdek-Místek [7] 

Katastrální území:   Jablunkov (okres Frýdek-Místek);                 

                kód katastrálního území [656305] 

Kód obce:    598259 

Identifikační číslo obce:  5630 

Katastrální výměra:   1700 ha 

Počet obyvatel:   6712 [6] 

Adresa obecního úřadu:  Dukelská 144, Jablunkov, 739 91 [7] 

Název vodního toku:   Lomná 

Správa toku:    Povodí Odry, s. p. 

     Varenská 49; Ostrava; 701 26 [9] 

Číslo vodohospodářské mapy: 26-11 ; 16-33 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-0080-0-00  

Plocha povodí:   70,6 km2   [4]   
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Obr. 4   Vlajka obce Jablunkov [11] 
 

 

Obr. 5   Poloha Jablunkova v ČR  
 

 

 

 

Obr. 6   Poloha zájmového území v Jablunkově [8] 
 

 

zájmové území 



21 
 

 
 

 

 

Obr. 7   Lokace zájmového území [8] 
 

 

 

Obr. 8   Sanatorium Jablunkov (červenec 2016) [28] 

balvanitý skluz Sanatorium Jablunkov 

E 75 silnice II. třídy 474 

železniční trať č. 320 

zahrádkářská kolonie 



22 
 

 

 
 

Tab. 1  : Seznam dotčených parcel v zájmovém území [8] 

P. č. LV 
Výměra 

[m2] 
Způsoby využití Druh pozemku Vlastníci 

2041/1 

1436 

47505 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené  

vodní plocha 
Česká republika → Povodí 

Odry, s. p. 

2076/1 7761 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené  

vodní plocha 
Česká republika → Povodí 

Odry, s. p. 

2077 

1586 

44926 zeleň ostatní plocha Sanatorium Jablunkov, a.s. 

2040 147161 zeleň ostatní plocha Sanatorium Jablunkov, a.s. 

2075/1 3591 jiná plocha ostatní plocha Sanatorium Jablunkov, a.s. 

2020 63125 zeleň ostatní plocha Sanatorium Jablunkov, a.s. 

2075/2 1138 175 jiná plocha ostatní plocha Česká republika → SŽDC 

 

 

 

 

Obr. 9   Katastrální situace [8] 

2041/1 2077 

2040 

2020 
1138 
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4.2 Popis řeky Lomné 

 Lomná pramení v Moravskoslezských Beskydech ve výšce 870 m n. m. mezi 

horami Malý Polom a Burkův vrch (Obr. 11, 12), jejichž hřebenem prochází zároveň 

státní hranice se Slovenskem a hlavní Evropské rozvodí Odra-Dunaj (Obr. 10) [13].  

 

 

Obr. 10   Evropské rozvodí Odra-Dunaj (červenec 2016) [28] 
 

 

 

Obr. 11   Pramen Lomné (letecký snímek) [12] 

Burkův vrch 

Malý Polom 

pramen Lomné 

pramen Lomné Burkův vrch Malý Polom Velký Polom Horní Lomná 
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Obr. 12   Pramen Lomné [8] 
 

 Lomná pak směřuje zhruba k severovýchodu. Necelé dva kilometry od 

pramene se v údolí Lomné nachází přírodní památka Kyčmol, chráněná část 

rašelinné louky. Z horní části údolí Lomné se až do počátku 20. století plavilo po 

vodě dřevo k Jablunkovu [13].  

 Lomná protéká obcí Horní Lomná (Obr. 13), kde přitéká Přelačský 

(Jelitovský) a Úplazský potok, vysoko nad jejím pravým břehem se vypíná vrch Velká 

Polana (893 m n. m.) s národní přírodní rezervací Mionší, chránící rozsáhlý 

jedlobukový prales. Pod Horní Lomnou do Lomné přitékají další drobné toky - zleva 

Tatínský potok, zprava Menší potok [14].   

 Následuje obec Dolní Lomná, kde zprava přitékají Jestřábí potok a 

Skřinovský potok. Za Dolní Lomnou přes vodní tok vede železniční most Košicko-

bohumínské dráhy (železniční trať č. 320) a Lomná vytéká ze sevřeného údolí. 

Posledním významnějším přítokem je Ošetnice, ústící zprava na okraji města 

Jablunkova. V centru Jablunkova se pak Lomná ve výšce 380 m n. m. vlévá zleva do 

řeky Olše, která je přítokem Odry. Celková délka Lomné od pramene k ústí je 

17,5 km [14]. 

pramen Lomné 
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Obr. 13   Situace Lomné [9] 
 

 Řeka Lomná je specifická bystřinným prouděním a vyznačuje se značným 

transportem splavenin. Za účelem snížení podélného sklonu, byly do koryta 

vloženy spádové objekty (Obr. 14) [13].  

 

          

Obr. 14   Spádové objekty v úseku obce Horní Lomná (červenec 2016) [28]   

pramen Lomné 

ústí Lomné balvanitý skluz 

Dolní Lomná Horní Lomná 
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 Na začátku 20. století byla Lomná upravována viz (Obr. 15). V druhé 

polovině šedesátých let byla klasická forma úprav nahrazena zdrsněním dna toku 

pohozem balvanů, jež vedlo ke zvýšení drsnosti. Tímto byly zvětšeny energetické 

ztráty proudící vody za povodní, čímž se snížila unášecí síla vody a zajistila se 

stabilita toku. Zdrsnění bylo provedeno v úseku ř. km 9,9-10,5 a po letech provozu 

je takto upravený úsek nerozeznatelný od nedotčených bystřinných tratí [13]. 

 

Obr. 15   Úprava koryta Lomné (červenec 2016) [28] 
 

4.3 Údaje o správci 

 Lomná spadá pod Povodí Odry, s. p. (Obr. 16), kde je spravována 

vodohospodářským provozem (VHP) Český Těšín (Obr. 18), spadající pod Závod 

Frýdek-Místek (Obr. 17) [9]. 
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Obr. 16   Území pod správou povodí Odry [9] 
 

 

Obr. 17   Území pod správou závodu Frýdek-Místek [9] 
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Obr. 18   Oblast VHP Český Těšín [9] 
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4.4 Poměry geologické 

 Převážná část povodí Lomné leží v členitém hornatinném reliéfu Zadních 

hor, tvořeném flyšovým souvrstvím pískovců, jílovců a slepenců godulských a 

istebňanských vrstev. V erozně denudačním reliéfu se vyskytují sečné plošiny, 

tvrdoše, strukturní terasy, mrazové sruby, balvanové proudy a sesuvy [15]. 

 Dolní část povodí leží v Jablunkovské brázdě, v plochém pahorkatinném 

reliéfu Milíkovské plošiny se stopami působení kontinentálního ledovce. 

Geologické podloží tvoří flyšové  jílovce a pískovce, které jsou překryté 

pleistocenními náplavovými kužely a říčními terasami. Převládajícím půdním typem 

jsou primární pseudogleje na polygenetických hlínách, v rozšířené nivě typické a 

glejové fluvizemě [15]. 

4.5 Poměry pedologické 

 Převládajícím půdním typem jsou silně kyselé typické kambizemě, ve vyšších 

polohách převládají rezivé podzoly kambizemní, označované též jako 

kryptopodzoly. Půdy jsou velmi silně ohrožené erozí, intenzita potenciální eroze 

půdy proudící vodou leží v intervalu 5 -10 mm za rok [15]. 

 Půdy jsou v dolní části povodí nepatrně či jen velmi málo ohrožené erozí, 

intenzita potenciální eroze půdy proudící vodou leží v intervalu 0-0,5 mm za 

rok  [15]. 

4.6 Poměry klimatické 

 Klimaticky se jedná o chladné klimatické oblasti CH6 a CH7, vyznačující se 

relativně vysokými srážkami (průměrný úhrn 1000-1200 mm ročně) a průměrnými 

ročními teplotami 5-6° C [15]. 

 Dolní část povodí náleží do mírně teplých oblastí MT2 a MT7 s průměrnými 

ročními srážkami 800-1000 mm a teplotami 6-7° C [15]. 

4.7 Poměry vegetační 

 Větší část povodí Lomné leží v typické lesní krajině (Obr. 19) 

Moravskoslezských Beskyd s převahou hospodářských lesů se dřevinnou skladbou 

změněnou ve prospěch smrku. Zbytek typických západokarpatských pralesů 
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s převahou buku je chráněn v Národní přírodní rezervaci Mionší. Souvislost lesního 

komplexu přerušují luční a pastevní enklávy, vzniklé v období valašské kolonizace. 

V pramenném úseku Lomná protéká lesními porosty se smrkem, jedlí a 

bukem  [15]. 

 

 

Obr. 19   Lesní trať v horním úseku Lomné [28] 
 

  Další úseky jsou ovlivněny  nejprve nesouvislou venkovskou zástavbou obcí 

Horní a Dolní Lomná a posléze  souvislejší zástavbou v obci Městská Lomná. 

V posledním úseku před ústím protéká Lomná městskou zástavbou 

Jablunkova [15].  

4.8 Čistota vod  

 Lomná protéká horskou rekreační oblastí, ve které se nenachází velké 

průmyslové objekty. Původci případného znečištění budou tudíž rekreační objekty 

a místní obyvatelstvo. V oblasti se nachází značné množství studánek s pitnou 

vodou o vynikající jakosti [16]. 
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4.9 Rekreační využití 

 Lomná není v letních měsících vyhledávána ke koupání a to z důvodu své 

nízké teploty. Lomná má v průměrně 9 splavných dnů v roce a to hlavně v jarních 

měsících. Lomná je tedy doporučena pouze pro zkušené vodáky [17]. 

4.10  Povodně 

 V roce 1997 zasáhlo zájmové území velká povodeň, stejně, jako zbytek celé 

Severní Moravy a Slezska. Informace a fotografie se nedochovaly.  

 V květnu 2010 v důsledku zvýšené intenzity srážek došlo k povodni, kdy 

zájmovým územím protékalo cca 69,1 m3·s-1 což je přibližně Q10. Informace a 

fotografie se nedochovaly [18]. 

4.11  Životní prostředí 

 Převážná část  povodí Lomné leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

V dolní části toku Lomné byl zaznamenán výskyt střevle potoční (Phoxinus 

phoxinus) (Obr. 20), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) (Obr. 21) a raka říčního (Astacus 

astacus) (Obr. 22) [15].  

 

 

Obr. 20   Střevle potoční [19] 
 

 

Obr. 21   Ledňáček říční [20] 
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Obr. 22   Rak říční [21] 
 

 Jinak v celém úseku byl zjištěn výskyt vranky pruhoploutvé (Cotus 

poecilopus) (Obr. 23)a vydry říční (Lutra lutra) (Obr. 24) [15].  

 

 

Obr. 23   Vranka pruhoploutvá [22] 
 

 

Obr. 24   Vydra říční [23] 
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5 STÁVAJÍCÍ STAV BALVANITÉHO SKLUZU 

5.1 Rekognoskace terénu 

 Studiem situace zájmového území a mapových serverů www.mapy.cz a 

www.cuzk.cz byla udělána představa o terénu. Po prostudování situace a map, byl 

uskutečněn samotný průzkum terénu. Pochůzka terénu s pořízením 

fotodokumentace byla prováděna v jarních, letních a podzimních měsících. 

Pochůzky byly prováděny v jednotlivých ročních období, aby byly zaznamenány 

růstové fáze vegetace v zájmovém území.  

 První pochůzka byla uskutečněna 5. března 2016, kdy nebyl předpokládán 

výskyt bujné vegetace (Obr. 25, 26). 

 

 

Obr. 25   Balvanitý skluz (březen 2016) [28] 
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Obr. 26   Inundační území (březen 2016) [28] 
 

 Dne 29. července 2016 následovala další pochůzka, neboť předchozí den 

byly v celé oblasti Moravskoslezských Beskyd zaznamenány vysoké úhrny srážek, 

proto bylo potřeba seznat, jak vypadá balvanitý skluz za vyšších průtoků. V tomto 

období je také hojný výskyt bujné vegetace (Obr. 27), na jehož základě byla později 

určena drsnost koryta.  

 

Obr. 27   Balvanitý skluz (červenec 2016) [28] 
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 Poslední pochůzka v terénu byla 15. září 2016, tehdy balvanitým skluzem 

protékalo malé množství vody, protože celý srpen a první polovina září byly chudé 

na výskyt srážek. Malý průtok vody umožňoval lepší pohyb v korytě vodního toku i 

v samotném balvanitém skluzu (Obr. 28).  

 

 

Obr. 28   Oblast pod balvanitým skluzem (září 2016) [28] 
 

Pro přehlednější popis je zájmové území rozčleněno na tyto části: 

• oblast nad balvanitým skluzem, 

• balvanitý skluz, 

• oblast pod balvanitým skluzem. 
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5.2 Oblast nad balvanitým skluzem 

 Balvanitý skluz se nachází v areálu arboreta Sanatoria Jablunkov. V arboretu 

se vyskytuje široká škála vodních prvků. Do vodních prvků je voda přiváděna 

umělým korytem, které protéká arboretem a následně ústí do Lomné. Voda je do 

umělého kanálu napouštěna odběrným objektem, který se nachází bezprostředně 

nad balvanitým skluzem. Odběrný objekt je betonová konstrukce vybavená 

stavidlovým uzávěrem. Na levém břehu těsně nad balvanitým skluzem se nachází 

technická budova, malá vodní nádrž a umělý kanál se soustavou stavidlových 

uzávěrů (Obr. 29), kterými se manipuluje s vodou určenou pro vodní prvky v areálu 

arboreta. Výše uvedené tvoří oplocený provozní komplex. 

 

Obr. 29   Soustava stavidlových uzávěrů (březen 2016) [28] 
 

 Těsně nad balvanitým skluzem je ve výšce cca 3 m nad terénem kabel 

elektrického vedení, který vede přes koryto vodního toku (Obr. 30). V této části 

lomná meandruje a koryto je opevněno na levém (konkávním) břehu. Opevnění je 

tvořeno kamenným pohozem, kamennou zídkou, nebo zídkou z betonových 

pražců. Na pravém (konvexním) břehu se nánosem sedimentů vytvořila štěrková 

lavice. V letních měsících jsou oba břehy zarostlé bujnou bylinnou vegetací. Průměr 

zrna na dně koryta se pohybuje v hodnotách od 0,005-0,17 m. Nad pravým břehem 

se nachází lesopark, který je zároveň i inundačním územím (Obr. 31).  
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Obr. 30   Oblast nad balvanitým skluzem (březen 2016) [28] 
 

 

 

Obr. 31   Inundační území (březen 2016) [28] 
 

 

kabel elektrického vedení 
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5.3 Balvanitý skluz    

 Na stávajícím balvanitém skluzu nejsou balvany pravidelně uložené a 

vyklínované, ale pouze pohozené. Porušení plochy balvanitého skluzu nastalo 

pravděpodobně vlivem proudění při velkých průtocích. Během nich docházelo 

k rozrušení a přemístění jednotlivých balvanů jak do nižších partií skluzu, tak i dále 

směrem po toku (Obr. 33). Průměr balvanů se pohybuje v rozmezí od 0,2 - 1,0 m. 

Koruna přelivu je betonová konstrukce s dostředným sklonem (Obr. 32). Ve střední 

části balvanitého skluzu na levém břehu je vyústěno betonové odpadní potrubí 

bezpečnostního přelivu odběru Sanatoria Jablunkov DN 1000. Po zvýšených 

průtocích zůstaly na balvanitém skluzu zachyceny zbytky pláví (Obr. 35). Břehy jsou 

opevněny kamenným záhozem (Obr. 34). Na obou březích se vyskytují vzrostlé 

stromy a bujná vegetace.  

 

 

Obr. 32   Koruna balvanitého skluzu (březen 2016) [28] 
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Obr. 33   Stávající stav balvanitého skluzu (březen 2016) [28] 
 
 

 

Obr. 34   Opevnění břehů (březen 2016) [28] 
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Obr. 35   Zachycené zbytky pláví (březen 2016) [28] 

5.4 Oblast pod balvanitým skluzem 

 Pod skluzem se nenachází vývar (Obr. 34). Energie vody je zde tlumena 

ojedinělými přemístěnými balvany pravděpodobně ze skluzu (Obr. 32). V dolní 

oblasti níže pod balvanitým skluzem se nacházejí na obou březích sjezdy do toku 

(Obr. 37, 38). Průměr zrna na dně koryta se pohybuje v hodnotách od 0,003 - 0,8 

m. V této oblasti (Obr. 36) se vyskytují větší průměry zrna než v oblasti nad 

balvanitým skluzem. Výskyt větších zrn je pravděpodobně způsoben odnosem 

uvolněných kamenů z balvanitého skluzu. Na levém břehu je zaústěno betonové 

odpadní potrubí DN 400. 

 

Obr. 36   Oblast pod balvanitým skluzem (červenec 2016) [28] 
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Obr. 37   Sjezd do toku (březen 2016) [28] 
 

 

 

 

Obr. 38   Sjezd do toku (březen 2016) [28] 

sjezd do toku 

sjezd do toku 
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6 2D NUMERICKÝ MODEL  

6.1 Předaná podkladová data 

 Pro zhotovení 2D modelu byl poskytnut digitální model terénu úseku toku s 

balvanitým skluzem [27]. Pro zadání horní okrajové podmínky byla použita 

hydrologická data [26].  

6.2 Geometrie 

 Před samotným vytvořením numerického modelu, bylo potřeba vytvořit 

model terénu. Model terénu byl vytvořen pomocí programu ArcGIS. Jako vstupní 

data posloužilo geodetické zaměření balvanitého skluzu a břehové zóny řeky 

Lomné. Později byl model terénu rozšířen pomocí Digitálního modelu reliéfu území 

České republiky 5. generace (DMR 5G) o přilehlé okolí balvanitého skluzu a koryta 

Lomné. Rozšířený model terénu byl uložen jako rastrový soubor ve formátu „tiff“.    

V programu HEC-RAS byl z rastrového souboru vytvořen výpočtový model terénu, 

do kterého byla vložena výpočtová síť, na které se vyznačily hranice pro horní a 

dolní okrajovou podmínku. Výpočtová síť byla rozdělena podle hodnoty součinitele 

drsnosti na tyto oblasti (Obr. 39): 

• inundační území 

• koryto nad balvanitým skluzem 

• balvanitý skluz 

• koryto pod balvanitým skluzem 

6.3 Drsnost koryta a inundační území 

 Součinitel drsnosti povrchu inundačního území a svahů koryta n = 0,080 byl 

určen po rekognoskaci terénu z tabulek [25] a katalogů drsnosti [24].  

 Součinitel drsnosti dna koryta byl vypočítán na základě velikosti částic ve 

dně, jejichž zrnitostní skladba byla stanovena s využitím Wolmanovy metody sběru 

částic. Sběr částic proběhl během poslední pochůzky terénu. Ze dna bylo celkem 

odebráno 346 částic. Částice byly postupně odebírány v příčném a následně 

v podélném směru. Dno koryta bylo rozděleno na oblast nad balvanitým skluzem, 
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oblast balvanitého skluzu a oblast pod balvanitým skluzem. Ve vybraných 

oblastech byla sběrem částic a následným měřením určena střední hodnota 

průměru zrna de. Pomocí rovnice Stricklera 

 
1,21

6/1
ed

n = ,         (6.1) 

byl následně odvozen součinitel drsnosti n = 0,028 pro dno koryta nad balvanitým 

skluzem, n = 0,043 pro balvanitý skluz a n = 0,032 pro dno koryta pod balvanitým 

skluzem. Dnové útvary se nevyskytovaly. 

 

Obr. 39   Schéma - součinitel drsnosti (stávající stav) 

 

6.4 Okrajové podmínky 

 Horní okrajovou podmínkou byl návrhový průtok. Řešený úsek byl 

posuzován na N-leté průtoky Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100. Hodnota daných průtoků byla 

stanovena Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).  
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Tab. 2  : Návrhové průtoky [26] 

N-letý průtok Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3
·s-1 46,8 62,8 80,7 107 130 

  

 Jelikož se jednalo o 2D model neustáleného bystřinného i říčního proudění 

vody, bylo zapotřebí zadat ještě dolní okrajovou podmínku. V tomto případě byla 

za dolní okrajovou podmínkou zvolena Q-h křivka. Za účelem zjištění Q-h křivky 

bylo nutné provést v koncovém úseku výpočet za předpokladu rovnoměrného 

proudění. Z výsledků byla vygenerována Q-h křivka (Obr. 40), která byla extrapolací 

rozšířena a převedena na Q-Z (nadmořská výška) závislost, která byla následně 

použita jako dolní okrajová podmínka. Počáteční podmínkou bylo suché území. 

 

Obr. 40   Q-h křivka 

6.5 Výpočet 

 Jelikož program řeší obecně neustálené proudění, bylo nutné zvolit dobu 

výpočtu tak dlouhou, aby došlo ve vybraném místě k ustálení sledované veličiny. 

Vybraným místem byl profil s dolní okrajovou podmínkou a sledovanou veličinou 

byla úroveň hladiny. Jelikož docházelo ke změně rozlivu při neměřitelně velké 

změně hladiny, byla pro hodnocení vybrána i nulová změna plochy rozlivu.  
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 Byly provedeny testy modelu. Postupně byl měněn časový krok výpočtu a 

při tom byly sledovány změny ve vypočítaných veličinách. Zvolen byl takový časový 

krok, který ještě nezpůsoboval změnu ve výsledcích oproti kratšímu časovému 

kroku. Z důvodu absence měřených dat při povodních, nemohla být provedena 

kalibrace modelu ani jeho verifikace. Poté byly provedeny výpočty pro jednotlivé 

návrhové průtoky.  

6.6 Výsledky  

 Po provedení výpočtu byly vygenerovány výsledky formou rastrových 

souborů. Každý z rastrových souborů byl zvlášť vygenerován pro hloubku h, 

svislicovou rychlost v a smykové napětí τ. Takto zhotovené rastrové soubory byly 

provedeny pro všechny zadané průtoky (13.1 Výsledky B.2 - B.5). Z rastrových 

souborů byla extrahována data formou tabulek do programu Excel, kde byly 

upraveny. Takto upravené data byla použita pro následující výpočty. 

6.7 Kapacita koryta  

 Do průtoku Q10 zůstává voda ve svém korytě. Od průtoku Q20 se voda vylévá 

na pravém břehu do inundačního území. Níže pod skluzem se vrací zpátky do 

koryta. Při průtoku Q50 a Q100 dochází k rozsáhlejším rozlivům v inundačním území 

a voda se vrací zpátky do svého koryta na větší vzdálenosti. Za průtoku Q100 se 

voda vylévá na levém břehu nad balvanitým skluzem (13.1 Výsledky B.2). 

6.8 Posouzení odolnosti povrchu balvanitého skluzu 

 Balvanitý skluz byl z důvodu přehlednosti rozdělen na devět zón (Obr. 41), 

zóny 1, 2 a 3 charakterizují zdrsněnou část nad korunou přelivu a korunu přelivu, 

zóny 4, 5 a 6 charakterizují skloněnou zdrsněnou skluzovou plochu od koruny 

přelivu po patu skluzové části a zóny 7, 8 a 9 charakterizují navazující zdrsněnou 

část koryta. 
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Obr. 41   Schématické zjednodušení balvanitého skluzu 
 

 V programu Excel byl proveden výpočet a následně byly jednotlivé zóny 

posouzeny na odolnost povrchu balvanitého skluzu metodou stupně bezpečnosti. 

V posouzení byly zahrnuty stupně bezpečnosti o hodnotě 1,0 a 1,5. Vyhodnocení 

s hodnotou stupně bezpečnosti 1 odpovídá stavu bez bezpečnostní rezervy 

vycházející z nejistot stanovení veličin. Hodnota stupně bezpečnosti 1,5 zahrnuje 

nejistoty stanovení v daných podmínkách, protože kameny jsou na balvanitém 

skluzu pouze pohozené. 

 Balvanitý skluz nevyhovoval jako celek za všech návrhových průtoků a všech 

zvolených stupňů bezpečnosti. Pouze pět zón z devíti byly odolné během průtoku 

Q5 při stupni bezpečnosti 1,0 (Obr. 42). Výsledky posouzení byly pro lepší 

přehlednost prezentovány formou grafických schémat  (13.1 Výsledky B.6). 
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Obr. 42   Posouzení odolnosti povrchu balvanitého skluzu během Q5 
 

6.9 Porovnání výsledků se současným stavem balvanitého skluzu 

 V květnu roku 2010 zasáhla oblast povodeň, kdy zájmovým územím 

protékalo cca 69,1 m3
·s-1 což je přibližně Q10 [18]. Povodeň způsobila, že došlo k 

vymletí koryta pod balvanitým skluzem a že došlo k uvolnění balvanů z konstrukce 

skluzu a k jejich přesunu níže po toku. Tyto poruchy odpovídaly zónám 

nevyhovujícím na odolnost podle výše uvedené metody (Obr. 43). 

 

Obr. 43   Posouzení odolnosti povrchu balvanitého skluzu během 
povodňového průtoku 
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7 MOŽNÁ NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ 

 Možnými návrhovými opatřeními beze změny rozsahu rozlivu jsou: oprava 

stávajícího balvanitého skluzu, návrh balvanitého skluzu s menším podélným 

sklonem, návrh betonového spádového stupně. 

7.1 Oprava stávajícího balvanitého skluzu 

 První variantou je doplnit stávající balvanitý skluz chybějícími balvany a 

následně pro větší odolnost povrchu prolít balvany betonem. Tato varianta není z 

ekologického hlediska výhodná, protože se beton přirozeně nevyskytuje v přírodě. 

7.2 Návrh balvanitého skluzu s menším podélným sklonem 

 Druhou variantou řešení, jak zvýšit bezpečnost a spolehlivost balvanitého 

skluzu, je snížení podélného sklonu balvanitého skluzu, čímž by došlo ke zmenšení 

smykového napětí (a rovněž k prodloužení objektu). Skluz by byl zhotoven ze 

štětově uložených balvanů. Pro větší odolnost povrchu balvanitého skluzu by byly 

balvany vyklínovány kameny menší frakce. Pod balvanitým skluzem by bylo 

opevněno koryto. Na dně koryta by byly umístěny balvany pro tlumení kinetické 

energie vody. Tato varianta je z ekologického hlediska nejvýhodnější avšak z 

ekonomického hlediska už nikoliv. Vyvolaným nákladem by bylo provedení 

přeložky odpadního potrubí ústícího pod stávajícím balvanitým skluzem. 

7.3 Návrh betonového spádového stupně 

 Třetí variantou je vybudovat místo stávajícího balvanitého skluzu betonový 

spádový stupeň s rybím přechodem. Lomná je v řešeném úseku, až na balvanitý 

skluz bez znatelných technických úprav, proto zde není betonový spádový stupeň 

vhodný z ekologického a estetického hlediska. 
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8 REKONSTRUKCE BALVANITÉHO SKLUZU 

 Z výše jmenovaných návrhových opatření byla vybrána varianta návrhu 

balvanitého skluzu s menším podélným sklonem. Tato varianta byla zvolena, 

protože je nejvýhodnější z ekologického i estetického hlediska. V následujících 

podkapitolách jsou popsány jednotlivé konstrukční prvky navrženého balvanitého 

skluzu. 

8.1 Koruna přelivu 

 Koruna přelivu je navržena jako patka z balvanů, která je prolitá 

vodostavebním betonem třídy C 30/37, XF3. Balvany jsou uloženy na štět vedle 

sebe. Průměr balvanů je 1,5 m (13.2 Výkresy A1, A2)). 

8.2 Skluzová konstrukce 

 Stávající balvanitý skluz má podélný sklon v poměru 1:8, za účelem snížení 

tečného napětí byl podélný sklon zmenšen na poměr 1:12 (Obr. 44). Tím došlo 

k prodloužení balvanitého skluzu směrem níže po toku. Balvanitým skluzem je 

překonáno převýšení 2,9 m. 

 

 

Obr. 44   Schématický podélný řez dnem balvanitého skluzu 
 

 Dno skluzové konstrukce je rozšířeno ve směru toku. Šířka dna na začátku 

skluzové konstrukce je 13 m a na konci 14 m. Dno balvanitého skluzu je dostředně 

skloněno 4,3% (Obr. 45), tím se vytvoří ve středu balvanitého skluzu při malých 

průtocích zkoncentrovaný proud pro ryby. Sklon břehů balvanitého skluzu je 
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upraven v poměru 1:2,5. Na skluzové konstrukci jsou balvany uloženy na štět, kdy 

mezery mezi balvany jsou vyklínovány kameny menší frakce. Na rekonstrukci 

balvanitého skluzu je použito balvanů o průměru 1,5 m, kromě toho jsou využity 

balvany ze stávajícího balvanitého skluzu. Zmenšením sklonu břehů dojde 

k zaříznutí koryta do stávajícího terénu, proto je nutné provést terénní úpravy a 

navázání břehů koryta na stávající terén s následným ohumusováním a osetím 

travní směsí (13.2 Výkresy A1, A2).   

 

 

Obr. 45   Schématický příčný řez balvanitým skluzem 
 

8.3 Dno pod balvanitým skluzem 

 Dno a břehy pod balvanitým skluzem je plynule napojeno na stávající koryto 

vodního toku. Dno a břehy jsou v délce 6,7 m opevněny uložením balvanů na štět. 

Průměr použitých balvanů je 1,5 m. Na levém břehu je vyústěno přeložené 

betonové potrubí bezpečnostního přelivu DN 1000. Na obou březích zůstanou 

zachovány stávající sjezdy do toku (13.2 Výkresy A1, A2).   

8.4 Filtr  

  Pod stávajícím balvanitým skluzem není známo složení podloží, proto je pod 

balvanitým skluzem navržen filtr. Ten má zabránit filtračním deformacím 

v podzákladí balvanitého skluzu. Filtr byl navržený dle Zástěry a kol [1], bylo 

provedeno posouzení a navržený filtr splňuje podmínku (3.14). Stávající balvanitý 

skluz byl rozebrán a dno stávajícího koryta bylo odtěženo na úroveň skalního 

podloží. Na očištěné základové spáře je navržena vyrovnávací vrstva štěrku frakce 
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2 - 63 mm o minimální tloušťce 0,3 m. Na ní je rozprostřena vrstva kameniva frakce 

63 - 400 mm o tloušťce v rozmezí 0,2 - 0,5 m. Na této vrstvě jsou uloženy balvany 

na štět s vyklínováním kameny menší frakce (13.2 Výkresy A1, A2).   

8.5 Přeložka potrubí 

 Stávající betonové potrubí bezpečnostního přelivu DN 1000 je vyústěno na 

levém břehu v polovině délky stávajícího balvanitého skluzu. Prodloužením 

skluzové konstrukce je nutné provést jeho přeložku.  

 Přeložené potrubí od bezpečnostního přelivu po čelo spodní výusti je 

betonové potrubí o průměru DN 1000 mm, délky 36 m, s podélným sklonem 3,8%. 

Potrubí je uložené na pískové lože, kolem potrubí je štěrkopískový obsyp. Potrubí 

je vyústěno pod navrženým balvanitým skluzem na kótě 398,75 m n. m. V místě 

břehů balvanitého skluzu je potrubí vloženo do železobetonové konstrukce, 

uložené na podkladním betonu C 12/15. 

 Výustní objekt je řešen jako čelní výust z kamenů uložených do betonové 

konstrukce z betonu třídy C 30/37, XF3. Potrubí je seříznuté a ústí do dna koryta 

vodního toku.   

 Přeložením potrubí nedošlo ke změně kapacity potrubí a zůstalo v něm 

zachováno bystřinné proudění (13.2 Výkresy A1, A2). 
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9 POSOUZENÍ NÁVRHOVÉHO OPATŘENÍ 

 Návrhové opatření bylo provedeno na základě výsledků proudění za 

stávajícího stavu s ohledem na stav návrhový. Jelikož se však proudění vlivem 

rekonstrukce do jisté míry změnilo, bylo nutné navržené opatření posoudit. 

Posouzení bylo provedeno pro odolnost povrchu balvanitého skluzu. 

9.1 Úprava 2D numerického modelu 

9.1.1 Geometrie 

 Pro posouzení návrhového opatření bylo potřeba upravit 2D numerický 

model. Model terénu byl upravený v programu AutoCAD, následně vložen do 

programu ArcGIS, v němž byl zhotoven rastrový soubor, z něhož byl v programu 

HEC-RAS vytvořen numerický model. Výpočtová síť s hranicemi horní a dolní 

okrajové podmínky zůstala nezměněna, pouze v místě nové břehové hrany byla 

zjemněna výpočtová síť. 

9.1.2 Součinitel drsnosti 

 Oblasti součinitele drsnosti byly upraveny dle nového návrhu. Součinitel 

drsnosti v oblasti balvanitého skluzu byl důsledkem zvětšení frakce kameniva 

zvětšen na n = 0,051. Ve zbylých oblastech zůstaly hodnoty součinitele drsnosti 

zachovány (Obr. 46). 
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Obr. 46   Schéma - součinitel drsnosti (návrhový stav) 
 

 

9.1.3 Okrajové podmínky 

 Za horní okrajovou podmínku byl opět zadán průtok.  Řešený úsek byl 

stejně jako u předchozího výpočtu posuzován na N-leté průtoky. 

 

9.2  Výpočet 

 Po upravení 2D numerického modelu dle návrhového opatření a vložení 

nových vstupních dat byl proveden zkušební výpočet. Poté byly provedeny výpočty 

pro jednotlivé návrhové průtoky. 
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9.3 Výsledky  

 Po provedení výpočtu byly vygenerovány výsledky formou rastrových 

souborů. Každý z rastrových souborů byl zvlášť vygenerován pro hloubku h, 

rychlost v a smykové napětí τ. Takto zhotovené rastrové soubory byly provedeny 

pro všechny zadané průtoky (13.1 Výsledky B.8 - B.11). Z rastrových souborů byla 

extrahována data formou tabulek do programu Excel, kde byla upravena. Takto 

upravená data byla použita pro následující výpočty. 

9.4 Posouzení kapacity koryta 

 Charakter proudění je prakticky stejný, jako při současném stavu. Tím je 

potvrzeno, že se v dané lokalitě rekonstrukcí balvanitého skluzu nezmění rozsah 

rozlivů ani kapacita koryta (13.1 Výsledky B.10). 

9.5 Posouzení odolnosti povrchu navrženého balvanitého skluzu 

 Rozdělení balvanitého skluzu na jednotlivé zóny zůstalo stejné jako u 

předchozího posouzení. Byl proveden výpočet nových bezrozměrných smykových 

napětí. V tomto posouzení byla za stupeň bezpečnosti zahrnuta hodnota 1,0 a 1,2, 

protože na nově navrženém balvanitém skluzu jsou balvany uloženy na štět. 

Balvanitý skluz vyhovoval jako celek za všech návrhových průtoků a všech 

zvolených stupňů bezpečnosti. Výsledky posouzení byly pro lepší přehlednost 

prezentovány formou grafických schémat (13.1 Výsledky B.12). 
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9.6 Posouzení na vymílací rychlost 

 Pro ověření správného návrhu skluzové konstrukce, bylo provedeno 

posouzení na vymílací rychlost. Schéma výpočtu je uvedeno na Obr. 47. Z výpočtu 

vyplývá, že podélně skloněná část skluzu vyhovuje podmínce (3.7). Poměr rychlostí 

určuje míru stupně bezpečnosti, který zde je 1,07. 

 

Obr. 47   Posouzení na vymílací rychlost - schéma 
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10  ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ 

 Balvanitý skluz na řece Lomné v ř. km 1,9 jeví známky poškození v důsledku 

velkých průtoků. Poškození pravděpodobně způsobila povodeň z roku 2010, kdy 

balvanitým skluzem protékal průtok blízký průtoku Q10. 

 Pro posouzení odolnosti povrchu balvanitého skluzu byl proveden výpočet, 

který byl prováděn v programu HEC-RAS formou 2D numerického modelu. 

Odolnost povrchu balvanitého skluzu byla posouzena na průtok Q5, Q10, Q20, Q50, 

Q100 a na kulminační průtok povodně z roku 2010. Výsledky byly vygenerovány 

formou rastrových souborů. Pro následující výpočty byly z rastrových souborů 

extrahovány výsledky formou tabulek do programu Excel, kde byly dále upraveny. 

 Následně byla posouzena odolnost povrchu balvanitého skluzu. Balvanitý 

skluz byl posuzován na stupeň bezpečnosti 1,0 a 1,5, jelikož jsou zde balvany 

pouze pohozeny. Výsledky posouzení byly pro lepší přehlednost prezentovány 

formou grafických schémat. 

 Z výsledků bylo patrné, že při průtocích do Q10 se voda drží v korytě, avšak 

od průtoku Q20 se voda začíná nad balvanitým skluzem rozlévat na pravém břehu, 

kdy voda proudí inundačním územím a vrací se zpátky do koryta v místě 

balvanitého skluzu a dále po toku. Takto se děje i při průtocích Q50 a Q100, jen s tím 

rozdílem, že inundačním územím protéká větší množství vody. Za průtoku Q100 se 

voda vylévá i na levém břehu, kde se dostává do arboreta Sanatoria Jablunkov. 

 Co se týče odolnosti povrchu, tak balvanitý skluz nevyhovoval jako celek už 

při průtoku Q5 se stupněm bezpečnosti 1,0. Bylo usouzeno, že je nutné navrhnout 

potřebná opatření. 

 Nejlevnějším opatřením se jevilo prolít dno stávajícího balvanitého skluzu 

betonem, avšak s uvědoměním, že koryto toku je v této oblasti, až na balvanitý 

skluz, bez technických úprav, proto bylo toto opatření zamítnuto. Rovněž z 

uvedeného důvodu bylo zamítnuto řešení vybudovat místo stávajícího balvanitého 

skluzu betonový spádový stupeň doplněný rybím přechodem. Opodstatněním 

tohoto rozhodnutí je i to, že beton se v přírodě běžně nevyskytuje. Za účelem 
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ponechání původního krajinného rázu je na stávajícím místě navržen nový 

balvanitý skluz s mírnějším podélným sklonem. Kromě podélného sklonu jsou 

zmenšeny i sklony břehů balvanitého skluzu. Dno balvanitého skluzu je dostředně 

skloněno, což koncentruje průtok pro migraci ryb. Na nově navrženém balvanitém 

skluzu jsou balvany uloženy na štět, čímž se zvětší odolnost skluzové plochy. 

V neposlední řadě přispěje ke zvětšení odolnosti větší frakce balvanů. Dno pod 

navrženým balvanitým skluzem je opevněno a plynule napojeno na dno stávajícího 

koryta. Odpadní potrubí bezpečnostního přelivu odběru dotčené novou stavbou je 

přeloženo. 

 Všechny provedené změny bylo nutné zanést do 2D numerického modelu, 

ve kterém se změnila geometrie a hodnota součinitele drsnosti. 

 Postup zpracování výsledků byl stejný jako u předchozího výpočtu. Při 

posouzení stability povrchu balvanitého skluzu, byla použita u stupně bezpečnosti 

hodnota 1,2, protože balvany budou na skluzové ploše uloženy na štět. Skluzová 

konstrukce byla také posouzena na vymílací rychlosti. 

 Co se týče kapacity koryta v řešeném úseku, tak se situace nijak nezměnila. 

Nově navržený balvanitý skluz odolává zatížení vyvolaného od smykového napětí 

na celém jeho povrchu a to během všech šetřených průtoků a zvolených stupňů 

bezpečnosti. Kromě odolnosti na smykové napětí, skluzová konstrukce také 

splňuje podmínky posouzení na vymílací rychlost v nejvíce namáhaném místě. To 

vše potvrzuje správnost navrženého opatření.  

 Aby návrh vyhovoval všem podmínkám, musel být balvanitý skluz řádně 

dimenzován, což se projevilo snížením podélného sklonu skluzové konstrukce, jež 

vedlo k prodloužení celé konstrukce směrem po toku. Dále byla navržena nová 

frakce balvanů, která je větší než u stávajícího balvanitého skluzu. Byla snaha o co 

nejmenší zásah do okolí, ale při tomto druhu stavby, toho lze těžko dosáhnout. 

Podařilo se sice zachovat stávající sjezdy do toku, ale je nutná přeložka stávajícího 

betonového odpadního potrubí DN 1000. Potrubí je vyústěno pod navrženým 

balvanitým skluzem. Tyto všechny úkony vyžadují značné finanční prostředky, což 

může tuto variantu opatření z ekonomického hlediska znevýhodnit. Z ekologického 
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hlediska má návrh velké zastání, i když dojde k zásahu do okolí, tak správně 

provedená stavba dobře zapadne do prostředí a umožní migraci vodních živočichů. 

 Autor se přiklání k vynaložení větších finančních prostředků, vyhnutím se 

značnému a nenávratnému zásahu do prostředí. 
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12  SEZNAMY 

12.1 Seznam veličin 

CS [-]  bezrozměrný součinitel vlivu sklonu skluzu na stabilitu   

   kamene 

Cτ* [-]  bezrozměrný součinitel 

d [m]   průměr zrna balvanů 

de [m]   efektivní zrno 

d5  [m]   velikost 5ti procentního zrna  

d10  [m]   velikost 10ti procentního zrna  

d15 [m]   velikost 15ti procentního zrna  

d17  [m]   velikost 17ti procentního zrna  

d60  [m]   velikost 60ti procentního zrna  

d85 [m]   velikost 85ti procentního zrna  

e [-]  základ přirozeného logaritmu 

f‘ [-]  bezrozměrný součinitel 

g [m·s-2]  tíhové zrychlení 

h [m]  hloubka vody 

H [m]  rozdíl úrovní hladin 

i [-]  hydraulický sklon 

idov. [-]  dovolený hydraulický sklon 

ikrit. [-]  kritický hydraulický sklon 

Ip [-]  index plasticity 

k [m·s-1]  hydraulická vodivost 

L [m]  délka průsakové dráhy 
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n [-]  součinitel drsnosti 

P [-]  pórovitost zeminy 

Q [m3
·s-1] průtok 

QN [m3
·s-1] N - letý průtok 

SF [-]  stupeň bezpečností 

U [-]  číslo stejnozrnnosti 

v  [m·s-1]  svislicová rychlost 

vs [m·s-1]  střední profilová rychlost na skluzu v nejvíce namáhaném  

   profilu 

vvs [m·s-1]  vymílací rychlost dovolená pro daný balvan, hloubku vody a  

   sklon skluzu 

wL [-]  vlhkost na mezi tekutosti 

wp [-]  vlhkost na mezi plasticity 

Z [m n. m.] úroveň 

α [°]  úhel podélného sklonu 

αq [°]  úhel, který svírá vektor specifického průtoku se svislicí 

β [°]  úhel příčného sklonu 

μ [-]  součinitel bezpečnosti 

ν [m2
·s-1] kinematická viskozita 

ρ [kg·m
-3] hustota vody 

ρd [kg·m
-3] objemová hmotnost suché zeminy 

ρs [kg·m
-3] hustota balvanů 

τ [Pa]  smykové napětí 

τ*  [-]  bezrozměrné smykové napětí, 

τ*
c  [-]  kritické bezrozměrné smykové napětí pro vodorovný povrch 
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τ*
cφ [-]  kritické bezrozměrné smykové napětí pro příslušný úhel  

   vnitřního tření určený pro plně turbulentní proudění 

τ*
cαβ [-]  bezrozměrné smykové napětí pro podélně a příčně skloněný  

   povrch 

φ [°]  úhel vnitřního tření 

φ0 [-]  součinitel  

 

12.2 Seznam zkratek 

1D  jednorozměrný 

2D  dvourozměrný 

CAD  computer-aided design 

č.  číslo 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DMR 5G Digitálního modelu reliéfu území České republiky 5. generace 

DN  světlý průměr 

dwg  formát souborů výkresů programu AutoCAD 

Excel  software z balíčku Microsoft Office 

GIS  geografický informační systém 

HEC-RAS The Hydrologic Engineering Center’s River Analysis Systém 

LV   List vlastnictví 

Obr.  obrázek 

P. č.  parcelní číslo 

QN  N-letý průtok 

ř. km   říční kilometr 

s. p.   státní podnik 
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Tab.  tabulka 

tiff  formát rastrových souborů 

VHP   Vodohospodářský provoz 
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