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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

ABSTRAKT 

Práce je zaměřená na protipovodňovou ochranu města Oslavan na řece Oslavě a jejích přítoku 

Balinky. Byly odebrány vzorky splavenin na určení zrnitostní křivky. Vstupní data byla 

získána od Povodí Moravy s. p. a byly vypočteny v programu HEC-RAS. Vytvořila se 

analýza hladin a splavenin a byla navržena opatření proti povodním. Tok byl opět vypočten 

s navrženými opatřeními a opět byl analyzován. Na konci práce byla zhodnocena  navržená 

opatření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Povodeň, protipovodňová ochrana, záplavové území, vymílací rychlost, zrnitost, ochranné 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on the flood protection of the town of Oslavan on the river Oslava 

and its tributary Balinka. Sample samples were taken to determine the grain curve. The input 

data were obtained from the Povodí Moravy s. p. and were calculated in the HEC-RAS 

program. A level and flood analysis was developed and flood control measures were 

proposed. The flow was again calculated with the proposed measures and re-analyzed. 

At the end of the work the proposed measures were evaluated. 

KEY WORDS 

Flood, flood protection, flood territory, thawing rate, granularity, protective dams, protective 

walls, floodplains, HEC-RAS, Civil 3D 
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1  ÚVOD 

 

Povodně jsou nedílnou součástí všech přirozených či upravených toků. Její vliv má přímý 

důsledek na život lidí poblíž toku, rozvoj turistiky či průmyslu. Jejich porozuměním můžeme 

zamezit či omezit škodlivé vlivy a uspořádat řád povodní tak, aby byl tok pod kontrolou a 

mohlo docházet k rozvoji oblasti. 

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami toku Oslavy a to zejména při povodňových 

událostech. Zájmové území bylo vybráno město Oslavany, kde při vyšších průtokových 

stavech dochází k výraznému rozlivu do centra města a průmyslové části. 

Vstupní data úseku byla získána z podkladů Povodí Moravy s. p. Byly odebrány vzorky toku 

k popisu granulometrické křivky splavenin. Celý tok bude zpracován v modelovém 

výpočtovém nástroji HEC-RAS. Veškeré hladiny v příčných profilech při jednotlivých 

povodňových stavech budou kalibrovány a analyzovány s podkladními daty, bude vytvořena 

analýza splavenin. Poté bude vytvořena výkresová dokumentace v původním stavu (situace 

rozlivů, podélné a příčné profily). Následně bude navrženo opatření proti rozlivu vody 

do rizikových oblastí a stabilizaci splavenin. Toto opatření bude následně posouzeno 

ve výpočtovém programu HEC-RAS a bude vytvořena nová dokumentace navrženého řešení. 

Toto opatření bude opět analyzováno a okomentováno. Na závěr budou shrnuty vstupní 

a výstupní data celé bakalářské práce. Tato data budou popsána a konfrontována s projekty 

připravované Povodím Moravy s. p. 
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2  POPIS POVODÍ ŘEKY OSLAVY 

Řeka Oslava [4-16-021] leží větší částí na území kraje Vysočina a vtéká dolní částí do kraje 

jihomoravského, kde ústí levostranným přítokem do řeky Jihlavy na ř. km 38,240 

v nadmořské výšce 204,56 m. Správcem toku je Povodí Moravy s. p. [2]  

Zaujímá délku 99,24 km a plochu povodí 867,03 km2. Pramení v severní části 

Českomoravské vrchoviny asi 4 km jihozápadně od Žďáru nad Sázavou nad Matějovským 

rybníkem v nadmořské výšce 566,94 m. Celkové převýšení toku činí 362,38 m. [2]  

Horní tok je charakteristický tokem v přilehlých loukách, které se při zvýšených průtocích 

zaplavují. Je zde větší množství rybníků a to i na přilehlých tocích. Nejvýznamnějšími 

rybníky jsou Matějovský a Veselovský poblíž pramene. Jedinou a významnou přehradou je 

VD Mostiště, které je navrženo jako sypaná kamenitá přehrada s ochranným, vodárenským 

a elektrárenským využitím. Její celkový objem činí 11,937 mil. m3. [1] 

Střední tok začíná od vyústění VD Mostiště poblíž Velkého Meziříčí, kdy se koryto postupně 

prohlubuje a od Náměště nad Oslavou až nad obec Oslavany úsek přechází na kaňonovité 

údolí. V lokalitě od Náměště až po Čučice se nachází nejrozsáhlejší přírodní rezervace v ČR – 

 Přírodní rezervace údolí Oslavy a Chvojnice. Rozpíná se na pomezí mezi krajem Vysočina 

a Jihomoravským krajem. Zasahuje do kaňonovitého údolí Oslavy a jejího přítoku Chvojnice. 

Údolí je velmi atraktivní pro turistiku a tramping a to svou nedotčenou přírodou 

i úctyhodnými skalami hlavně v oblasti zřícenin Lamberk a Levnov. [1] 

Dolní tok začíná nad Oslavanami a je ukončen ústím do řeky Jihlavy. Zde tok přechází 

do širší inundace, která umožňuje rozliv při vyšších vodních stavech. 

                                                 

1číslo hydrologického pořadí toku 
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Obrázek 1:Přehledná mapa Povodí Oslavy [2] 

2.1 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Povodí Oslavy se nachází z geologického hlediska do jednotky Českého masivu. V horní části 

toku se rozkládá jednotvárná i pestrá série moldanubika (svorné ruly, pararuly až migmatity 

s vložkami vápenců, erlanu, kvarcilu, grafitu a amfibalitu). Od Velkého Meziříčí po Tasov 

povodí prochází paleozoické horniny zvrásněné a metamorfované (fylity, svory). Dále 

ve středním toku se vyskytují ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity v moldanubiku 

a proterozoiku, které pokračují až k dolní části toku. Na dolním toku se nachází. V menším 
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poměru v povodí se vyskytují terciérní horniny (písky a jíly) zastoupené v dolní části toku 

a ultrabozitity v moldanubiku a proterozoiku rozporstřené hlavně ve střední až dolní části 

toku. [3] 

 

Hranice povodí Oslavy

 

Obrázek 2: Geologické poměry povodí Dyje s vyznačením povodí Oslavy [3] 

 

2.2 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Většina povodí Oslavy náleží k oblastem chudým na podzemní vody. Oblast Českomoravské 

vrchoviny je převážně tvořena krystalickými horninami, které jsou pro vytváření zásob 

podzemní vody krajně nepříznivé. Oběh podzemních vod je velmi mělký, vázaný na nepříliš 

hlubokou puklinovou zónu, zvětralinový plášť a sutě. [3] 
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2.3 PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

V povodí Oslavy se vyskytuje hlavně hnědá půda kyselá, která zaujímá přibližně 60 % území. 

V horním toku se nachází v roztroušených oblastech oglejená půda ilimerizovaná 

a u prameniště Bohdalovského potoka převážně hnědá půda silně kyselá. Od Tasova směrem 

po toku se střídá hnědá půda kyselá s hnědou půdou (typickou). [3]  

Propustnost půdy je klasifikovaná převážně třídou 3 – střední propustnost, Pouze 

u prameniště Bohdalovského potoka je třída 4 – mírná propustnost. [3] 

Hranice povodí Oslavy

 

Obrázek 3: Pedologické poměry povodí Dyje s vyznačením povodí Oslavy 

2.4 LESNICKÉ POMĚRY 

Zastoupení lesních porostů je v povodí menší. V horní a části středního toku (km 45,535 – 

58,245) se vyskytují v hlavním zastoupení jehličnaté lesy. Pod Náměští v kaňonovitém úseku 

jsou postupně jehličnaté lesy vytlačované listnatým, až nakonec od Čučic jsou nahrazeny 

úplně nebo smíšenými porosty. Od Oslavan po ústí je inundace téměř bez zalesnění. [4]  

Větší zalesněné plochy se vyskytují u přítoku Oslavy po VD Mostiště, dále v oblasti Velká 

Bíteš, Náměšť nad Oslavou a Zbraslav známé jako „Bítešské lesy“, kde pramení a protéká 

Chvojnice, a také přírodní rezervace Oslava – Chvojnice poblíž Senorad. [4] 
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2.5 KLIMATICKÉ  POMĚRY 

Daná oblast je umístěna v mírném klimatickém pásmu s pravidelným střídáním čtyř ročních 

období s kombinací vlivů oceánského a kontinentálního podnebí. Charakter podnebí spadá 

pod mírně teplou oblast s průměrnou teplotou okolo 5°C, v horním toku se v malém měřítku 

vyskytuje i chladná oblast poblíž Žďáru nad Sázavou s teplotou o 1°C – 2 °C nižší. [3] 

Srážky v této oblasti jsou ovlivněny hlavně srážkovým stínem Českomoravské vrchoviny. 

V horním toku jsou srážky vydatnější, místy překračují 700 mm/rok. S postupným přesunem 

po toku se objem srážek snižuje až na hodnotu okolo 500 – 550 mm/rok. [3] 

Hranice povodí Oslavy

 

Obrázek 4: Průměrný úhrn srážek nad povodím Dyje s vyznačením povodí Oslavy 

2.6 VODNÍ POMĚRY 

Oblast se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny a se svou slabou akumulací 

v půdě díky krystalickým horninám je náchylná na vysychání. Příkladem je rok 2015, kdy byl 

obzvlášť výrazný deficit vodních srážek a toky téměř vyschly. V horní části a části západně 

od Náměště nad Oslavou je větší počet rybníků, které mají dobrý vliv na vodní charakter 

toku. Hlavním regulátorem vody v povodí je VD Mostiště, které dokáže do určité míry 

zmírnit rozkolísání toku od Velkého Meziříčí až po její ústí.  



Revitalizace a protipovodňová opatření na Oslavě a vybraném přítoku   Martin Kopuletý 

Bakalářská práce 

 

9 

 

Tok je charakterizován jako větvený tok symetricky vyvinutý s hustotou říční sítě v průměru 

1,12 km/km2 (obrázek 6). Nejvýznamnější přítok je Balinka (km 60,411), která zaúsťuje 

zprava do Oslavy ve Velkém Meziříčí. Dalšími významnými přítoky jsou Chvojnice, 

Okarecký potok, Jasinka, Polomina, Kundelovský potok, Oslavička, Mastník a Bohdalovský 

potok. [1] 

Sklonitost povodí je s převahou 3/4 rozlohy 2° – 15°, horní plošiny se sklonem do 2° 

zaujímají přibližně 1/4 rozlohy. Vzácně v jednotkách procent se objevují strmější sklony 

nad 15°, které jsou typické hlavně v kaňonovité oblasti toku od Náměště nad Oslavou 

po Oslavany. Stření sklon Oslavy je 3.65 ‰, přičemž přes polovinu své délky se sklon 

pohybuje  v rozmezí       2 – 5 ‰. Sklon nad 40 ‰ se prakticky nevyskytuje. [2] 

 

 

 

Obrázek 5: Sklonitost povodí Oslavy 

 

Obrázek 6:Hustota říční sítě povodí Oslavy 
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3  CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ČÁSTI OSLAVY A 

JEJÍHO PŘÍTOKU 

Popisovaný tok se nachází v katastrálním území Oslavany na říčním toku km 2,109 (PF 17) až 

km 6,140 (PF 56). Prochází celou historickou a obytnou zástavbou Oslavan. 

Oslavany jsou menším městem o počtu obyvatel okolo 4700. Leží asi 25 km jihozápadně 

od Brna na rozhraní úvalu Českomoravské vrchoviny. Je označována také jako vstupní 

branou do Českomoravské vrchoviny, neboť za městem po toku končí kaňonovitý úsek řeky 

a ostatní vesnice na západ jsou výrazně výše (i o více než 100 m). Střed města tvoří náměstí 

s historickou částí, sociálním a občanským vybavením nacházející se na pravé údolní nivě. 

Zde je v historické části postaven zámek z 13. století. [6]  

V oblasti jsou hlavní přítoky: Ketkovický potok (km 4,931) a Balinka (km 4,757), která bude 

popisována níže. Další zdroj vody je ČDV2, která čistí důlní vody, které zde ústí do řeky v km 

4,120. Průměrná bilanční hodnota odtoku činí 41,1 l/s (maximální průtok byl vyčíslen 

na 47,9 l/s). Posledním zdrojem jsou vody z ČOV3 Oslavany, která ústí v km 2,865 [5]  

Nad úsekem se rozkládá přírodní rezervace Oslava a Chvojnice, která se kompletně nachází 

v kaňonovitém úseku řeky. Vliv nad úsekem bývá hlavně ve výskytu plavenin (zejména 

dřevní hmoty), které vznikají právě v této oblasti po vydatnějších deštích. Protože zde není 

možný úsek udržovat jak technologicky, tak z hlediska  ekologického, není zde preventivní  

způsob údržby předpokládán. V zimním období je nad úsekem vyšší výskyt ledových jevů, 

zejména ledových ker, které pak vytvářejí problémy přes jezy v Oslavanech (hlavně na 

km 4,969), kde dochází k akumulaci ledu a vzniku ledové zácpy, ty jsou řešeny krajně 

i odstřely ledové masy. 

 

Obrázek 7: Pevný jez km 4,956 za nízkého vodního stavu (15. 7. 2015)   

                                                 

2 Čistírna důlních vod 

3 Čistírna odpadních vod 
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V Horní části popisovaného úseku se nachází pevný jez (km 6,140), který přehrazuje příčně 

celý tok. Dále je tok v přímé tratí v údolním korytě, které přechází postupně od km 5,618 

do levostranné údolní nivy. Levá údolní niva je v horních částech obydlena (nad hl. Q100
4)  

a v blízkosti vody obhospodařovaná zemědělsky. 

Na km 4,956 voda přepadá z pevného jezu, který se nachází blízko silničního mostu 

(km 4,941). Od této oblasti je niva významně rozšiřuje vpravo do historické části města a levá 

část nivy postupně ustupuje až k přítoku Balinky (km 4,757), kde prakticky mizí. Přítok 

Ketkovického potoka je formou uzavřeného obdélníkového profilu. Přítok Balinky je 

otevřené uměle upravené koryto. 

 

Obrázek 8: Pohled na silniční most  - km 3,563 

Od ústí Balinky až po druhý silniční most (km 3,563) je veškerá niva umístěna vpravo 

od toku. Tato oblast je postižena v průběhu povodní, protože zde zcela chybí 

nebo nedostačuje  protipovodňový systém zabraňující vnik vody do zastavěného území. 

Oslavany díky tomu jsou ohroženy povodní středně, místy i vysoce5. 

Od silničního mostu (km 3,563) se tok rozšiřuje v nivě tak i v kynetě toku. Na km 3,050 

se nachází kombinovaný jez s levou stranou pevnou a v pravé části s pohyblivým válcovým 

tělesem. Pod jezem  je tok přímý s jedním meandrem ke konci vybraného úseku.  Na pravé 

části nivy není v aktivním prostoru žádná bytová zástavba. Na levé straně se rozkládá 

                                                 

4 Podle Situace záplavového území Povodí Moravy s. p. [2015] 

5 Podle mapy povodňového rizika Povodí Moravy s. p. [2015] 
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průmyslová část s podniky pracující ve strojírenství či stavebnictví. Nejvýznamnějším 

podnikem je Prefa Brno a. s. V oblasti se v blízkosti toku také nachází chovné rybníky 

Moravského rybářského svazu z. s., které odebírají vodu z nadjezí (km 3,050). Průmyslová 

oblast se nachází z půlky v záplavové oblasti  s vysokým rizikem ohrožení. 

Konec úseku se rozkládá do široké nivy se zemědělsky užívanými pozemky, které jsou 

při povodních zaplavovány a mají dobrý vliv na charakter povodně níže. Koryto dále 

pokračuje až do Ivančic, kde její profil končí v Jihlavě. 

Vybraný přítokem je Balinka, která je levostranným přítokem Oslavy v km 4,757, s celkovou 

plochou povodí po ústí 31,73 km2. Jejím hlavním přítokem je Neslovický potok s plochou 

povodí 15,09 km2. Dalším přítokem je Zakřanský potok. [7] 

Z geologického hlediska tato oblast patří do Boskovické brázdy s výskytem černého uhlí 

(rosicko-oslavanská pánev) Těžba zde trvala od roku 1755 až do 1992, kdy byly důlní díly 

zaplaveny. Nyní jsou zaplavené části čištěny v Oslavanech v ČDV a vody jsou vyústěny 

do řeky Oslavy. [8] 

Lesnické poměry jsou vyvážené s menší převahou listnatých porostů, jejich výskyt je hlavně 

v nepřístupných částech povodí, kde je více sklonitý terén. Ostatní plochy jsou většinou 

využívány zemědělsky. Skony povodí jsou v této oblasti vyšší a zemědělské plochy v horních 

částech povodí podléhají vyššímu riziku vodní eroze, která má za následek doprovod 

splavenin v toku a následného zanášení toku Oslavy v ústí Balinky. Touto konfigurací toku se 

zvyšuje negativní dopad bleskových povodní na majetek poblíž koryta. 

 

 

Obrázek 9: Čistírna důlních vod Oslavany - lze vidět zbarvení toku vodami důlními (15. 7. 2015) 
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4  VSTUPNÍ DATA  

4.1 PROBLEMATIKA STANOVENÍ DRSNOSTI 

Drsnost koryta je velmi důležitou charakteristikou, která má velký vliv na rychlostní pole 

vody a výšku hladiny při daném průtoku. Často je třeba brát v potaz měnící charakter drsnosti 

v čase, kdy při nízkých průtocích se koryto vlivem nižší unášecí rychlosti zanáší. Naopak při 

povodních jsou splaveniny odplaveny níže po toku. 

Tok tímto mechanismem vytváří svou makrodrsnost koryta, která je charakteristická dnovými 

útvary: 

 Vrásy 

 Vlny 

 Duny 

 Antiduny 

 Štěrkové lavice 

 Dnová dlažba [9] 

 

Obrázek 10: Některé dnové útvary [10] 

Stanovit drsnost lze více způsoby.  

Častým způsobem stanovení drsnosti bývá podle empirických vzorců, které vkládají určitou 

závislost drsnosti na velikosti zrn materiálu. Nejznámějším vzorcem je Stricklerův vzorec: 

R
d

C
6/1

6/1

1,21
  , kde        (4.1) 

C Chézyho rychlostní součinitel [m0,5/s] 

R Hydraulický poloměr [m] 

d Průměr zrna – např. d50 (typ zrna záleží na autorovi) [mm] 
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S porovnáním s Manningovou rovnicí lze vzorec snadno přepsat do tvaru: 

,
1,21

1 6/1

dn   kde:          (4.2) 

n Drsnostní součinitel podle Manninga 

d Průměr zrna – např. d50 (typ zrna záleží na autorovi) [mm] 

Použití má zvláště pro případ, kdy je drsnost stanovena ze vzorků splavenin v daném úseku. 

Další možností je metoda dle COWANA. Spočívá ve standardizovaném přístupu ke stanovení 

drsnosti, kdy každá veličina má zásadní vliv na výslednou hodnotu drsnosti. Hodnota 

součinitele drsnosti se vypočte ze vztahu: 

543210 m )n + n + n + n + (n =n , kdy: 

0n … je bazální hodnota pro přímé, pravidelné, hladké koryto v odpovídajícím materiálu 

1n … zohledňuje vliv nerovností povrchu 

2n … variace tvaru a velikosti příčného profilu 

3n … překážky 

4n … vliv vegetace a poměrů proudění 

5m …je korekční faktor zohledňující zakřivení, resp. meandrování koryta [11] 

Tabulka 1: Metoda dle COWANA - tabulka drsností [11] 
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Při aplikaci této metody je třeba vzít v úvahu, že neuvažuje vliv splavenin. Metoda je 

použitelná pouze pro přirozené toky, inundační prostory a meliorační a jiné kanály 

bez opevnění. Důvodem je to, že vzorec udává nejnižší hodnotu  n = 0,020. [11] 

Další metoda – pomocí tabulky, je dobrá volba pro určení drsnosti koryta, ale je zde kladen 

důraz na zkušenost pozorovatele. Tabulky jsou nejznámější podle Chowa, který uvádí 

jednotlivé drsnosti materiálů a jejich interval (minimální, střední a maximální). Další známou 

tabulkou jsou drsnosti přirozených toků podle Sribného, který se zaměřuje na koryto 

jako celek s podrobnějším popisem charakteru toku.[11] 

Tabulka 2: Stanovení drsnosti toků podle Sribného [11] 
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Poslední metodou je tzv. Barnesův přístup. Je to typ katalogu, kde jsou publikovány 

fotografie typických říčních úseků s jejich podrobným popisem příčných řezů, podélných 

sklonů, součinitele drsnosti a dalších hydraulických charakteristik. Metoda funguje 

na principu porovnávání jednotlivých fotografií a  jejich hydraulických charakteristik 

s šetřeným tokem. Je to vhodná pomůcka pro předběžné určení drsnosti koryta 

a pro začínající  odborníky v oblasti vodního hospodářství. 

 

Obrázek 11: Příklad Barnesova přístupu - Moyie River at Eastport, Idaho [12] 

 

4.2 DRSNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA TOKU A PŘILEHLÉHO 

PŘÍTOKU 

Pro dnovou drsnost koryta byly odebrány 3 vzorky, 2 vzorky na řece Oslavě a jeden v ústí 

potoka Balinky. Vzorky byly podrobeny granulometrickým rozborem se zatříděním 

a vykreslením křivky zrnitosti. Podrobně jsou popsány v přílohách A.01, A.02 a A.03. 

Vzorky byly získány 25. 9. 2015 v odpoledních hodinách s doc. Ing. Jaroslavem 

Veselým, CSc., který byl zde jako supervizor a kontroloval kvalitu a množství vzorků. 

Vzorky byly následně převezeny na půdu stavební fakulty a byly vysušeny sušícím přístrojem 

při teplotě 105 °C. Po zchladnutí vzorků byly vzorky podrobeny sítovému rozboru s oky: 

0,063; 0,1; 0,25; 0,5; 0,63; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 

63; 80; 90; 100; 128; 181 a 256 mm. Nejhrubší frakce bylo potřeba prosévat ručně 

prostrkování jednotlivých kamenů skrz otvory. 

Po sítovém rozboru byly shromážděny data o hmotnosti vzorku a jednotlivých hmotností 

daného spektra zrn. Data byla zpracována Tabulkovým editorem MS Excel a s podporou 

doc. Ing. Jany Pařílkové, CSc. byly interpretovány křivkou zrnitosti, zastoupením 

jednotlivých složek a frakcí a charakteristických hodnot zrn. Dodatečně byly doplněny 

výpočtem na součinitele drsnosti dle Stricklera a dalších autorů. Byli vybráni autoři, 
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kteří nejvíce reprezentují daný tok a nejvíce se přibližují odhadu drsnosti dna koryta Oslavy. 

Jednotlivé autoři jsou uvedeny v příloze A.01, A.02 a A.03. 

Z granulometrického rozboru vzorku 2 koryta Oslavy lze vyčíst nízké zastoupení písčité 

frakce. Naopak zde převažuje frakce štěrkovitá, hlavně hrubá část. Tok je zde více štěrkovitý 

a vytváří se zde dnová dlažba.  

Vzorek 3, odebraný pod soutokem Balinky s Oslavou, byl značně ovlivněn písčitou frakcí, 

která podle předpokladů pochází právě z potoka Balinka. Pro vyšší sklonitost terénů, hlavně 

v oblasti Padochov – Zbýšov – Lukovany, lze předpokládat vyšší vodní erozi toku a 

přilehlého území povodí Balinky, která s sebou nese písčitou frakci až k jejímu ústí 

s Oslavou. 

 

 

Obrázek 12: Místo odběru vzorku 2 a 3 – Oslava – soutok s Balinkou 

 

Vzorek 1, odebraný níže pod vyústěním ČDV6, je podobný vzorku 2. Je zde vyšší obsah 

písčitých frakcí než ve vzorku 2, což je zapříčiněno ústím Balinky a její granulometrickým 

hodnotám (viz výše). Je zde místy pozorována dnová dlažba s oblastmi písčitého nánosu. 

 

                                                 

6 Čistírna důlních vod 

Vzorek 2 

Vzorek 3 
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Obrázek 13: Místo odběru vzorku 1 – Oslava 

 

Drsnosti břehů a inundačních ploch podél toku jsou zásadním ovlivňujícím parametrem, 

kterým výrazně vzniká celkový odpor toku a má přímý vliv na rychlost vody v toku a tedy 

i na hloubku hladin při daných průtočných událostech. Je důležité vědět, že drsnost je závislá 

na jednotlivých ročních obdobích, hlavně v zimním a vegetačním obdobím.  

V modelu byly použity součinitele drsnosti n pro otevřená koryta podle Chowa, které jsou 

přílohou A.04. Byla použita fotodokumentace, která byla pořízena v červenci 2015 

při rekognoskaci úseků. Drsnosti jsou vztaženy na vegetační období. 

 

4.3 STANOVENÍ PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH CHARAKTERISTIK, 

OBJEKTY NA TOKU 

Příčné a podélné profily toku Oslavy byly převzaty od Povodí Moravy s. p. Jednotlivé příčné 

profily byly extrahovány z podkladů v AutoCADu do MS Excel, kde byly připraveny 

na export do HEC-RASu. Zde byly upraveny podle aktuálního stavu při rekognoskaci úseku. 

Podélná charakteristika toku byla definována příčnými profily a její interpolací mezi nimi 

po 2 metrech. 

Vzorek 1 
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Obrázek 14: Model HEC-RAS – Geometrie příčného profilu – PF30 s definovanými drsnostmi n 

 

Tok byl rozdělen na jednotlivé části kvůli přehlednosti, a to na tyto části: 

 Pod kombinovaným jezem – km 2,109 – 3,028 

 Bifurkace – km 3,028 – 3,100 

 Pod silničním mostem před kombinovaným jezem – km 3,100 – 3,563 

 Historická část – km 3,563 – 4,955 

 Nad pevným jezem nad historickou částí – km 4,955 – 6,140 

 

Nejvíce důležitou částí je historická část, kde tok prochází okolo centra města a zde může 

zaplavovat obytné zástavbě na pravém břehu při povodňovém stavu. Pod kombinovaným 

jezem je část převážně průmyslová, kde se může tok rozlévat do areálů firem a rybochovného 

zařízení na levém břehu. 

Bifurkace toku v oblasti kombinovaného jezu byla potřeba vytvořit z důvodů rozdělení 

průtoků mezi válcovou část jezu na pravé straně toku a pevnou částí na levé straně toku. 

Válcový jez při povodňové události byl uvažován v konstantním stavu, v jakém bylo 

provedeno zaměření. 

Do modelu byly dále vloženy objekty a přítoky, které mají vliv na proudění a hladinovou 

změnu koryta. Zde je výpis všech objektů, které jsou obsaženy v modelu: 

 Pod kombinovaným jezem 

o Spádové stupně – km 2,195   km 2,352   km 2,506   km 2,655   km 2,875 

o Limnigraf – km 2,878 (informativní prvek) 

o Výusť ČOV – km 2,865 (pro malý průtok zanedbán)  
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Bifurkace 

o Kombinovaný jez – válcová část – km 3,050 

o Kombinovaný jez – pevná část – km 3,050 

 

 Pod silničním mostem před kombinovaným jezem 

o Široká koruna – km 3,400 

 

 Historická část 

o Silniční most dolní – km 3,563 

o Silniční most horní – km 4,941 

o Spádové stupně – km 3,910   km 4,010   km 4,070   km 4,250    km 4,700 km 4,860 

o Široká koruna – km 4,865 

o Výusť ČDV – km 4,120 (pro malý průtok zanedbán) 

o Přítok Balinka – km 4,757 

o Přítok Ketkovický potok – km 4,931 

 

 Nad pevným jezem nad historickou částí 

o Pevný jez dolní – km 4,956 

o Pevný jez horní – km 6,130 

o Spádový stupeň – km 6,065 

 

Obrázek 15: Model HEC-RAS – Geometrie objetu – pevný jez dolní 
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4.4 POUŽITÉ OKRAJOVÉ A POČÁTEČNÍ PODMÍNKY  

Model byl konstruován pro nerovnoměrné ustálené proudění toku, nebyla uvažována 

dynamika povodňové vlny ani časovou souslednost během povodně. Okrajové a počáteční 

podmínky byly převzaty od Povodí Moravy s. p.7 

Okrajová podmínka byla zvolena pomocí funkce „Rating Curve“, která popisuje závislost 

hladiny za určitého průtoku (známá jako Q-h křivka). Okrajová podmínka byla zvolena pouze 

v profilu PF 17 (km 2,109), neboť v modelu se vyskytuje jen říční proudění a není třeba další 

okrajová podmínka v modelu. 

 

Tabulka 3: Okrajová podmínka pro profil PF 17 

Nadmořská výška [m n. m.] Průtok [m3/s] 

211,50 68 

212,07 116,5 

212,55 158 

212,94 210 

 

Pomocné okrajové podmínky (spoj a rozpoj) jsou použity v blízkosti kombinovaného jezu, 

kde bylo potřeba rozdělit průtok na obě části jezu a mohli je nezávisle definovat. Byla použita 

iterace mezi částmi jezu pro rovnoměrné rozdělení průtoků. Na obrázku níže lze vidět 

okrajové podmínky zapsané v modelu HEC-RAS. 

 

 

Obrázek 16: Model HEC-RAS – Okrajové podmínky 

                                                 

7 Technická zpráva [1] 
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Počáteční podmínky byly použity na konec modelu do profilu PF 56 (km 6,140) a dále 

na přítok Balinky (km 4,757). Průtok z Ketkovického potoka nebyl samostatně definován 

v podkladech Povodí Moravy s. p. a z důvodů velké blízkosti ústí potoků byl tedy zvolen 

jeden zdroj přítoku, a to přítok Balinky, kde průtokové množství je zastoupeno z obou 

přítoků. Přítok z ČDV nebyl uvažován kvůli jeho minimálnímu vlivu na povodňový stav 

koryta. 

 

Tabulka 4: Počáteční podmínky pro začátek a konec modelu 

Typ průtoku Průtok v PF56 [m3/s] Průtok v PF17 [m3/s] 

Q1 66 68 

Q5 114 116,5 

Q20 155 158 

Q100 208 210 

 

Podrobnější charakter průtoků je vidět níže v modelu HEC-RAS, kde při každé změně 

průtoku, rozdělení/spojení průtoku je napsán průtok, který tomuto bodu odpovídá. V řádku 

Pevný jez a Válcový jez je průtok rozdělen orientačně a při výpočtu je programem iterován 

pomocí vyrovnávání hladin tak, aby byl rovnoměrně rozdělen průtok na obě části jezu. 

 

 

Obrázek 17: Model HEC-RAS – Počáteční podmínky 
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5  MODELOVÝ NÁSTROJ 

Modelovým nástrojem byl zvolen program HEC-RAS8 4.1, který je světově využíván. Je 

vyvíjen společností USACE9, která vyvíjí několik verzí pro různé účely. Program je zdarma 

stažitelný na webových stránkách USAGE: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/. 

Přednosti HEC-RASu jsou následující: 

 Zdarma stažitelný, plně funkční a plnohodnotný program 

 Možnost modelovat ustálené/neustálené, rovnoměrné/nerovnoměrné proudění 

v otevřených korytech 

 Velmi podrobný a dobře zpracovaný uživatelský manuál 

 Jednoduchý a přehledný postup práce s objekty na toku 

 Možnost exportu dat do tabulky 

Nevýhody programu: 

 Pouze v anglickém jazyce 

 Některé složité detaily v objektech nelze popsat 

 Špatná práce s objekty v interpolovaných oblastech 

 1D model (verze 5 a vyšší podporuje i 1,5D modelování) – pro tuto práci byl 

dostačující model 1D 

 

HEC-RAS obsahuje další výpočtové moduly jako například modelování jakosti vody 

nebo modelování splaveninového režimu. Pro tuto práci byl použit pouze model 1D 

s nerovnoměrným ustáleným prouděním. [13] 

 

Obrázek 18: Modelové prostředí programu HEC-RAS 

                                                 

8 Hydrologic Engineering Centers River Analysis System 

9 United States Army Corps of Engineers 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Dalším modelovým nástrojem je Mike 11, který byl použitý pro modelování toku Povodím 

Moravy s. p. Výstupy z tohoto modelu byly použity jako podkladní dokumentace pro 

sestavení a kalibraci modelu HEC-RAS. 

Modelový nástroj Mike 11 je dalším velmi známým programem pro analýzu a modelování 

říčního proudění v 1D proudění. Program je vyvíjen dánskou firmou DHI, která je předním 

vývojářem modelů pro hydraulické a hydrologické inženýrství. Mezi výhody modelu Mike 11 

patří lepší propracovanost modelu, možnost stáhnutí a propojení jednotlivých nadstaveb. Pro 

složitější proudění vody lze pracovat v modelech Mike 21 (2D modelování) nebo Mike 3 ( 3D 

modelování). Hlavní nevýhodou modelu Mike je jejich cena, kdy programu HEC-RAS 

nemůže konkurovat.[14] 

 

 

Obrázek 19: prostředí Mike 11 [14] 
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6  VÝPOČET A POROVNÁNÍ 

6.1 VÝSTUPY MODELU 

Výpočet hydraulických veličin bylo provedeno ve výpočtovém modelu HEC-RAS. Z modelu 

byla poté extrahována data, která byla potřeba pro analýzu a vykreslování jednotlivých 

charakteristik toku. Bylo extrahováno více dat, která jsou vidět v tabulce 5, bodovým výpisem 

níže jsou vypsána jen data, která byla použita pro analýzy a vykreslování: 

 

 Číslo profilu 

 Staničení profilu 

 Průtokový stav 

 Nadmořská výška dna 

 Nadmořská výška hladiny 

 Rychlost vody v profilu 

 Nadmořská výška levého břehu 

 Nadmořská výška pravého břehu 

 Průtokový modul K v kynetě 

 Hydraulický poloměr R v kynetě 

 Průtočná plocha S v kynetě 

 

Tabulka 5: Extrahovaná data v modelu HEC-RAS pro analýzu dat 

 



Revitalizace a protipovodňová opatření na Oslavě a vybraném přítoku   Martin Kopuletý 

Bakalářská práce 

 

26 

 

Všechna data byla vložena do MS Excel, kde byla dále zpracována. Hodnoty jednotlivých dat 

byly použity pro vykreslení příčných profilů (příloha C.03 a C04) a podélného profilu 

(příloha C.02). V podélném profilu byly dále dodány veškeré objekty popsány v kapitole 4.4. 

Situace byla řešena DMT 5. generace (zatím nejpřesnější digitální model terénu k dispozici), 

který byl získán stažením přes licencovaný program ArcMap 10.5 z ČUZK 

(http://geoportal.cuzk.cz/). Tento povrch byl použit jako podklad pro rozlivy. 

Podklad terénu byl exportován z ArcMapu do programu Civil 3D. Zde bylo vytvořeno 

mračno bodů z exportovaných dat a následně bylo mračno transformováno na povrch terénu. 

 

Obrázek 20: Printscreen z Civil 3D –  DMT terénu - trojúhleníkové zobrazení 

 

Jednotlivé příčné profily byly osazeny do výšky odpovídající určitému povodňovému stavu a 

byl z nich vytvořen další povrch odpovídající hladině při určitém povodňovém stavu. 

Následně byl vytvořen objemový povrch, který bych charakterizován rozdílem jednotlivých 

povrchů mezi sebou podle rovnice uvedené níže. 

 

Objemový  Srovnávací  Základní 

   povrch      povrch   povrch , kdy    (6.1) 

 

Základní povrch  je definován povrchem terénu dané oblasti 

Srovnávací povrch  je definován hladinou vody při povodňovém stavu 

 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Po úspěšném vykreslení bylo potřeba objemový povrch upravit tak, aby bylo možné z něj 

získat rozliv. To bylo uděláno následujícím postupem. 

Prvně bylo potřeba vytvořit vlastní vrstevnici. Ta se nacházela v záložce Analýza daného 

povrchu. Byla vytvořena uživatelská vrstevnice a definována nulovou hodnotou objemového 

povrchu. Nulová hodnota objemového povrchu značí oblast, kde se Základní a srovnávací 

povrch mezi sebou kříží a to je v této práci charakteristická rozlivem vody při povodni. Po 

nastavení uživatelské vrstevnice je potřeba ji vykreslit, a to je řešeno úpravou stylu 

vykreslení, kde se označí, aby se vykreslila. Poslední částí je export vrstevnice do křivky tak, 

aby se mohla upravit a vložit do situace. Printscreen níže obsahuje uživatelskou vrstevnici 

označenou žlutou barvou. 

 

Obrázek 21: Printscreen z Civil 3D – uživatelská vrstevnice definovaná průnikem terénu s hladinou 

 

Po vložení do situace bylo potřeba jednotlivé křivky vyčistit od „ostrůvků“, tak aby rozliv 

odpovídal reálnému stavu. Situace rozlivů je uvedena v příloze C.01. 

Ze situace (příloha C.01) lze vyčíst, že při průtoku Q1 nedochází prakticky k rozlivu Oslavy 

do obydlené části Oslavan. Pod průmyslovou částí dochází k mírnému rozlivu, kde se tok 

rozlévá do přilehlého zemědělsky obdělávaného prostoru. 

Při průtoku Q5 dochází k mírnému rozlivu na levý břeh v oblasti mezi pevnými jezy 

(km 4,956 a km 6,130), a to na úseku km 5,100 – km 5,700 (viz obrázek 22), kde se nachází 

převážně luční plochy a zahrady. Přes historickou část města nedochází k žádnému rozlivu a 

ohrožení obytné části města. Pod dolním silničním mostem (km 3,563) až po kombinovaný 

jez (km 3,050) nedochází taktéž z žádnému rozlivu do intravilánu. Naopak pod 

kombinovaným jezem dochází k zásadnímu rozlivu na levé straně toku do chovných rybníků 



Revitalizace a protipovodňová opatření na Oslavě a vybraném přítoku   Martin Kopuletý 

Bakalářská práce 

 

28 

 

Moravského rybářského svazu z. s. a lehce zasazuje i do průmyslové části Oslavan. Na konci 

modelovaného úseku se tok rozlévá do zemědělsky obdělávaných ploch. 

 

 

Obrázek 22: Situace záplavového území – km 5,100 – 5,700 

Při průtoku Q20 se Oslava rozlévá mezi pevnými jezy analogicky obdobným způsobem jako 

při průtoku Q5. Naopak pod jezem dochází na levém břehu k lokálnímu zaplavení několika 

domů. Na pravé straně dochází ke zpětnému rozlivu do historické části. Zaplaven je celý areál 

Oslavanského zámku,  místního sortovního areálu (stadion a přilehlé budovy), mateřská škola 

a další zejména obytné budovy na ulicích Sportovní, Moravská, U zámku, Zámecká, Příční, U 

stadionu a Nábřežní. Od km 3,770 se vrací voda zpět do koryta. V korytě se Oslava drží až po 

kombinovaný jez (km 3,050). Pod tímto jezem se tok výrazně rozvodňuje směrem do 

průmyslové části na levém břehu, kde zasahuje zčásti průmyslové areály jednotlivých 

provozoven. Chovné rybníky Moravského rybářského svazu z. s. jsou prakticky celé 

zaplaveny. Na pravém břehu se tok rozlévá okolo ČOV10, ale nezasahuje její areál. Za 

chovnými rybníky dochází k plynulému rozlivu do extravilánu. 

 

                                                 

10 Čistírna odpadních vod Oslavany 
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Obrázek 23: Situace záplavového území – historické část Oslavan 

Při stoletém průtoku (Q100) dochází k rozsáhlým záplavám. V horní části toku nad historickou 

částí je tok rozlévá do přilehlého okolí pastvin a luk. Na km 5,100 – km 5,700 (obrázek 22) 

dochází k rozlivu až k hranicím jednotlivých objektů. Pod jezem levý břeh je v nižších 

částech zaplaven a dochází k protiproudnému vzdutí na potoce Balinka, kde se rozliv drží v 

mezích uměle vytvořeného koryta. Naopak je rozliv na pravém břehu Oslavy. Historická část 

města Oslavan je úplně pod vodou, což lze vidět na obrázku 23. Dokonce menší částí voda 

zasahuje na náměstí 13. prosince, kde způsobuje zaplavení hlavní komunikace z Rapotic do 

Ivančic a městského úřadu Oslavany. Zaplavená část je z části obsažena historickými 

budovami, jako je například Oslavanský zámek, sportovním areálem u řeky a obytnou částí 

Oslavan. Tok se vrací na km 3,650 zpět do koryta a celý objemem teče pod silničním mostem 

na km 3,563. Mezi dolním silničním mostem a kombinovaným jezem je koryto kapacitní. 

Těsně před kombinovaným jezem dochází k rozlivu na levý břeh, kde se voda dostává 

zpětným prouděním až k obytným budovám vedle kapacitního koryta. V podjezí 

kombinovaného jezu dochází k oboustrannému rozlivu. Na pravém břehu je rozliv do celého 

areálu ČOV a přilehlého zemědělsky využívaného okolí. Na pravém břehu voda způsobuje 

zaplavení celého areálu Moravského rybářského svazu z. s. a dosah rozlivu sahá až do areálů 

jednotlivých výroben a skladů. Do extravilánu se voda rozlévá až k silnici č. 393. Zasahuje 

převážnou část zemědělských ploch. 
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Obrázek 24: Situace záplavového území: Průmyslová část Oslavan pod kombinovaným jezem (km 3,050) 

 

6.2 POROVNÁNÍ S MODELEM MIKE 11 POUŽITÝ POVODÍM 

MORAVY S. P. 

Podkladní data, se kterými se pracovalo, byla vytvořena ve výpočtovém modelu Mike 11. 

Součástí podkladů byla data nadmořských výšek hladin v korytě v profilech PF17 až PF56. 

Tyto data byla vložena do tabulky (příloha  B.01) jako kalibrační hodnoty, ke kterým by 

se měl model v HEC-RAS přiblížit. 

Data z HEC-RAS byla extrahována a vložena do tabulky a jednotlivé hodnoty byly navzájem 

porovnány. Jako dovolenou odchylku od modelu Mike 11 byla zvolena tolerance ± 15cm 

(v tabulce značené zelenou barvou. Barvou oranžovou je považována hladina s tolerancí více 

než -15cm (HEC-RAS hladina je níž než hladina Mike 11). Analogicky je bráno modré 

zbarvení, které značí převýšení přes odchylku +15cm. Prázdná pole značí pomocné příčné 

profily, ve kterých kvůli absenci dat na kalibraci nebylo možné spočítat odchylku. Analýza 

pevné části kombinovaného jezu lze vidět v tabulce níže, kompletní analýza se nachází 

v příloze B.01. 
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Tabulka 6: Část analýzy hladin vyňaté z přílohy B.01 

 

Model HEC-RAS byl kalibrován hlavně úpravou drsností koryta a součiniteli přepadu 

jednotlivých objektů tak, aby model odpovídal co nejlépe modelu Mike 11. Kalibrace modelu 

probíhala současně ve všech povodňových stavech.  

Kalibrování modelu bylo potřeba z důvodů popsání a definování koryta Oslavy přes Oslavany 

a jeho reálného průběhu povodňové události. Předpokladem kalibrace je, že model Mike 11 

realisticky popisuje danou oblast a má v sobě určitou toleranci směrem na stranu bezpečnou. 

Kalibrovaný model HEC-RAS bude sloužit k návrhu opatření ochrany Oslavan před 

povodňovou událostí. 

Analýza s modelem Mike 11 byla provedena úspěšně ve zvolené toleranci uvedené výše. 

Jediné úskalí tvoří profily PF33 a PF34, kde Q100 nebyla přesně kalibrována. Je to oblast 

dolního silničního mostu v Oslavanech (km 3,563). Důvodem bylo omezení modelu        

HEC-RAS, kdy neefektivní plochy lze zadávat pouze ve svislé rovině. Složitější konstrukce, 

kdy spodní hrana vozovky je zešikmena  nebylo možně nijak věrohodně popsat tak, aby to 

nemělo vliv na nižší povodňové stavy. Při popsání reálné neefektivní plochy by hladina Q100 

byla s určitou jistotou výše kolem hodnot Mike 11, a to hlavně kvůli zmenšení průtočného 

profilu.  
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Obrázek 25:Silniční most - Oslavany km 3,563 – příčný profil 

 

 

6.3 SPLAVENINOVÁ ANALÝZA TOKU 

Analýza splavenin byla provedena pro zjištění stavu koryta a případné změny pohybu 

splavenin v toku. Dno koryta je nad soutokem Balinky a Oslavy tvořeno hlavně dnovou 

dlažbou a hrubší frakcí. Výskyt je potvrzen z granulometrického rozboru, který je v příloze 

A.01. Pod soutokem Oslavy s Balinkou je tok více ovlivněn jemnou frakcí – viz příloha A.02. 

Pro analýzu byla provedena extrakce hned několika dat z modelu: 

 Rychlost vody v profilu 

 Průtokový modul K v kynetě 

 Hydraulický poloměr R v kynetě 

 Průtočná plocha S v kynetě 
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Jednotlivá data byla zpracována v prostředí Excelu. Analýza spočívala v porovnání rychlosti 

proudění vody v korytě za povodňových stavů s vymílací rychlostí, která je definovaná níže. 

Vymílací rychlost je definována rychlostí, kdy při jejích překročení dochází k dnovému 

vymílání koryta. Tento proces je označen červenou barvou. Naopak pokud klesne rychlost 

proudění vody v korytě pod úroveň 0,7 násobek vymílací rychlosti, dochází k usazování 

částic na dno toku – označení v příloze B.02 oranžovou barvou. V rozmezí (0.7 – 1) vv 

se splaveniny v korytě prakticky nepohybují. Tento stav je označován barvou zelenou. 

Vymílací rychlost je závislá na několika faktorech. Jednotlivé faktory jsou popsány níže 

ve vzorci: 

 

  ef

w

ws
v dCv



 
 047,0 , kde      (6.2) 

vv vymílací rychlost [m/s] 

γs hustota zrn splavenin [kg/m3] – uvažováno 2650 kg/m3 

γw hustota vody [kg/m3] – uvažováno 1000 kg/m3 

def efektivní zrno z granulometrického rozboru [m] 

C Chézyho rychlostní součinitel [m0,5/s] 

 

Model HEC-RAS nemá v nabídce výstupů Chézyho rychlostní součinitel C, proto bylo zvolen 

postup  získání C pomocí jiných veličin, které lze extrahovat z modelu: 

 Průtokový modul K v kynetě 

 Hydraulický poloměr R v kynetě 

 Průtočná plocha S v kynetě 

Hodnoty byly extrahovány pouze z oblasti kynety, kde bylo uvažován chod splavenin. 

Pomocí vzorce získané z hydraulických tabulek [17] (6.3)  a po jeho úpravě (6.4) bylo možné 

zjistit Chézyho rychlostní součinitel C a poté vypočítat vymílací rychlost vv. 

 

RSCK ** ,         (6.3) 
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po úpravě: 

RS

K
C  , kde         (6.4) 

 

C Chézyho rychlostní součinitel [m0,5/s] 

K Průtokový modul  [m3/s] 

S  Průtočná plocha [m2] 

R Hydraulický poloměr [m] 

 

Pomocí vymílací rychlosti lze podle vzorce níže definovat dále působení vymílání – hloubkou 

výmolu, kdy kladná hodnota značí vymílání a odnos splavenin a záporná hodnota určuje 

nános sedimentů na dno koryta. 

 











 1

vv

v
hh , kde          (6.5) 

Δh změna dna [m] 

h hloubka vody nade dnem [m] 

v průřezová rychlost vody [m/s] 

vv vymílací rychlost [m/s] 

 

V příloze B.02, která je výsledkem analýzy splavenin, bylo ve větší části toku zaznamenáno 

vymílání toku. Analýza se zabývá pouze povodňovými stavy, kdy je běžný odnos splavenin. 

K zamyšlení je charakter splavenin před jezovými konstrukcemi (km 3,050, km 4,956 

a km 6,140), kdy i při průtoku Q100 mají splaveniny snahu spíše sedimentovat, následek může 

být zanešení prostor nad jezy sedimenty. 

Rychlosti vody v korytě se pohybují hlavně v intervalu od 1 do 2 m/s, v ojedinělých místech 

překračují rychlost 2,5 m/s. Rychlost proudu vody je optimální v porovnání s odolností 

vegetačního doprovodu proti vlivu proudící vody. 

Hodnota vymílací rychlosti se zvyšujícím se povodňovým stavem nepatrně roste. Vyjímkou 

jsou profily PF 22, PF 30, PF32 a PF39, kde s rostoucím průtokem klesá hodnota vymílací 

rychlosti. V profilech PF 22  a PF 30 vzniká tento problém vlivem záporného sklonu 

v blízkosti profilu. Dalším problémem může být charakteristika Chézyho rychlostního 

součinitele, průtočné plochy a hydraulického poloměru, které se mění vlivem změny hladin. 

Posledním faktorem chyby může být výpočet parametrů a jejich zaokrouhlování. Pokles 

hodnot vymílací rychlosti je ale natolik malý, že prakticky nemá vliv na změnu splavenin. 

V tabulce níže je zobrazen výňatek v přílohy B.02. 
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Tabulka 7: Část analýzy splavenin vyňaté z přílohy B.02 

 

 

6.4 PROBLÉMY NA PŘÍTOKU OSLAVY – BALINKA 

Povodí Balinky je charakterizované horní částí která je obdělávaná zemědělsky a je zde 

potenciální výskyt vodní eroze. Naopak v oblasti koryta je potok výrazně zaříznut do terénu, 

má zde velké sklonové poměry, které mají vliv na dnovou erozi, která je charakteristická 

pro bystřinné potoky  a potoky s vyšší rychlostí proudění. V dolní části je Balinka opevněna 

betonovými deskami a zděnými břehy. Tímto je proudění výrazně zrychleno a může docházet 

k transportu splavenin až do ústí, kde kvůli výrazné změně proudění částečky sedimentují 

a vytváří jinou strukturu dna po směru toku Oslavy. 
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7  NÁVRH OPATŘENÍ  

Veškerá opatření, která jsou níže navržena, mají jeden společný ukazatel – zlepšení 

původního stavu pomocí technických, technicko-biologických, biologických a udržovacích 

opatření. 

7.1 VYBRANÁ OPATŘENÍ VE VYBRANÉM ÚSEKU TOKU 

Ochrana města Oslavany před povodňovou situací je zde na místě. V oblasti pod 

kombinovaným jezem je vhodné navrhnout pro dostatek prostoru ochrannou homogenní 

sypanou hráz. V oblasti kolem historického centra Oslavan je vhodnější varianta ochranná 

betonová zeď, která nezaujímá velký prostor a je vhodná taktéž k napojení původních zdí zde 

přítomných. Nad pevným dolním jezem (km 4,956) je třeba usměrnit tok z levého břehu zpět 

do koryta. Ochrana před velkou vodou je potřeba řešit u všech otevřených přítoků Oslavy, 

tj. pro případ Balinky. U Ketkovického potoka bude dostačující statická a hydraulická 

odolnost proti tlakovému proudění. Nezbytná součást opatření je také úprava zeleně na 

vhodné druhy a jejich umístění v korytě. 

Pro průmyslovou oblast, kde dochází k rozlivu koryta, navrhuji ochrannou homogenní 

sypanou hráz, která bude mít převýšení nad Q100 Δh = 0,5 m. Její návodní a vzdušná část bude 

oseta travním osevem do humusového lože čítající 10 cm. Koruna hráze bude pojízdná pro 

udržovací práce hráze. Hráz je navržena na km 2,475 – 3,245 na levém břehu. V hrázi jsou 

navrženy 2 výpustné objekty (km 2,480 a km 2,650) do toku, které slouží k odvodu vody z 

chovných rybníků Moravského rybářského svazu z. s. Výpustné objekty jsou opatřeny 

zpětnou klapkou proti vniknutí vzduté vody z koryta. Ochrana průmyslových částí by měla 

být chráněna pouze na hodnotu Q20, kdy nad touto hodnotou jsou opatření spolufinancovány 

i z prostředků jednotlivých soukromých subjektů. Tato varianta ochrany je navržena hlavně 

z důvodů, že zpětným prouděním toku může voda dosahovat až k obytným stavením, která 

jsou podle vodního zákona potřeba chránit na hodnotu Q100. Proto je navržené opatření 

navýšeno na ochranu stoleté povodně. 

 

Obrázek 26: Navržené opatření - ochranné hráze - řešení srovnání terénu na levém břehu 
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Pro ochranu ČOV Oslavan je navržena hráz na pravém břehu v rozsahu km 2,760 – 3,045, 

která má stejné navrhované řešení jako na levém břehu Oslavy. Zde je navržen 1 výpustný 

objekt se zpětnou klapkou, a to vyústění ČOV na km 2,865. 

V historické části, kde je málo místa pro stavbu hrází, jsem navrhnul ochranné betonové zdi, 

které jsou v převýšení nad Q100 Δh = 0,5 m jako u ochranných homogenních sypaných hrází. 

Ochranné betonové zdi jsou navrženy z vodostavebního betonu šířky 0,5 m. Umístění zdí je 

na pravém břehu na km 3,628 – 4,905. Na levém břehu je rozmístění zdí následující:               

Km 3,595 – 3,855 a km 4,705 – 4,896. Na pravém břehu jsou starší betonové a cihelné zdi, 

jejich použití je třeba zvážit na odborný posudek na statiku tak, aby vyhověly namáhání tlaku 

a proudění vody. Některé tyto zdi patří do památkové zóny, je třeba opatření řešit 

s příslušným památkovým úřadem. Možností je spravení zdi z návodní strany, nebo 

k postavení nové zdi, která by byla umístěna „na těsno“ s původní zdí. 

Součástí ochranných betonových zdí jsou mobilní hrazení, které slouží k zatarasení vjezdů 

k toku. Jsou na pravém břehu na km 3,917 a km 4,692. Vjezdy slouží pro vjezd udržovací 

techniky ke kynetě a bermě toku, taktéž slouží pro pěší turistiku. 

Ochranná zeď je navržena i na přítoku Balinky tak, aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí toku 

a k opuštění vody před ústím Balinky do Oslavy. Součástí zdí jsou i výpustné objekty a to 

jeden na levé straně (km 4,783) a 2 na pravém břehu (km 4,120 a km 4,330). Výpustný objekt 

na km 4,120 slouží jako odvod vyčištěných důlních vod z ČDV. 

Ochranná betonová zeď je taktéž navržena na levém břehu na  km 4,955 – 5,135 se stejnými 

parametry uvedené výše. Na km 5,135 se zeď zalamuje a přechází na hrázové těleso, které je 

ukončeno do ztracena. 

 

Obrázek 27: Navržené opatření – Ochranné zdi – vpravo lze vidět zapojení původní zdi 
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Součástí opatření je také udržovací práce, která má udržovat vegetaci v přiměřené míře tak, 

aby byla zachována optimální průchodnost povodně. Pro úpravu zeleně je vhodné naset travní 

osivo s odolností na vyšší rychlost proudění. Vhodnou volbou je sázení vhodných drobnějších 

dřevin. 

Pro vyšší rychlosti proudění vody při povodňových stavech jsou spádové stupně umístěné 

v korytě vhodnou volbou pro zamezení výmolů v korytě. Popřípadné spravení či zpevnění 

spadových stupňů rozrušených po povodňových stavech jsou taktéž vhodnou volbou.  

Oblasti v nadjezí jednotlivých jezů (hlavně km 3,050 a km 4,956) je vhodné při nižších 

povodňových stavech (Q1, Q5) manipulovat s jezy tak, aby se v nadjezí vytvořila vhodná 

rychlost proudění pro odnos splavenin. Pokud by manipulací nedošlo k odnosu splavenin, je 

vhodné tyto sedimenty vytěžit těžkou technikou. 

 

7.2 VYBRANÁ OPATŘENÍ NA VYBRANÉM PŘÍTOKU 

Pro tok Balinka je kvůli vysokému odnosu splavenin vhodné řešení způsobující zpomalení 

nebo úplnému zastavení. Tomuto opatření vhodně vyhovuje poldr. Plnil by funkci 

sedimentační nádrže. Další výhodou poldrů je jejich volná objemová kapacita, která může mít 

velký vliv na zploštění maximální hodnoty hydrogramu při intenzivních lokálních deštích 

a následné bleskové povodně. Na obrázku níže lze vidět transformace přítoku a odtoku v čase 

v grafickém provedení. 

 

 

Obrázek 28: Grafické znázornění vlivu poldrů 
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Byla vytipována 3 místa možného umístění poldrů: 

 Na toku Balinky – poldr Balinka 

 Na toku Neslovického potoka – poldr Neslovice 

 Na soutoku Balinky a Neslovického potoka – poldr Padochov 

Jednotlivé poldry budou opatřeny menším rybníkem na přítoku kvůli sedimentaci splavenin. 

Důvodem je ochrana poldru proti zanášení. Tyto rybníky budou pravidelně kontrolovány po 

vydatnějších deštěch a budou v případě zanešení bagrovány, aby plnili dále svoji funkci. 

Poldry, které jsou vytipovány jsou vidět v příloze C.09, nebo na obrázku 29. Jednotlivé 

orientační hodnoty poldrů jsou popsány pod obrázkem 29. 

 

 

Obrázek 29: Náhled části C.09 - Umístění poldru na soutoku Neslovického potoka a Balinky 

 

Tabulka 8: Orientační hodnoty jednotlivých poldrů 

Poldr Balinka Neslovice Padochov 

Plocha povodí nad poldrem 12,00 ha 10,32 ha 61,77 ha 

Max. plocha hladiny 74 885 m2 73 217 m2 74 732 m2 

Max. objem vody 374 425 m3 366 085 m3 149,464 m3 

Max. hloubka vody 15 m 12 m 6 m 

 

Jednotlivé hodnoty jsou pouze orientační. Tato práce se podrobněji nezabývá problematikou 

poldrů a jejich přesnému návrhu transformace hydrogramu před a za poldrem. 
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8  VÝPOČET NÁVRHU 

Jednotlivá navržená opatření byla vložena do výpočtového programu HEC-RAS. Zde byly 

upraveny pro výpočet proudění. Byly dosazeny drsnosti homogenních sypaných hrází na 

hodnotu n = 0,05, kdy v tomto součiniteli je uvažována určitá rezerva. Pro ochranné betonové 

zdi byl navržen Manningův součinitel n = 0,03, přičemž i tato hodnota byla zvolena 

s rezervou na stranu bezpečnosti. Pro úsek, kde jsou navrženy udržovací práce zeleně, byla 

hodnota břehových drsností ponížena o 10 -15 %.  Po výpočtu v modelu byly hodnoty 

extrahovány a vloženy do MS Excel, kde byla provedena opětovná analýza hladin vůči 

modelu Mike 11 a HEC-RAS v původním stavu. Analýza splavenin byla taktéž provedena a 

byla vyhodnocena podle vymílací rychlosti toku. Byly zpracovány potřebné výkresové 

výstupy (příčné a podélné charakteristiky, rozliv hladin v situaci). Níže jsou jednotlivá 

opatření vyhodnocena a popsána podrobněji. 

Popis výpočtu, stručně. 

8.1 VÝSTUPY MODELU S NAVRŽENÝM OPATŘENÍM 

Při pohledu na analýzu hladin v příloze B.03 lze vidět menší nárůst změny hladiny směrem 

nahoru v místech, kde byla provedena ochranná opatření, která omezila průtočnou plochu 

toku. Povodňové stavy Q1 Q5 a Q20 nemají výraznější změnu hladiny, neboť se v analýze 

vyskytují se změnou do 15 cm nad původním stavem. Hladina Q1 je prakticky stejná v celém 

modelu, protože není téměř vůbec ovlivněná navrženými opatřeními. Q100 místy převyšuje 

změnu rozdílu hladin více než o 15 cm, a to hlavně v oblasti navržené ochranné homogenní 

sypané hráze. Vliv na to má hlavně charakteristika sypaných hrází, kdy jsou výrazně 

objemnější než ochranné betonové zdi a tak zmenšují průtočnou plochu toku. Zde byla 

navržena z důvodu možné prostorové dispozice a estetického hlediska. Hladina v historické 

části Oslavan byla v kombinaci navrhovaných opatření stabilizována a nebyla tedy zvýšena o 

dramatickou hodnotu. Dokonce udržovacím opatřením byla hladina v příčném profilu PF 44 

a PF45 snížena (toto snížení není příliš vysoké, ale lze s předpokladem říci, že udržovací 

práce měly příznivý vliv na proudění v toku). Ochranná zeď na levém břehu nad pevným 

dolním jezem (km 4,956) neměla taktéž výrazný vliv na hladinovou změnu toku, neboť se 

v analýze držela změna v zeleném rozhraní. 

 

Obrázek 30: Printscreen části přílohy B.03 - Zde lze vidět vliv opatření hlavně na hladinu Q100 
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V analýze splavenin, která je součástí přílohy B.04,  lze vidět téměř žádnou změnu v režimu 

splavenin. Změna rychlostí je tak nepatrná, že je v praktickém měřítku zanedbatelná. 

V ojedinělých případech lze vidět změnu rychlostí až do hodnoty 0,5 m/s (PF 22), ale většina 

změn se pohybuje v rozmezí ±0,1 m/s, která je zanedbatelnou hodnotou na změnu režimu 

splavenin v zájmovém úseku. 

 

Obrázek 31: Printscreen části přílohy B.04 - PF 22 ve kterém je vidět největší změna rychlostí 

V příčných profilech, kde došlo k navržení jednotlivých opatření, lze vidět koncentrovaný 

průtok do mezihrází. V příčném profilu PF 22 je navržena úprava za hrází formou srovnání 

terénu tak, aby byla využita jako parkovací plocha pro automobily přilehlého Moravského 

rybářského svazu z. s. Na obrázku níže lze vidět  zpracování v příčném profilu. 

 

Obrázek 32: PF 22 – Návrhové řešení – možnost úpravy hráze a přilehlého prostoru 
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V podélném profilu toku (příloha C.06) jsou názorně zobrazeny umístění jednotlivých 

opatření na levém a pravém břehu. Jsou zde popsány nadmořské výšky paty a koruny hrází a 

zdí s příslušnými hodnotami nadmořských výšek hladin a dna koryta. V horní části jsou 

vypsány veškeré objekty a přítoky s příslušným staničením, které se objevují v popisovaném 

úseku. Hladina Q100 nepřesahuje žádnou část ochranného opatření a tím dané ochranné 

opatření splňuje svoji funkčnost. 

V příloze C.05 je vidět názorně rozmístění jednotlivých opatření pro ochranu Oslavan a 

údržbu úseku. Jednotlivé opatření jsou znázorněna graficky a rozlišena barvami, kdy 

světlehnědá barva značí ochranné homogenní sypané hráze a tmavě hnědočervené zbarvení 

značí ochranné zdi. Béžové šrafování označuje úsek, kde by mělo být prováděno udržovací 

opatření. Světlemodře jsou barveny navrhované výpustné objekty se zpětnou klapkou a 

mobilní hrazení vjezdů ke korytu toku. 

V horní části nad pevným jezem dolním (km 4,956) lze  vidět rozliv toku do levé části 

inundace. Kombinovaným opatřením sypané hráze a betonové zdi je zamezen rozliv do 

obytných částí na levém břehu pevného dolního jezu. Rozliv této oblasti je znázorněn 

printscreenem na obrázku níže. 

 

Obrázek 33: Printscreen části C.05 - Náhled na rozliv nad pevným dolním jezem (km 4,956) 
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Oblast historické části Oslavan je v původním stavu z velké části zatopeno hladinou Q100. 

Ochranné betonové zdi, které byly navrženy výše, dokazují velmi pozitivní vliv na rozliv 

hladin. Tímto opatřením je tato velká část Oslavan, která byla v ohrožení, ochráněna. 

V náhledu na obrázku níže je vidět tuto velkou změnu. 

 

 

Obrázek 34: Printscreen části C.05 - Náhled na rozliv v historickém centru Oslavan po opatření 

 

Od profilu PF 26 níže je navržené opatření formou ochranných homogenních sypaných hrází, 

která ochraňuje ČOV a průmyslovou oblast s přilehlou zástavbou v původním rozlivu koryta. 

Opatření nepatrně zvýšilo jednotlivé hladiny v korytě, ale rozliv to výrazně zmenšilo a tím 

ochránilo tuto oblast proti povodním. Na obrázku níže lze vidět rozliv po zavedení opatření 

v tomto úseku. 
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Obrázek 35: Náhled části C.05 - Navržené opatření pomocí sypaných hrází a její vliv na rozliv 

 Dále v příloze C.05 je patrné udržovací opatření znázorněné béžovou barvou šrafování. Bylo 

navrženo výlučně v oblastech, kde by mohl vlivem nedostatečného udržovaní zeleně docházet 

k vysokým drsnostním charakteristikách v toku a mělo to za důsledek zvýšení hladiny a 

možnost rizika přelití koruny ochranných prvků při průtocích na to navržených. Tyto opatření 

nejsou prováděna mimo oblasti bez ochranných prvků z důvodu minimalizování a 

zefektivnění finančních prostředků určených pro tuto činnost. 
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9  KONFRONTACE S PROJEKTY POVODÍ MORAVY S. P. 

Rok 2015 byl velmi suchý pro celou Českou republiku. Pod nátlakem politiků a dané situaci 

Povodí Moravy s. p. v srpnu 2015 na tuto vodní krizi vypsalo technicko-ekonomickou studii 

realizace díla Čučice, která by se nacházela nad Oslavanami. 

Oblast patří k dlouhodobě vytipovaným oblastem pro návrh vodního díla. Jednotlivé návrhy 

počítají se 3 variantami, které zatopí převážnou část chráněné krajinné oblasti Oslava – 

Chvojnice. Hráz je navržena při soutoku Čučického potoka s Oslavou poblíž vesnice Čučice. 

Základní varianta počítá s výškou hráze 63 m a celkovým objemem 53 mi. m3. Hladina by 

dosahovala až pod Vlčí kopec. Varianta s nejvyšší hrází (78 m) by měla celkový objem 82 

mil. m3, přičemž by hladina sahala až pod zříceninu Lamberk. 

Roku 2016, kdy měla být  studie hotova do 31. 7. 2016, se zvedla občanská iniciativa 

zachránit řeku Oslavu a její kaňonovité údolí. Byla vypsána petice, ve které se podepsalo přes 

24 tisíc lidí bydlících poblíž díla či trampů napříč celou republikou. Na Povodí Moravy s. p. 

byl vyvinut velmi silný tlak z organizace „Zachraňme Oslavu“ a dalších příslušných zástupců 

města a obcí poblíž díla Čučice. Konečným verdiktem bylo odvolání bývalého generálního 

ředitele pana Jana Hodovského dne 7. 12. 2016 ministrem zemědělství panem Marianem 

Jurečkou. Pověřeným dočasným ředitelem byl zvolen pan Dr. Ing. Antonín Tůma, který zrušil 

další přípravné kroky ke stavbě a informoval osobně obce o ukončení realizace výstavby. 

Nynějším generálním ředitelem je MVDr. Václav Gargulák.[15][16] 

Z hlediska hydraulického by výstavba VD Čučice byla vhodnou variantou pro ochranu 

Oslavan a dalších obcí a měst pod dílem při povodňových stavech. Byla by možnost snížit 

navrhované ochranné zdi a hráze kvůli transformaci povodňové vlny během povodní a tím 

uspořit část výdajů k realizaci PPO v Oslavanech. Samotná přehrada by jednotlivé výkyvy 

vyrovnávala a zaručeným průtokem pod hrází by byla oblast pod ní ekologicky stabilizována. 
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10  ZÁVĚR 

Problematika povodní, kterou se v této práci zabývám, je složitou funkcí dějů, které lze reálně 

těžce popsat. Používají se proto zjednodušení, která nemají výrazný vliv na výslednou 

interpretaci. V této práci došlo ke zjednodušení reálného pohybu vody na model 1D. 

Nejistoty, které se mohou vyskytovat, jsou ve všech krocích při zpracování tohoto modelu. 

První nejistota vzniká při vstupních datech od Povodí Moravy s. p., kde nebylo přesně určeno, 

za jakých podmínek byl model vypočten, jakou vegetaci a roční období popisovali a jestli od 

doby sběru dat mezi modelem Mike 11 a mým modele HEC-RAS nedošlo ke změně 

některých podélných, příčných či drsnostních charakteristik. Další nejistota vzniká při 

používání modelu v 1D dimenzi, kdy nezohledňuje model proudění v inundaci správným 

způsobem (rychlostní pole je pouze v jednom směru). Poslední nejistota vzniká poddajností 

řešitele, který i přes své odborné podložení vstupů může konvergovat k určitému osobnímu 

názoru, který nemusí plně odpovídat skutečnému stavu dané věci. 

Přednosti navrhovaného řešení v této práci je ochrana celých Oslavan před povodňovými 

stavy na hodnotu průtoku Q100. Nevýhodou je značná finanční zátěž tohoto navržení kvůli 

velkému rozsahu zvoleného opatření. Doporučuje se pro tento návrh vytvořit rizikovou 

analýzu potencionálních škod a analýzu celého projektu po finanční stránce. Tyto analýzy by 

se měly porovnat a rozhodnout se pro konkrétní řešení, které bude mít nejvyšší ochranný 

potenciál území s nejnižšími náklady na výstavbu. 

Závěrem bych chtěl říci, že touto prací jsem si rozšířil odbornost na danou problematiku 

a prohloubil znalosti učiva z oboru hydrauliky, modelování či práce s GIS systémy. Práce mě 

v celé šíři obohacovala, a i když byla časově velmi náročná, hlavně při kalibraci a práci 

s Civil 3D, byla podle mého názoru dobře obsahově zpracována. V některých případech bych 

rád rozšířil danou práci i o problematiku jiných jevů a návrhů, které jsem popisoval a řešil 

pouze okrajově, ale tato práce by pak neodpovídala správné interpretaci zadání této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 24. 5. 2017 v Brně 

________________________  

      Autor: Martin Kopuletý   
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14  POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY 

VD  Vodní dílo 

ČR  Česká republika 

ČDV  Čistírna důlních vod 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

s. p.  Státní podnik 

C  Chézyho rychlostní součinitel 

R  Hydraulický poloměr 

d  Průměr zrna – např. d50 (typ zrna záleží na použitém vzorci) 

def  Efektivní zrno z granulometrického rozboru 

n  Drsnostní součinitel podle Manninga 

0n    Bazální hodnota pro přímé, pravidelné, hladké koryto podle materiálu 

1n   Zohledňující faktor vlivu nerovností povrchu 

2n   Faktor variace tvaru a velikosti příčného profilu 

3n   Faktor zohledňující překážky 

4n   Faktor zohledňující vliv vegetace a poměrů proudění 

5m   Korekční faktor zohledňující zakřivení, resp. meandrování koryta 

MS Excel Tabulkový editor od firmy Microsoft 

AutoCAD 2D a 3D editor podrobného kreslení a tvorby dokumentace od firmy Autodesk 

HEC-RAS Hydrologic Engineering Centers River Analysis System 

USACE United States Army Corps of Engineers 

Mike 11 výpočetní nástroj pro modelování říčního proudění a dalších proudění 

Q-h křivka Graf popisující výšku hladiny  na průtokovém množství 

1D model Model pracující jen v jedné dimenzi 

1,5D model Model pracující na principu 1D modelu s modelováním inundace pomocí větví 

K  Průtokový modul používaný v HEC-RASu 

DMT  digitální model terénu 

ArcMap 10.5 Geografický informační systém (GIS) pracující s mapami od firmy ArcGIS 

Civil 3D Nadstavba programu AutoCAD pracující s DMT a jejich analýzou  

PPO  Protipovodňová ochrana 
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