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Cílem diplomové práce bylo zkapacitnění koryta toku Únanovky pod VN Těšetice se 

zaměřením na vhodnou protipovodňovou ochranu obcí Těšetice, Bantice a Práče. Práce 

se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku Únanovka v říčním km 1.6593 – 

6.4103. Výpočet kapacity koryta toku byl proveden pomocí 1D matematického modelu v 

programu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky z hydrologické studie dodané ČHMÚ. Z 

vypočtených hodnot kapacity koryta toku byla určena konečná hodnota nalepšeného 

odtoku vody z nádrže a možná hodnota odběru vody. V rámci diplomové práce byl 

proveden hydroekologický monitoring vodního toku (HEM analýzou 2014). 

 

Vodní tok Únanovka, kapacita toku, protipovodňové opatření, upravené koryto, průtok, 

návrhový průtok, nalepšený odtok. 

The main aim of the thesis was the liquefaction of Únanovka streamflow under the 

Těšetice dam with the focus on suitable flood protection of the villages of Těšetice, 

Bantice and Práče.The thesis evaluates the existing condition of the Únanovka 

streamflow in the river mileage 1.6593 – 6.4103. Calculation of the streamflow capacity 

was carried out per 1D mathematical model in the HEC-RAS programme for the selected 

N-year flow from the ČHMÚ hydrological study. Final value of the improved drainage 

from the dam was determined together with the possible value of water collection. 

Within the thesis the hydro-ecological monitoring of the watercourse was carried out 

(HEM analysis 2014). 

 

Watercourse Únanovka, capacity of channel, trained river flow, designed channel 

capacity, improved outflow.
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Dle zpracovaných dat v bakalářské práci, která se zabývala posouzením účinností 

zásobního a ochranného funkčního prostoru VN Těšetice, byly stanoveny možnosti 

přerozdělení velikosti funkčních objemů. To bylo dáno postupnou změnou kóty přelivné 

hrany pevného bezpečnostního přelivu, kde byly měněny proporce mezi zásobním a 

ochranným objemem nádrže. Pro jednotlivé kóty bezpečnostního přelivu byly 

provedeny výpočty dosažených efektů.  

Snížení hrany bezpečnostního přelivu o 0.50 m bude přetransformována i pětisetletá 

povodeň. Ovšem o neškodném odtoku toto tvrzení nelze říct. Neškodný odtok do toku 

pod nádrží je stanoven na hodnotě ONE = 0.5 m3/s, přitom kontrolní povodeň již pro Q20 a 

odpovídající vypouštěný průtok do koryta dosahuje OMAX = 8.58 m3/s. 

Při průchodu dvacetileté povodně, nastavené startovací hladiny na kótě stálého 

nadržení 242.70 m  n. m. (mimochodem tato úroveň hladiny by nesplnila požadavky jak 

pro odběr vody pro závlahy, tak minimálního zůstatkového průtoku pod nádrží.), kóty 

bezpečnostního přelivu 247.00 m n. m. (max. kóta retenčního prostoru neovladatelného 

je 248.70 m n. m.) a šířka přelivné hrany na nereálný 1.00 m, byl vypočtený vypuštěný 

průtok do koryta OMAX = 1.36 m3/s. Nádrž ani v takto nastavených extrémních 

podmínkách pro transformaci povodňové vlny Q20 nevyhověla na nepřekročení 

neškodného odtoku ONE v korytě pod nádrží. 

Z hydrologické studie je stanovena Q1 = 2.00 m3/s. Je tedy zřejmé, že neškodný odtok je 

stanoven menší než jednoletá voda, což je v běžné praxi nereálné. 

Hodnota ONE byla ověřena na základě hydrometrování, které bylo provedeno dvakrát, a 

to v roce 2016. Při otevření spodní výpusti na 50 % byl naměřen průtok Q = 1.00 m3/s. 

Tento průtok už není neškodný z důvodu zatopení části golfového hřiště a také menší 

části fotbalového hřiště. (Žiaček, 2016) 
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Cílem práce je posouzení stavu vodního toku Únanovky v katastrálním území obcí 

Kyjovice, Suchohrdly u Znojma, Těšetice u Znojma, Bantice a Práče se zaměřením na 

vhodnou protipovodňovou ochranu intravilánu obcí a nivy toku Únanovky v extravilánu 

v říčním km 1.6593 (u lávky na konci obce Práče [proti proudu]) a končí v km 6.4103 

(hospodářským mostem pod VN Těšetice). 

K výpočtům jsou použity vypočtené povodňové vlny z bakalářské práce. 

Ze závěrů bakalářské práce vyplývá zkapacitnění toku Únanovky pod VN Těšetice. 

Ke zkapacitnění toku budou použity zemní hráze, svislé opěrné kamenné zdi a 

železobetonové ochranné zdi. 

Z vypočtených hodnot kapacity koryta toku bude určena konečná optimální hodnota 

nalepšeného odtoku "Op" vody z nádrže a možná hodnota odběru vody.  

Jeden z cílů práce je hydroekologický monitoring vodního toku (HEM analýza 2014). 

 

 Ze získaného geodetického zaměření je stanoven aktuální stav toku pomocí 1D 

matematického modelu HEC-RAS 5.0.5  

 Provedení rekognoskace terénu a sestavení Hydroekologického monitoringu  

 Navržení opatření dle platných právních předpisů  

 Posouzení navrženého opatření toku pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS 

5.0.5  

 Struktura práce a postup byl zpracován po vzoru diplomové práce (Salingerová, 

2016)  

 

Pro vypracování jsou použity následující softwary: 

- MARTON, D. SOFTWARE ZFNAD JAKO VÝSTUP ŘEŠENÉHO PROJEKTU FRVŠ. In 

Sborník anotací Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4042- 5 

- Starý, M.: HYDROG. Software pro simulaci, predikci a operativní řízení odtoku 

vody z povodí, Brno, 1991-2016 

- HEC-RAS 5.0.5. (Hydrologic Engineering Centres River Analysis Systém). Features 

(online) [cit. 13. 6. 2018] Dostupné na WWW: 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/features.aspx 

 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/features.aspx
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o Jméno toku: Únanovka 

o Kilometráž celého toku: 14.851 km 

o Kilometráž zájmového území: 4.844 km 

o Plocha povodí: 36.866 km2 

o Pramen: severně nad obcí Únanov ve 300 m n. m. 

o Ústí: do řeky Jevišovky mezi obcemi Práče a Lechovice 

o Obec s rozšířenou působností: Znojmo 

o Okres: Znojmo 

o Kraj: Jihomoravský 

o Správa toku: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

o Závod: Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

o Provoz: Znojmo 

o Číslo vodohospodářské mapy: 34 – 11 

o Číslo hydrologického pořadí: 4 – 14 – 03 – 036/1 

 

 

Obr. 1 Vodní tok Únanovka – vodohospodářská mapa (www.heis.vuv.cz) 

 

Vodní tok Únanovka je pravostranným přítokem řeky Jevišovky, pramení v jižní části 

Jevišovické pahorkatiny severně 750.00 m od stejnojmenné obce, v části zvané Rybník, v 

nadmořské výšce 300.00 m n. m. Východně od obce Únanov je pravostranným přítokem 

odvodňovací příkop z oblasti významné těžbou kaolínu. Dále po toku, jižně pod skládkou 

odpadů, se nachází malá vodní nádrž U Mlýnku. Přibližně 3.00 kilometry po toku 

Únanovka protéká přírodní památkou Zmijiště. Následuje kaskáda nádrží Bohunický 

rybník a VN Těšetice v oblasti tvořihrázského lesa, jenž byly šetřeny v bakalářské práci. 

Pod nádrží se nachází, až na dvě značná zakřivení, přímý úsek 4.844 km dlouhý. 

Samotné ústí Únanovky sahá do Dyjsko-svrateckého úvalu. Tento úsek koryta toku, 

břehové čáry lemující intravilány obcí a orné půdy, protéká obcemi Těšetice, Bantice a 

Práče, ve kterém byly stanoveny záplavová území a aktivní zóny k jednotlivým QN 

povodňovým vlnám. V tomto šetření bylo provedeno v roce 2015 geodetické zaměření, 
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které je podkladem pro 1D model v softwaru HEC-RAC. V úvodu je zmíněno, že neškodný 

odtok z VN Těšetice je stanoven na hodnotě ONE = 0.50 m3/s, pouze před obcí Těšetice. 

Protože sousední obec Bantice je rodnou vsí i trvalým bydlištěm zpracovatele diplomové 

práce, byla volba prodlouženého úseku pro zpracovatele zajímavou výzvou, jak by mohl 

svojí detailní znalostí terénu a využitím praktických zkušeností a historické paměti 

obyvatel přispět k technickému řešení, jež by nejlépe pomohlo prevenci povodňových 

škod i v jeho obci. 

 
Obr. 2 Řešený úsek 
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Kód GMJ: IIC-7D-e, VIIIA-1B-d 

Systém: Hercynský, Alpsko-himalájský 

Provincie: Česká Vysočina, Západní Karpaty 

Soustava: Česko-moravská soustava, Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava: Českomoravská vrchovina, Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek: Jevišovická pahorkatina, Dyjsko-svratecký úval 

Podcelek: Znojemská pahorkatina, Drnholecká pahorktina 

Okrsek: Výrovická pahorkatina, Hrabětická plošina 

 

Znojemská pahorkatina je geomorfologický podcelek v jihovýchodní části Jevišovické 

pahorkatiny, ležící v okresech Znojmo a Brno-venkov v Jihomoravském kraji a v okrese 

Třebíč v kraji Vysočina. Podcelek se rozkládá zhruba v prostoru mezi obcemi Hnanice, 

Vranov nad Dyjí, Zahrádka a Senorady. Uvnitř podcelku se nacházejí města Náměšť nad 

Oslavou, Hrotovice, Jevišovice a Znojmo. 

Drnholecká pahorkatina je geomorfologický podcelek spadající pod Dyjsko-svratecký 

úval. Nachází se severozápadně od obce Drnholec, směrem k řece Miroslavce, jižní 

hranici útvaru tvoří řeka Jevišovka. Jedná se o plochou nížinnou pahorkatinu. Geologicky 

ji tvoří neogenní sedimenty, říční terasy a spraše. (www.mapy.cz) 

 

Obr. 3 Geologická mapa (www.geology.cz) 
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Obr. 4 Legenda geologie 
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V zájmovém území se nachází více než třicet vrtů. Většina vrtů jsou z roku 1978, tj. z 

doby před výstavbou VN Těšetice a nachází se v intravilánech obcí. Jsou zaměřeny na 

inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Některé vrty prokázaly výskyt 

radioaktivních ložisek (hloubka vrtů 95 – 98 m), což jsou nejhlubší vrty v oblasti. Některé 

prokázaly ložisko nerudné suroviny. (www.geology.cz) 

 

 

Obr. 5 Vrtná prozkoumanost (www.geology.cz) 

 

Většina území oblasti povodí Dyje 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. Hodnoty 

specifického odtoku se pohybují od 3 do 5 l*s-1*km-2 a místy klesají i pod 3 l*s-1*km-2. 

(www.pmo.cz) 

Roční úhrn srážek kolísá mezi 300 – 550 mm a je ovlivněn stínem Českomoravské 

vrchoviny. (www.czso.cz) 

V roce 2017 byla zaznamenána ztráta tekoucí vody v korytě toku Únanovky, která byla 

způsobena deficitem srážek. Tento deficit měl za následek výrazné snížení hladin v 

okolních studnách. 

 

Původní pokryv tvoří kambizemě (modální var. mesobazická, districká), v menší míře 

hnědozemě a luvizemě. V okolí vodního toku je luvizem. Půdy jsou zpravidla suché až 

vysýchavé pouze v bázích svahů se vyskytují čerstvě vlhké typy. 
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Dle Quitta spadá zájmové území do klimatických regionů T2 a T4. Regiony se vyznačují: 

T2 – dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým jarem i 

podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 

trváním sněhové pokrývky. 

T4 – velmi dlouhé, teplé a suché léto, jaro i podzim jsou velmi krátké a teplé, zima trvá 

krátce, je mírně teplá až suchá, velmi krátké trvání sněhové pokrývky. (www.ovocnarska-

unie.cz) 

Tab. 1 Klimatická charakteristika oblastí T2 a T4 

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTÍ T2 T4 

Počet letních dní 50 -60 60 - 70 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 160 - 170 170 - 180 

Počet dní s mrazem 100 - 110 100 - 110 

Počet ledových dní  30 - 40  30 - 40 

Průměrná lednová teplota  -2 - -3  -2 - -3 

Průměrná dubnová teplota 8 - 9 9 - 10 

Průměrná červencová teplota  18 - 19 19 - 20 

Průměrná říjnová teplota 7 - 9 9 - 10 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90 

Suma srážek ve vegetačním období 350 - 400 300 - 350 

Suma srážek v zimním období 200 - 300 200 - 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50 

Počet zatažených dní 120 - 140 110 - 120 

Počet jasných dní 40 - 50 50 - 60 

 

   

Obr. 6 Klimatická mapa dle Quitta 
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Celková plocha povodí toku Únanovky dosahuje 36.866 km2 a délka činí 14.851 km. 

Podle dodaných hydrologických údajů ČHMÚ činí dlouhodobý průměrný roční průtok Qa 

= 0.033 m3/s a průměrný roční stav dosahuje až 10.0 cm. Vodní tok Únanovka je 

levobřežním přítokem řeky Jevišovky, ta se vlévá do Dyje, která se vlévá do Moravy, ta do 

Dunaje a ten pak do Černého moře. 

V úseku mezi Únanovem a Těšeticemi byla v roce 1983 vybudována vodní nádrž 

Těšetice, která zaujímá plochu 12 ha s objemem 0.852 mil. m³.  

Únanovka napájí též několik rybníků: Únanovský, Bohunický, VN Těšetice, Bantický a 

Práčský. (cs.wikipedia.org) 

 

V řešeném úseku se nevyskytuje žádný hlásný profil. Nejbližší hlásný profil se nachází na 

řece Jevišovce: proti proudu v obci Výrovice a po proudu v obci Božice. 

4.7.1.1Kategorie 

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné 

profily se podle významu rozdělují do tří kategorií: 

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na 

významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření 

k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní 

povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí. 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou 

nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. 

Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. 

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které 

mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 

(www.povodnovyportal.cz) 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_T%C4%9B%C5%A1etice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_T%C4%9B%C5%A1etice&action=edit&redlink=1


Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

21 

 

 

Obr. 7 Evidenční list hlásného profilu Výrovice 
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Obr. 8 Evidenční list hlásného profilu Božice 
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V řešené lokalitě se nenachází místo častých ledových obtížích. 

 

Lokalita: Pod VN Těšetice 

Kategorie: Vodoměrná stanice 

Identifikátor pobočky: BR 

Kód uceleného povodí: Dyje 

Kód podniku: PMO 

 

Obr. 9 Vodoměrná stanice pod VN Těšetice a Thomsonův měrný přeliv 

 

Tab. 2 Ohrožené objekty – Těšetice 

Název Umístění Účel 
Aktivní 

zóna 

ČOV 
Levý 

břeh 
ČOV Ne 

Hasičská 

zbrojnice 

Levý 

břeh 
Služby Ano 

Těšetice, LB 
Levý 

břeh 

Obytné 

budovy 
Ne 

Těšetice PB 
Pravý 

břeh 

Obytné 

budovy 
Ne 

Sportovní areál 
Oba 

břehy 
Sportovní Ano 

ČS 
Pravý 

břeh 
Infrastruktura Ano 

Jímací objekt 
Pravý 

břeh 
Infrastruktura Ano 

(www.editor.dppcr.cz) 

 

Zde je namístě podotknout, že všechny čtyři ohrožené objekty byly v aktivní zóně 

budovány v nedávné době, to znamená s vědomím ohrožení povodní.  

 

http://www.editor.dppcr.cz/
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V oblasti řešeného úseku se nachází zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 

zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 

ze ZPF, a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební 

účely. (www.bpej.vumop.cz) 

V polní rostlinné výrobě se pěstuje především tržní plodiny – pšenici, řepku, hrách, 

ječmen, kukuřici na zrno a konzumní brambory pod závlahou. Velmi důležitou roli 

sehrává v zajištění krmivové základny pro chov skotu, tj. pěstování vojtěšky a kukuřice na 

siláž. 

Mimo intravilán obce Těšetice a Bantice tok protéká dvěma zalesněnými částmi. Jedna 

část se nachází v km 0.500 a druhá v km 4.100. 

 

V řešeném úseku je tok lemován listnatými stromy. Jedná se převážně o trnovník akát, 

topol černý, vrba bílá, vrba křehká. 

 

Podél levého břehu toku se v obci Těšetice nachází vodojem, fotbalové hřiště, koupaliště, 

hasičská zbrojnice, ČOV a hřbitov. Po pravém břehu toku se nachází golfové hřiště, 

obchod s potravinami a ubytovna s jídelnou. 

V obci Bantice se po levém břehu toku nachází kostel. Po pravé straně břehu toku se 

nachází víceúčelové hřiště, koupaliště, fotbalové hřiště a místní pohostinství. 

Součástí obcí jsou součástí tyto firmy: Pomona Těšetice, a. s. – zemědělská výroba, 

Distribuční centrum Hostan, Winter, s. r. o. – kovoobrábění, Agrall Zemědělská 

technika, a. s.– prodej zemědělské techniky a náhradních dílů. 

Další možnosti znečištění: ČOV Těšetice. Protože mají obě obce oddílný stokový systém, 

tak by mezi další znečištění mohlo patři smytí olejových úkapů a obrus brzdových 

destiček automobilů při splachu komunikací a zpevněných ploch v průběhu srážkových 

období. 

 

Vodní tok Únanovka nemá na celém úseku žádné energetické využití, ani přes nabízející 

se hydraulický spád VN Těšetice, a to zejména z důvodu jeho nepatrného dlouhodobého 

průměrného průtoku Qa = 0.033 m3/s, který je pro využití vodní energie krajně 

nehospodárný. 

 

Na řešeném úseku není žádný odběr vody. 
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Mezi jediný subjekt vypouštějící vyčištěné odpadní vody patří ČOV Těšetice. Objemovou 

metodou bylo zjištěno vypouštěné množství 0.05 l/s. 

 

 

Obr. 10 Vypouštění vyčištěné odpadní vody z ČOV Těšetice, barva vypouštěné vody 
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Dle ČSN 75 7221 – Jakost vod, se tekoucí povrchové vody podle jakosti vody zařizují do 5 

tříd: 

Třída I – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou 

činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému 

přirozenému pozadí v tocích. 

Třída II – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností 

tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, 

vyváženého a udržitelného ekosystému. 

Třída III – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci 

bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 

Třída IV – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností 

tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující 

existenci pouze nevyváženého ekosystému. 

Třída V – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 

umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. (www.heis.vuv.cz) 

Tab. 3 Klasifikace jakosti vody v tocích (heis.vuv.cz) 

Ukazatel Měrná jednotka 
Třída 

I II III IV V 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 ≥ 60 

Amoniakální dusík mg/l < 0.3 < 0.7 < 2 < 4 ≥ 4 

Dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 ≥ 13 

Celkový fosfor mg/l < 0.05 < 0.15 < 0.4 < 1 ≥ 1 

Data o jakosti celého toku nebyly zjištěny. 

 

Tab. 4 Jakost vypouštěných vod z ČOV Těšetice do toku Únanovky 2017 (www.heis.vuv.cz) 

Ukazatel Měrná jednotka 
Třída 

I II III IV V 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní mg/l < 2 < 4 < 8 8.3 ≥ 15 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l < 15 < 25 39.9 < 60 ≥ 60 

Amoniakální dusík mg/l < 0.3 < 0.7 < 2 < 4 4.2 

Dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 26.6 

Celkový fosfor mg/l < 0.05 < 0.15 < 0.4 < 1 7.7 

Hodnoty znečištění byly získány z mapových WMS podkladů www.heis.vuv.cz, kde byly 

uvedeny VAS, a. s. Znojmo tyto data. Z ukazatelů bodového znečištění by tok patřil do 

TŘÍDY V. Zde je namístě uvést, že z hlediska emisních standardů ČOV Těšetice splňuje 

stanovené limity kvality vypouštěných odpadních vod podle Nařízení vlády ČR č. 

401/2015 Sb., které jsou pro kategorii ČOV do 500 EO stanoveny pouze pro ukazatele 
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BSK5, CHSK a N-NH4. Problémem je malá vodnost toku, takže z hlediska emisně-imisního 

odtok z ČOV po smíšení s dlouhodobých průtokem jednoznačně negativně posunuje 

kvalitu vody v toku.  

 

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu povodí Dyje 2010 - 2015 pro Únanovku po 

ústí do toku Jevišovka nebyl Povodím Moravy uveden.  

 

Vodní tok není turisticky navštěvovaný, ovšem na toku se nachází dva rybníky. V obci 

Bantice a Práče. U obou rybníků byl zaznamenán pohyb turistů, kteří tu trávili noci pod 

stanem. 

Přestože byly rybníky vybudovány jako vodní plochy pro obojživelníky. Rybníky patří pod 

správu obcí a nejsou zde vedeny žádné revíry a vysazovány žádné ryby. Ovšem výskyt 

ryb byl zaregistrován. Jedná se zejména o: kapr obecný, lín obecný, cejn malý, karas 

obecný. Při posledním výlovu Bantického rybníka v roce 2014 byli unikátem tři úhoři 

říční. 

V samotném toku Únanovky byla spatřena ouklejka pruhovaná a hrouzek obecný. 

 

Tok patří mezi nesplavné viz 4.11. 
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V řešeném úseku se nacházejí zejména zemědělské plochy, kdežto v místě nádrže, proti 

proudu zájmové lokality, se nachází přírodní památka Zmijiště v Tvořihrázském lese na 

jižním svahu údolí Únanovky u Bohunického rybníka a vodní nádrže Těšetice. Lokalita se 

nachází v katastru obce Kyjovice. 

Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 2013 nařízením Jihomoravského kraje č. 1/ 

2014 ze dne 14. 11. 2013 a zaujímá plochu 7.34 ha. (www.mapy.nature.cz)  

Jedná se o jednu lokalitu z několika chráněných území v okrese Znojmo a na východní 

straně bezprostředně navazuje na archeologickou lokalitu Těšetice – Kyjovice. 

Tato lokalita je rovněž součástí Evropsky významné lokality Tvořihrázský les.  

Předmětem ochrany jsou panonské dubohabřiny a perialpidské bazifilní teplomilné 

doubravy. Typickým zástupcem stromového patra pro tuto oblast je zde zejména dub 

pýřitý. Z hmyzu pak ohrožený roháč obecný a tesařík obrovský. (cs.wikipedia.org) 

 

 

Obr. 11 Přírodní památka Zmijiště 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ananovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1etice_(okres_Znojmo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjovice_(okres_Znojmo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch_%C3%BAzem%C3%AD_v_okrese_Znojmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1etice-Kyjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubohab%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazifiln%C3%AD_rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplomiln%C3%A1_doubrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplomiln%C3%A1_doubrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_p%C3%BD%C5%99it%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_p%C3%BD%C5%99it%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roh%C3%A1%C4%8D_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tesa%C5%99%C3%ADk_obrovsk%C3%BD
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Území bylo rozděleno na tři úseky pro lepší přehlednost. Seznámením s tokem proběhlo 

lokální rekognoskací. 

Jako součást šetření byl zpracován detailní popis, fotodokumentace vodního toku a 

přilehlého okolí. Tyto informace byly použity pro zpracování HEM analýzy. 

 

 

Obr. 12 Historický stav toku Únanovky (www.mapy.cz) 

 

Obr. 13 Současný stav toku Únanovky (www.cuzk.cz) 
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První řešený úsek zájmového území začíná u ocelové lávky v intravilánu obce Práče. 

Konec úseku byl stanoven na hranici katastrálního území obce Bantice pro levý břeh 

toku, tj. na konci dále popsaného lesa. Délka úseku je 700 m, kde tvar toku je po Práčský 

rybník lichoběžníkový, dále v lese proměnlivý. 

 

Po zmíněný rybník jsou svahy koryta toku opevněné travním porostem. Dále proti 

proudu nejsou svahy nijak opevněny, ba naopak jsou zaznamenány rozsáhlé břehové 

nátrže. Rovněž paty svahů nejsou nijak opevněny. 

Stabilizace svahů v části intravilánu je vyhovující. Ovšem nátrže nacházející se na 

pozvolně zákrutovém korytě v lese, jsou hlavní příčinou transportu sedimentu do 

Práčského rybníka. 

 

 

Nejčastěji vyskytující se dřevinou je jasan ztepilý (tvořící většinu povrchu umělého lesa) 

spolu s trnovníkem akátem. Mezi další výskyty dřevin patří vrba bílá a křehká, olše šedá. 

Keřové a bylinné patro je zastoupeno bezem černým, křídlatka česká (zarostlý z 80 % 

zmíněného lesa), kopřiva dvoudomá, kostřava ovčí, rákos obecný, svízel přítula, lopouch 

větší, vrbina obecná, bodlák kadeřavý. 

 

 

Obr. 15 Vegetační doprovod v úseku km 1.6593 až 2.3593 

Obr. 14 Tvar koryta v úseku km 1.6593 až 2.3593 



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

31 

 

 

Mezi první objekt spadá ocelová lávka, u které celý řešený úsek začíná. Km 1.6593 a šířka 

mostovky ~ 1.20 m. 

Dalšími objekty jsou dřevěné lávky (Obr. 15) v km 1.7093 a 2.1236. Šířka ~ 0.50 m. 

Následující objekt je vzdouvací stupeň km 1.7895, zabezpečující přítok do práčského 

rybníka. 

Mezi přítoky do toku patří na řešeném úseku dvě dešťové výusti DN 500 za ocelovou 

lávkou. 

Druhá zmíněná dešťová výusť DN 300, svádí vody ze zemědělského družstva. 

Dále odtok z práčského rybníka. 

Na řešené úseku č. 1 byly nalezeny dvě nežádoucí vzdouvací stavby km 2.1700 a 2.200.  

 

 

 

Obr. 16 Objekty v úseku km 1.6593 až 2.3593 

 

Při provedení průzkumu současného stavu a vzájemné srovnání s historickým stavem 

dle (Obr. 12,13) jsou vidět známky napřímení v části intravilánu. V části lesa je trasa toku 

víceméně v původním stavu. 

Ovšem údržba toku je poněkud zanedbaná. Z větší části úseku se v toku nachází mrtvé 

dřevo, které je jedním z důvodu ovlivnění průtoku vody v korytě toku. Dalším negativním 

hydraulickým ovlivněním jsou břehové nátrže, mající za následek zanášení práčského 

rybníka. 

Mezi nejzásadnější příčiny ovlivňující proudění vody v toku patří dvě vzdouvací stavby, 

které zapříčinily vyschnutí části koryta toku (Obr. 16) a neudržení minimálního průtoku v 

korytě toku. Z těchto faktů bylo zpětnou rekognoskací zjištěno, že Práčský rybník je 

z větší části napájen pouze podzemní vodou. Tento fakt má za následek nevyhovující 

kvalitu, určenou vizuálně (silně zelené zabarvení hladiny rybníka), signalizující 

abnormální znečištění nutrienty (sloučeninami dusíku a fosforu).  
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Druhý úsek zájmového území začíná na hranici katastrálního území obce Bantice pro 

levý břeh, tj. na hranici popsaného lesa viz kapitola 5.3.1. Konec je stanoven v 

katastrálním území obce Těšetice na hranici pozemku k. č. 141. Délka úseku je 2 174 m, 

tvar koryta je z 90 % lichoběžníkový. 

 

Začátek úseku až po Bantický rybník (km 3.7506) jsou svahy koryta toků opevněné 

travním porostem. Dále proti proudu svahy nejsou nijak opevněny, ba naopak jsou 

svahy koryta toku zarostlé stromovými nálety. 

Stabilita svahů v intravilánu je vyhovující. Z průzkumu je na první pohled vidět, že je 

koryto toku pravidelně sečeno. V okolí do ~ 0.50 m jsou svahy dešťových výustí 

opevněny kamennou dlažbou a v okolí silničního mostu rovněž. 

V extravilánu je koryto toku až 2.00 m zarostlé různým travním porostem. Od 

Bantického rybníka až po konec druhého úseku jsou svahy břehů poznamenány 

nátržemi. 

 

 

Obr. 17 Tvar koryta toku v km 2.3593 – 4.5334 

 

Nejčastěji vyskytující se dřevinou je trnovník akát. Mezi další výskyty dřevin patří vrba 

bílá a křehká, olše šedá, jasan ztepilý, topol osika. V Banticích u domu č. p. 98 je 

stromové patro zastoupeno třemi smrky ztepilými. 

Keřové a bylinné patro je zastoupeno bezem černým, křídlatka česká (zarostlé ze 70% 

koryto toku), kopřiva dvoudomá, kostřava ovčí, rákos obecný, svízel přítula, lopouch 

větší, vrbina obecná, bodlák kadeřavý, bolševník obrovský, žebříček obecný aj. 

 

Obr. 18 Vegetační doprovod v úseku km 2.3593 – 4.5334 
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Druhý úsek je velice bohatý na objekty typu most a lávka. 

Mezi první objekty spadají dřevěné lávky. Km 2.5971 a 2.7783 šířka mostovky ~ 1.00 m. 

Následuje silniční most v km 2.9160. Šířka mostovky ~ 10.00 m. 

Dalšími objekty jsou ocelové lávky v km 3.0645 a 3.1065. 

K propojení nové ulice a samotného intravilánu obce je betonový most v km 3.3055. 

Mezi přítoky do toku patří na řešeném úseku sedm dešťových výusti DN 300 – 600 v 

samotném středu intravilánu obce, jedna dešťová výusť na konci druhého úseku, tj. v km 

4.5334, vyústění dvou svodných příkopů z polí. 

Dále odtok ze suché nádrže DN 800 a rybníka. 

Na řešeném úseku č. 2 byla nalezena nežádoucí vzdouvací stavba v km 2.4110. 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Objekty v km 2.3593 – 4.5334 

SUCHÁ 

NÁDRŽ 
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Po srovnání historické mapy a současného stavu je vidět značné napřímení 75 % 

druhého úseku. Před obcí Těšetice (proti proudu) je úsek přibližně stejný s původním 

stavem. 

Údržba části v intravilánu je viditelná. Mrtvé dřevo se nachází lokálně v úseku od 

Bantického rybníka po konec druhého úseku. I když jsou na tomto úseku zaznamenány 

rozsáhlé břehové nátrže, vtok do Bantického rybníka nebyl nijak zanesen sedimentem.  

I tento úsek nebyl, bohužel, opomenut nežádoucí vzdouvací stavbou, která se nachází u 

příkopu svádějící dešťové vody z polí mezi obcemi Práče a Bantice v km 2.4110. 

Po celém úseku je koryto toku, i když pouze z malé části, zavodněné. 



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

35 

 

 

 

Poslední řešený třetí úsek zájmového území začíná na hranici pozemku k. č. 141, končí 

vodohospodářským mostem pod VN Těšetice, dlouhý 1 877 m a tvar koryta z části 

lichoběžníkový, z části plochý a z části asymetrický. V úseku se nachází čerpací stanice a 

vrt pitné vody. Tyto objekty by mohly být v důsledku povodní zaplaveny. 

 

Opevnění svahů je proměnlivé.  

Na začátku úseku jsou svahy toku v úseku přibližně 100 m opevněny travním porostem, 

následuje úsek 300 m, ve kterým svahy koryta nejsou opevněna. Je zde pouhý liniový 

stromový a keřový doprovod tvořen nálety. Dále proti proudu jsou svahy toku opět 

opevněny travním porostem. V okolí silničního mostu jsou svahy opevněny kamennou 

dlažbou. 

Směrem k VN Těšetice od silničního mostu je úsek s častým výskytem mrtvého dřeva až 

k fotbalovému hřišti od km 5.0705 – 5.3629.  Dále se nachází místo, kde koryto toku je 

tak malé, že nepřevede ani Q1 = 2.00 m3/s. Tento úsek je dlouhý > 600 m. Následuje část 

ve skalním podloží a poslední úsek, který má svahy toku neopevněné nebo částečně 

opevněné polovegetačními tvárnicemi. V okolí vodohospodářského mostu jsou svahy až 

po VN Těšetice opevněny travním porostem. 

 

 

Obr. 20 Opevnění svahů toku v km 4.5334 – 6.4103 
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Obr. 21 Opevnění svahů km 4.5334 – 6.4103 

 

Třetí řešený úsek je nejvíce bohatý na vegetační doprovod. Oba břehy jsou přibližně 

stejně lemovány různou vegetací. Víceméně na pravém břehu v obci Těšetice se nachází 

místo celoročně podmáčené. Na tomto místě byly uměle vysázeny topoly, kterým se zde 

velice daří. 

Mezi další rostliny patří již zmíněný trnovník akát. Mezi další výskyty dřevin patří vrba 

bílá a křehká, olše šedá, jasan ztepilý, topol osika, smrk ztepilý. Nejde opomenout jabloň 

domácí, nacházející se na levém břehu v blízkosti ocelové lávky. 

Keřové a bylinné patro je zastoupeno bezem černým, křídlatka česká, kopřiva dvoudomá 

(pod vodním nádrží nejčastěji se vyskytující rostlina), kostřava ovčí, rákos obecný, svízel 

přítula, lopouch větší, vrbina obecná, bodlák kadeřavý, žebříček obecný, jitrocel kopinatý, 

aj. 

 

 

Obr. 22 Vegetační doprovod v km 4.5334 – 6.4103 

 



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

37 

 

 

I třetí úsek není pozadu s různými druhy objektů na toku. 

Prvním objektem nacházejícím se na toku je dřevěná lávka v km 4.6310. Následuje 

hospodářský most k ČOV Těšetice v km 4.6894. Důležitým objektem je silniční most v 

km 5.0705. Za silničním mostem směrem k VN Těšetice se nachází další dřevěná lávka v 

km 5.2902. Proti proudu pokračují základy betonové lávky v km 5.3625. Posledním 

objektem je most, který slouží k obsluze čerpací stanice v km 5.5547. 

Mezi přítoky koryta toku patří čtyři dešťové výusti DN 250 – 600, napočítané při HEM.  

Jedním z přítoků ovlivňující kvalitu vody v toku je výusť z ČOV Těšetice na levém břehu 

pod vodohospodářským mostem v km 4.6894. Při HEM byl průtok nulový. 

Ve třetím úseku byly HEM analýzou zjištěny více než tři vzdouvací objekty ve formě 

hrázek. Největší dvě z nich se nacházejí u čerpací stanice v km 5.5550. 
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Obr. 23 Objekty v úseku km 4.5334 – 6.4103 

 

Po srovnání historické mapy a současného stavu je vidět, že je úsek přibližně stejný s 

původním stavem. 

Údržba části v intravilánu není viditelná. Mrtvé dřevo se nachází lokálně v úseku od 

silničního mostu po fotbalové hřiště proti proudu. Koryto vodního toku Únanovka je 100 

m před silničním mostem až po čerpací stanici úplně vyschlé, což může souviset i se 

způsobem nakládání s vodami na VN Těšetice. 

U silničního mostu se nachází sediment mocnosti 0.5 m směrem po proudu. 

Téměř po celé délce vodního toku jsou vybudovány nežádoucí vzdouvací stavby. 

U pozemků, na nichž se nacházejí malé vodní nádrže, byly nalezeny obzvláště velké 

zemní obvodové hrázky, které zabraňují jakémukoli proudění vody v inundaci. 

DALŠÍ 

HRÁZKA 
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Po provedení podrobné rekognoskace a srovnáním s historickými mapami bylo zjištěno, 

že tok byl minimálně ze 2/3 napřímen.  

Dále bylo zjištěno, že je tok zájmového území nechán ze 4/5 přirozenému vývoji. To 

znamená, že chybí pravidelná údržba – sečení, kácení náletů a odklízení mrtvého dřeva 

z koryta toku. Toto zanedbání má významný vliv na proudění vody v korytě toku. 

V následujících odstavcích bude popsán důvod, proč byl úsek prodloužen až po obec 

Práče. 

Pokud by byla prováděna namátková kontrola toku, v žádném případě by se nestalo, že 

by se na toku objevovaly nežádoucí vzdouvací stavby. V průběhu průzkumu bylo 

napočítáno deset hrází, ať už zemní nebo vytvořené jinými hradícími prvky (plech, prkna, 

igelit, větve, kamení). 

Tyto stavby zapříčiňují i špatnou kvalitu vody v toku, v důsledku neředění vypouštěné 

odpadní vody z ČOV Těšetice (kapitola 4.14.1). A tento vliv je opět vázán na výše popsané 

rybníky v obci Práče a Bantice a jejich kvalitu vody. Přestože nebyl proveden žádný 

chemický rozbor vody, vizuální prohlídkou bylo odborným odhadem uznáno, že je 

kvalita vody v rybnících značně nevyhovující. Dále z těchto závěrů plyne, že oba rybníky 

jsou napájeny podzemní vodou, ačkoli je minimální zůstatkový průtok pod nádrží 

zajištěn. 

 

 

Obr. 24 Kvalita vody pod ČOV Těšetice v důsledku neředění 

 

 

Obr. 25 Minimální zůstatkový průtok - vodoměrná stanice pod VN Těšetice 

 

Dalším nepříznivým poznatkem je fakt, že obyvatelé všech tří obcí na toku shodně 

zaznamenali výrazné snížení hladiny vody ve studních v blízkém okolí toku. 
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Závěrem průzkumu je definování shora uvedených nedostatků, vedoucí k provedení 

pročištění a prohrábky koryta. Rozsah úprav bude určen následujícími hydraulickými 

výpočty. 
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Na úvod je nutno uvést, o čem hydroekologický monitoring pojednává, a jak byl 

zpracován. 

HEM 2014 – Metodika typově specifického zhodnocení hydromorfologických ukazatelů 

ekologické kvality vodních toků. 

Hydroekologický monitoring je zpracován dle metodiky (Langhammer, 2014), na kterou 

je následující text odkázán. 

 

Monitoring hydromorfologických charakteristik toků představuje součást systému 

monitoringu složek ekologického stavu vodních útvarů pro naplnění požadavků 

Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES (RSV).  

Metodika HEM řeší otázku metodiky monitoringu a hodnocení hydromorfologických 

charakteristik toků.  

Metodika HEM 2014 představuje nový a původní metodický postup pro monitoring, 

respektující základní východiska daná požadavky legislativy ČR i EU, kompatibilitu s 

dosavadními hodnotícími přístupy i hlediska praktické aplikovatelnosti při rutinní 

aplikaci.  

Základní východiska pro definici metodiky hydromorfologického monitoringu toků HEM 

představují následující principy:  

- Soulad s požadavky Rámcové směrnice ES o vodní politice 2000/60/ES a zákona o 

vodách č. 254/2001 Sb.,  

- Soulad metodiky monitoringu s evropskou i českou normou ČSN EN 14614 – Návod 

pro hodnocení hydromorfologických charakteristik toků  

- Soulad metodiky hodnocení s evropskou i českou normou ČSN EN 15843 - Jakost 

vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek  

- Návaznost na stávající legislativní předpisy a metodické přístupy aplikované v ČR a 

EU, zejména Vyhlášky č. 98/2011 o hodnocení stavu útvarů povrchových vod a 

praktickou aplikovatelnost v rámci programů monitoringu v ČR.  



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

42 

 

 

Pro každý ukazatel je provedeno vyznačení stupně spolehlivosti stanovení daného 

ukazatele. Spolehlivost stanovení je doprovodným indikátorem, využitým pro kontrolu 

kvality dat a určení případných zdrojů nepřesnosti stanovení. 

Jednotlivé třídy spolehlivosti odpovídají pro terénní a distanční mapování následujícímu 

stavu. 

Tab. 5 Třídy spolehlivosti stanovení 

Třída spolehlivosti Terénní mapování Distanční data 

A 
Ukazatele hodnoceny v korytě toku 

broděním, případně s jistotou z 

břehu. 

Distanční podklady poskytující 

dostatečnou informaci ke 

spolehlivému rozlišení jednotlivých 

kategorií. 
 stanovení s jistotou 

B 
Stanovení z břehu, kdy např. díky 

břehové vegetaci nebylo možné 

určit všechny prvky s jistotou, ale 

celková míra spolehlivost stanovení 

zůstává vysoká. 

Distanční podklady poskytují 

dostatečnou informaci k rozlišení 

jednotlivých kategorií, ale zatíženou 

částečnou nejistotou nebo 

nepřesností v rozlišení parametrů 

nebo rozsahem pokrytí úseku. 

stanovení s 

částečnou 

nejistotou 

C Přímé stanovení v korytě nebo z 

břehu není možné, např. díky 

omezení přístupu mapovatele k 

toku a hodnota je určena 

expertním odhadem mapovatele. 

Přesné rozlišení kategorií není možné, 

ale charakter dat a hodnoceného 

prostředí dává předpoklad, že 

expertní odhad se nebude významně 

odchylovat od skutečnosti. 

stanovení 

expertním odhadem 

 

Hodnocení hydromorfologické kvality je založeno na souboru celkem 17 hodnotících 

parametrů, odvozených z dat mapovacího formuláře HEM. Parametry, použité pro 

hodnocení, odrážejí klíčové aspekty hydromorfologické kvality zóny koryta toku, dna, 

břehu a inundační zóny včetně charakteristik proudění a hydrologického režimu, 

potřebné pro vyhodnocení hydromorfologického stavu toku. Struktura a rozsah 

parametrů odpovídají požadavkům Rámcové směrnice 2000/60/ES na pokrytí 

hydromorfologických složek kvality: hydrologický režim, kontinuita toku a morfologické 

podmínky. Přiřazení parametrů k uvedeným složkám je popsáno v metodice 

monitoringu HEM 2014. (Langhammer, 2014) 

Parametry jsou monitorovány ve třech zónách říčního prostředí, definovaných dle 

evropských standardů ČSN EN 14614 a ČSN EN 15843:  

(I) Koryto,  

(II) Břehy/příbřežní zóna,  

(III) Inundační území.  

V rámci těchto zón jsou monitorované a pro následné hodnocení používané následující 

parametry hydromorfologické kvality:  
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[1]   Upravenost trasy toku (TRA),  

[2]   Variabilita šířky koryta (VSK),  

[3]   Variabilita zahloubení v podélném profilu (VHL)  

[4]   Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP),  

[5]   Dnový substrát (DNS),  

[6]   Upravenost dna (UDN),  

[7]   Mrtvé dřevo v korytě (MDK),  

[8]   Struktury dna (STD),  

[9]   Charakter proudění (PRO),  

[10] Ovlivnění hydrologického režimu (OHR),  

[11] Podélná průchodnost koryta (PPK),  

 

[12] Upravenost břehu (UBR),  

[13] Břehová vegetace (BVG),  

[14] Využití příbřežní zóny (VPZ),  

 

[15] Využití údolní nivy (VNI),  

[16] Průchodnost inundačního území (PIN),  

[17] Stabilita břehu a boční migrace koryta (BMK) 

 

Skórování probíhá pro uvedené hodnotící ukazatele na základě klasifikačních postupů 

uvedených pro jednotlivé ukazatele buď univerzálně, nebo typově specificky. Jednotlivé 

ukazatele jsou bodově hodnoceny ve škále 1-5, přičemž 1 představuje nejlepší, 5 

nejhorší hodnotu.  

Ukazatele, kde je monitoring prováděn odděleně pro pravý a levý břeh, jsou na obou 

březích hodnoceny odděleně, přičemž pro hodnocení je použita nejméně příznivá 

hodnota skóre, zjištěná na pravém, resp. levém břehu. 

 

Hydromorfologická kvalita úseku je vypočtena jako vážený průměr skóre, vypočteného 

pro jednotlivé ukazatele na základě skórovacích tabulek, platných pro jednotlivé 

ukazatele a skupiny typů. Váhy pro jednotlivé ukazatele typu PPS shrnuje tabulka 6.  

Váhy, použité pro výpočet neslouží k vyjádření hierarchie ukazatelů, ale k postižení 

typově specifické odlišnosti jejich významu pro hydromorfologickou kvalitu toku v 

odlišných přírodních prostředích.  

Hodnoty skóre pro jednotlivé hodnocené ukazatele i v případě souhrnného hodnocení 

úseku jsou uchovávány odděleně pro možnost interpretace výsledků.  

Dle metodiky je stanoveno zájmové území do typu 3221 tj. Potok pahorkatinný na 

sedimentu (PPS). Pro tento typ jsou stanoveny jednotlivé váhy ukazatelů. 
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Tab. 6 Tabulka vah "ki" pro výpočet hydromorfologické kvality úseků pro typ toku PPS 

  
Suma 

vah 

Koryto, trasa toku, dno a podélný profil = 2.6 

Břeh a 

příbřežní zóna 

= 0.8 

Inundační       

území = 0.6 

TRA VSK VHL VHP PRO OHR UDN STD DNS MDK PPK UBR BVG VPZ VNI PIN BMK 

PPS 4 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25 0.15 0.1 0.1 0.5 0.25 0.15 0.4 0.3 0.15 0.15 

Skupina PPS jsou malé toky na sedimentech v pahorkatinách. Rovněž velmi hojně 

zastoupená skupina, zejména v Moravských úvalech, Ostravské pánvi a v České křídové 

pánvi. Patří sem například Pšovka, Černovický potok nebo Olšinka. 

 

kde HMS  … Hydromorfologická kvalita úseku, 

 TRA … známka jednotlivých ukazatelů, 

 PPSTRAk _  … váha pro daný ukazatel. 

 

Klasifikace hydromorfologického stavu je provedena přiřazením vypočtené hodnoty 

hydromorfologické kvality úseku do jedné z pěti tříd hydromorfologického stavu podle 

hraničních hodnot, odpovídající intervalům, definovaným ČSN EN 15843 (Tab. 7). Při 

mapovém zobrazení je doporučeno barevně odlišit jednotlivé třídy hydromorfologické 

kvality v souladu s normou ČSN EN 14614. 

Tab. 7 Klasifikace hydromorfologického stavu na základě vypočtené hodnoty hydromorfologické 

kvality dle ČSN EN 15843 

Skóre 
Třída 

Hydromorfologický 

stav 

Barva na 

mapě ≥ 
 

< 

1.0 - 1.5 1 Přírodě blízký Modrá 

1.5 - 2.5 2 Slabě modifikovaný Zelená 

2.5 - 3.5 3 
Středně 

modifikovaný 
Žlutá 

3.5 - 4.5 4 
Značně 

modifikovaný 
Oranžová 

4.5 - 5.0 5 Silně modifikovaný Červená 

 

 

 

Hydromorfologická kvalita vodního útvaru je vypočtena jako vážený průměr vypočtené 

hodnoty hydromorfologického stavu jednotlivých hodnocených úseků, kde vahou je 

délka úseku, zaokrouhlený nahoru. 
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kde VUHMK  … Výsledná hydromorfologická kvalita vodního útvaru, 

 iHMK  … hydromorfologická kvalita i-tého úseku, 

 iL  … délka i-tého úseku, 

 n  … počet hodnocených úseků v rámci vodního útvaru. 

 

Po provedení HEM analýzy, bylo přiřazeno ke každému úseku bodové hodnocení dle 

metodiky (Langhammer, 2014). Výsledky hydromorfologické kvality jednotlivých 

ukazatelů a zároveň celkové hydromorfologické kvality úseku jsou zobrazeny v 

následující tabulce. 

Tab. 8 Výsledky hydromorfologické kvality dílčích úseků 

 

Parametry 

kvality 
Váha 

Úsek I. 

Délka 700 

m 

Úsek II. 

Délka 

2174 m 

Úsek III. 

Délka 

1877 m 

K
o

ry
to

, 
tr

a
sa

 t
o

k
u

, 
d

n
o

 a
 p

o
d

é
ln

ý
 

p
ro

fi
l 

TRA 1 2.5 3 1 

VSK 0.1 1 1 1 

VHL 0.1 2 3 2 

VHP 0.1 3 4 3 

PRO 0.1 2 2 2 

OHR 0.1 2 2 2 

UDN 0.25 3 3 2 

STD 0.15 4 5 4 

DNS 0.1 1 1 1 

MDK 0.1 1 1 1 

PPK 0.5 3 2 4 

B
ře

h
 a

 

p
ří

b
ře

žn
í 

zó
n

a
 UBR 0.25 2 3 2 

BVG 0.15 2 3 2 

VPZ 0.4 2 4 2 

In
u

n
d

a
č

n
í 
  

  
  

ú
ze

m
í 
 

VNI 0.3 2 4 2 

PIN 0.15 1 1 1 

BMK 0.15 2 4 3 

  
HMS → 2.3 2.9 2.0 

 

 

 

 

 

 ,

*

1

1








n

I

i

n

i

ii

VU

L

LHMK

HMK  (6.2) 
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Výsledná klasifikace hydromorfologického stavu I. úseku je rovna hodnotě 2.30. 

Z čehož dle (Tab. 7) spadá do (1.5 – 2.5) → třída 2 → slabě modifikovaný → zelená barva. 

 

Výsledná klasifikace hydromorfologického stavu II. úseku je rovna hodnotě 2.913. 

Z čehož dle (Tab. 7) spadá do (2.5 – 3.5) → třída 3 → středně modifikovaný → zelená žlutá. 

 

Výsledná klasifikace hydromorfologického stavu I. úseku je rovna hodnotě 2,025. 

Z čehož dle (Tab. 7) spadá do (1.5 – 2.5) → třída 2 → slabě modifikovaný → zelená barva.  

 

 

Obr. 26 Skórování hydromorfologické kvality (HMS) jednotlivých úseků 

 

Dle vztahu (5.2) 47,2
18772174700

025,2*1877913,2*21743,2*700





VUHMK  

Výsledná klasifikace hydromorfologického stavu řešené oblasti je rovna hodnotě 2.47. 

Z čehož dle (Tab. 7) spadá do (1.5 – 2.5) → třída 2 → slabě modifikovaný → zelená barva. 
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Obr. 27 Srovnání hydromorfologické kvality úseků a celého řešeného území 

 

Dle požadavků Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES (RSV) řešené zájmové 

území tok vyhověl. Ovšem hodnota 2.47 je blízko horní hranici třídy 2. Z hlediska HEM 

analýzy řešené území vyhovělo a přímo z ní neplyne žádná úprava. Ovšem toto tvrzení je 

subjektivní. Z metodiky (Langhammer, 2014) plyne, že by monitoring měla provádět co 

nejmenší skupina lidí, aby nedocházelo k ovlivnění názorů na aktuální stav a výsledků. 

Odlišný mapovatel = odlišný názor. (Salingerová, 2016) 
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Na základě zákona 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon), §64 POVODEŇ:  

(1) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, 

případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň 

může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem 

ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může 

vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle 

(zvláštní povodeň). 

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a 

končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího 

stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě 

končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace 

uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, 

ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně 

pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného 

územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, 

rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad. 

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při 

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci, 

b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 

intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo 

při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. 

 

 

Následující definice jsou převzaty z portálu ČHMÚ (portal.chmi.cz) 

 

Téměř každoročně dochází k povodním při jarním tání sněhu, nejčastěji v březnu až 

dubnu, ale i při dílčích oblevách (prosinec až únor). Při těchto povodních roztaje 

podstatná část vody akumulované v povodí ve formě sněhové pokrývky v průběhu zimy. 

Rozhodujícími faktory pro vznik a velikost povodně jsou takzvaná vodní hodnota sněhu, 

která vyjadřuje množství vody, které je vázáno ve sněhové pokrývce v povodí, dále 

potom množství srážek v období tání, teplota vzduchu v období tání, průběh zimy atd. 

Nebezpečná je situace, kdy po zimě s dlouhodobým trváním záporných teplot (kdy 

nedošlo k žádným oblevám v průběhu zimy) a velkou sněhovou pokrývkou (zejména v 

nižších a středních polohách) dojde k prudkému oteplení spojeném s výraznými 



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

49 

 

dešťovými srážkami. Ty výrazným způsobem urychlují tání sněhu a rovněž přinášejí další 

vodu do povodí. Vývoj může být ještě zhoršen silným větrem či ledovými povodněmi. 

 

 

Ledové povodně vznikají v případech, došlo-li k předchozímu zámrzu hladin vodních 

toků. Při oteplení se ledový pokryv toku naruší a jednotlivé ledové kry jsou vodou 

vrstveny do ledových bariér. Ty následně přehrazují koryta toků a vzdouvají vodu nad 

sebou – přičemž tak místy vznikají dočasná jezera, která se rozlévají a mohou zaplavit 

budovy a pozemky v blízkosti toku. Při protržení ledových bariér pak vznikají povodňové 

vlny z vody akumulované za touto bariérou. Tomuto druhu povodní lze do jisté míry čelit 

mechanickým narušováním nebo řízeným odstřelováním vznikajících bariér. 

 

Dalším typem povodní jsou letní povodně, vznikající při déletrvajících intenzivních 

srážkách. Takovými povodněmi byly katastrofální povodně na Moravě a ve Slezsku v 

červenci 1997, v Čechách pak v srpnu 2002 a v červnu 2013. K těmto situacím dochází při 

setrvávání tlakové níže nad střední Evropou a vypadávání intenzivních srážek na našem 

území. Srážky bývají výrazně zvyšovány návětrným efektem pohoří. Zhoršení vývoje bývá 

způsobeno velkým plošným rozsahem srážek, a zejména velkým předchozím nasycením 

povodí. 

 

V létě se občas vyskytují povodně způsobené přívalovými srážkami. V silných bouřkových 

lijácích, tj. v přívalových srážkách, může u nás spadnout 1 až 2 mm srážek za minutu 

(jeden až dva litry vody na metr čtvereční za minutu), ale takovéto lijáky v naprosté 

většině netrvají dlouho, za několik minut nebo pár desítek minut se intenzívní 

konvektivní procesy přesunou dále nebo ustanou. Avšak v určitých případech se 

výstupné proudy opakují delší dobu na téměř stejném místě, což je způsobeno vlivem 

"vhodné" interakce výstupných a sestupných proudů a okolního proudění. Trvá-li 

intenzívní liják více než 10-20 minut, dochází již k významnějšímu povrchovému odtoku, 

ale opravdové nebezpečí nastává většinou až v těch případech, kdy trvá silný déšť 

hodinu či déle. Pak může na jednom místě spadnout i přes 100 mm srážek, což již může 

způsobit nebezpečnou odtokovou situaci, přívalovou povodeň. Zde je nutné zdůraznit, 

že velkou roli hrají též hydrologické podmínky dané oblasti, zejména tvar a konfigurace 

povodí, ve kterých se případný intenzívní liják vyskytne. Jestliže se např. silný déšť 

soustředí hlavně na jedno vějířovité povodí, pak je situace podstatně nebezpečnější než 

v případě, kdy liják "padne" na rozvodnice, kdy se případný odtok rozdělí do více povodí, 

kde nevyvolá tak dramatické zvýšení vodních stavů. 

Důsledkem pak bývá prudké, krátkodobé rozvodnění malých potoků, nebo i jinak 

suchých koryt bez trvalého toku. Nebezpečí vyplývá zejména z velmi rychlého vývoje 

situace, kdy od začátku deště může uplynout jen několik desítek minut, než dojde k 

rozvodnění jinak klidného potoka. Na provedení protipovodňových opatření tedy není 

téměř žádný čas a rozhoduje úroveň trvalé připravenosti. Největší problémy při těchto 

druzích povodní způsobuje velká dynamická síla vody a jí unášeného materiálu. Situaci 
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pak nezřídka komplikují nedostatečně kapacitní nebo zanesené propustky a mostky za 

nimiž se voda vzdouvá. K přívalovým povodním dochází v našich podmínkách v období 

květen až srpen, zpravidla v pozdějších odpoledních hodinách, večer a v první polovině 

noci. 

 

Jako zvláštní povodně se označují povodně vzniklé v souvislosti s haváriemi 

hydrotechnických zařízení, nejčastěji se jedná o protržení hrází rybníků (Metly v srpnu 

2002), či přehrad (Bílá Desná v Jizerských horách 1916). Takové povodně naštěstí nejsou 

časté, mívají ale katastrofální důsledky pro život pod hrázemi. Jejich vývoj je velmi rychlý 

a lze ho v pravém slova smyslu charakterizovat jako přílivovou vlnu s ohromnou 

destrukční silou. 

 

Kromě již zmíněných typů povodní mohou nastat povodně ještě z mnoha dalších příčin. 

Některé se u nás vzhledem k fyzicko-geografickým podmínkám vyskytnout nemohou 

(přehrazení toku ledovcem nebo lávovým příkrovem, povodně z roztátého sněhu 

pokrývajícího vrcholy sopek při erupci aj.). K jiným dochází velmi zřídka nebo u nás ještě 

nebyly zaznamenány, i když jsou teoreticky možné. Jedná se například o povodně vzniklé 

přehrazením toku sesuvem (Odlezelské jezero 1872), nebo protržení přirozených hrází 

přírodních jezer. 

 

Popis PPO je převzat z KATALOGU PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ KULTURNÍCH 

PAMÁTEK (Dráb a kolektiv, 2014). 

Zákon 254/2001 Sb. (vodní zákon) pro účely ochrany před povodněmi definuje: 

 Povodňová opatření (nestrukturální); 

 Stavby na ochranu před povodněmi (strukturální – technická). 

 

Opatření přípravná (stanovení záplavových území, vymezení směrodatných limitů 

stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava 

předpovědní a hlásné povodňové služby, organizační a technická příprava, vytváření 

hmotných povodňových rezerv, příprava účastníků povodňové ochrany). 

Opatření prováděná při nebezpečí povodně (činnost předpovědní a hlásné povodňové 

služby, varování při nebezpečí povodně, hlídková služba, vyklízení záplavových území, 

řízené ovlivňování průtoků, povodňové zabezpečovací práce, povodňové záchranné 

práce, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní). 

Opatření prováděná po povodni (evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení 

povodňové situace vč. škod, odstranění povodňových škod a obnova území po povodni). 
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Mají zajistit ochranu zájmového území před povodňovým nebezpečím do úrovně jejich 

návrhových parametrů. Hlavním účelem PPO je omezení rozsahu zaplaveného území na 

přijatelnou míru. PPO je třeba realizovat v kontextu celého povodí tak, aby byla 

dosažena součinnost různých typů opatření a nedošlo ke zhoršení stávajících poměrů. 

Na PPO je třeba nahlížet ve smyslu komplexního opatření, které musí kromě technických 

požadavků zohlednit i hlediska ochrany přírody, urbanistického a architektonického 

řešení, ekonomické efektivnosti, památkové péče atd. Nedílnou součástí realizace PPO je 

jejich řádná údržba, která zajistí jejich odpovídající spolehlivost během povodňových 

událostí. Z hlediska funkce a lokalizace se rozlišují tyto základní typy PPO: 

 PPO v ploše povodí; 

 PPO na kanalizační síti; 

 PPO na vodních tocích a v údolních nivách. 

 

 

V souvislosti se zajištěním požadavků na ochranu před povodněmi se obvykle realizují 

úpravy koryta toku s ohledem na zajištění požadované průtočné kapacity. Důležitým 

hlediskem při návrhu je rovněž maximální využití retenční kapacity údolní nivy, 

samozřejmě s přihlédnutím k prostorovým možnostem a potenciálu povodňových škod. 

 

 

 

Obr. 28 Popis ochranné hráze 

Principem revitalizace v extravilánu je vymezení dostatečně širokého koridoru, ve 

kterém mohou probíhat přirozené korytotvorné procesy v závislosti na 

geomorfologických podmínkách. 

Nedostatečně chráněné lokality dle Hlavních plánů povodí České republiky 

Cílem je shromáždění a vyhodnocení informací o zastavěných územích ohrožovaných 

povodňovým nebezpečím a vyhodnocení míst, kde riziko ohrožení překračuje úroveň 

uznanou jako nejvýše přijatelnou pro daný typ území. Tímto vyhodnocením byl získán 

základní soubor požadavků na rozsah povodňové ochrany. Za přijatelnou úroveň snížení 
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rizika se považuje, na základě normativních doporučení (TNV 75 2103), zajištění ochrany 

před povodněmi na tyto kulminační průtoky: 

 Q20 pro rozptýlenou bytovou a průmyslovou zástavbu; 

 Q50 pro souvislou sídelní zástavbu, průmyslové areály a významné liniové stavby; 

 Q100 pro historickou městskou zástavbu. V některých konkrétních případech se 

specifickými podmínkami se volí individuální standardy ochrany. (www.pmo.cz) 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-590 

Dle vyhlášky 590/2002 Sb. v platném znění: 

Převýšení ochranné hráze se navrhuje s ohledem na třídu hydrologických údajů, 

průtokové poměry koryta vodního toku a výši možných škod v případě rozlivu povodně. 

Při ochraně území na návrhový průtok, který odpovídá příslušné technické normě a 

vyskytuje se s periodicitou 100 let, se navrhuje převýšení ochranné hráze 0.30 m – 1.00 

m, při ochraně nižší se navrhuje převýšení ochranné hráze do 0.5 m. U mobilní zábrany 

podle odstavce 1 je převýšení nejméně 0.30 m. Pokud je mobilní zábrana podle odstavce 

1 součástí ochranné hráze, navrhuje se převýšení této mobilní zábrany shodné s 

převýšením ochranné hráze, která je stanovena normovými hodnotami. 

Nejmenší přípustná šířka koruny ochranné hráze je 3.00 m, pouze u ochranných hrází 

nižších než 2.00 m je nejmenší přípustná šířka 2.00 m. Svahy a korunu ochranné hráze je 

třeba chránit vhodným opevněním, a to alespoň osetím. Opevnění ochranných hrází se 

navrhuje na základě výpočtu unášecích sil při návrhovém průtoku. V projektové 

dokumentaci se posuzuje nutnost zpevnění koruny hráze pro pojezd mechanizmů při 

údržbě. (www.zakonyprolidi.cz) 

 

Účelem povodňových zdí je obdobně jako u ochranných hrází soustřeďovat vysoké 

průtoky do prostoru mezi zdmi. Povodňové zdi se navrhují přednostně ve stísněných 

podmínkách zástavby, podél komunikací apod. Povodňové zdi se člení na stabilní a 

mobilní, popř. kombinované. 

Stabilní povodňové zdi jsou obvykle navrhovány jako betonové konstrukce vetknuté do 

podloží v břehové linii, popřípadě mělce založené úhlové zdi. 

U těchto objektů je kromě statické rovnováhy důležité zajistit odolnost vůči účinkům 

prosakující vody odpovídajícím prodloužením průsakové dráhy. To se obvykle provádí 

vertikálním prvkem (štětová stěna, vibrovaná tenká stěna, a další). 

Mobilní povodňové zdi se navrhují v místech, kde je třeba zajistit průchod či průjezd 

ochrannou protipovodňovou linií, popř. v úsecích, kde při návrhu převažuje estetické 

hledisko. Jsou obvykle založeny do podzemní betonové stěny v úrovni terénu, popř. do 

zvýšené masivní nábřežní zdi. (Dráb, Říha, 2010) 

 

Umělými retenčními prostory jsou vymezené části objemu údolních nádrží. Ty mohou 

být ovladatelné a neovladatelné. Z vodohospodářské funkce a jednotlivých účelů většiny 



Navazující opatření na vodohospodářské řešení vodní nádrže Těšetice Bc. Tomáš Žiaček 

Diplomová práce 

 

53 

 

nádrží vyplývá protikladnost účelů, kdy zásobní, energetické i rekreační využití nádrže 

vyžaduje co možná plnou nádrž, její retenční (ochranná) funkce by naopak žádala 

povyprázdněný prostor nádrže. Kompromisní návrh k řešení optimalizačních úloh a j 

operativnímu řízení. 

Na tomto místě uvádíme pouze skutečnost, že většina nádrží nemůže zajistit svým 

retenčním prostorem významnější transformaci extrémních povodní zejména z pohledu 

jejich objemu. Transformační účinek návrhové povodně a způsob manipulace na vodním 

díle je určován manipulačním řádem, popř. operativním řízením založeném např. na 

využití metod umělé inteligence. (Starý, 2006) 

 

Zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření v povodí jsou ve vztahu k ochraně před 

účinky povodní často diskutována, názor na jejich účinnost není zejména u laická 

veřejnosti jednotný. Závěry z provedených výzkumů ukazují, že tato opatření mají 

podstatnější protipovodňový – retenční účinek pouze u povodní s nižší extremitou, cca 

do Q10 – Q20. Jejich účinek je však významný z hlediska péče o krajinu, krajinotvorby a 

zejména ve vztahu k protierozní ochraně, která s protipovodňovou ochranou úzce 

souvisí. 

Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který chrání půdu 

před přímým dopadem kapek, podporuje vsak dešťové vody do půdy, svými kořeny 

zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči účinkům stékající vody. Těchto 

vlastností, které se různí podle typu plodiny, lze využít při výběru organizačních opatření 

s protierozním účinkem. 

Účinnými opatřeními a faktory jsou následující organizační, agrotechnická a biotechnická 

protierozní opatření: 

Organizační opatření – tvar a velikost pozemku, delimitace kultur (ochranné zatravnění, 

ochranné zalesnění), protierozní rozmisťování plodin (protierozní osevní postup, pásové 

střídání plodin), protierozní směr výsadby. 

Agrotechnická opatření – protierozní agrotechnologie na orné půdě (hrázkování a 

důlkování povrchu půdy), agrotechnologie ve speciálních kulturách (zatravnění meziřadí, 

krátkodobé porosty v meziřadí, mulčování, hrázkování a důlkování povrchu půdy v 

meziřadí). 

Biotechnická protierozní – protierozní meze, zasakovací pásy, protierozní průlehy, 

stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, manipulační pásy, protierozní 

příkopy, protierozní nádrže, terasování, polní cesty s protierozní funkcí. (Dráb, Říha, 

2010) 
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Dle hydrotechnických výpočtů byly stanoveny výšky hladin jednotlivých N-letých průtoků, 

které jsou počátečními podmínkami pro výpočet. 

Výpočty byly provedeny dle 1D matematického modelu pro ustálené nerovnoměrné 

proudění v programu HEC-RAS 5.0.5. Tento program pracuje na principu výpočtu 

metody po úsecích. 

Při ustáleném nerovnoměrném proudění se hydraulické charakteristiky (průtok, rychlost 

aj.) v čase nemění. Změna nastává na poloze. V upravovaných korytech se mění podélný 

sklon po délce a průtočná plocha. Z tohoto faktu plyne, že byly potřeba pro výpočet 

geometrická data, popisující řešený úsek od říčního km 1.6593 (lávka na horním okraji 

obce Práče) po říční km 6.4103 (hospodářský most pod VN Těšetice). Dalším podkladem 

byly parametry stavebních objektů (mosty, přehrážky, shybky, aj.). Tato data tvoří 

okrajové podmínky. 

K výpočtu byly použity podklady dodané Povodím Moravy, s. p.: 

 Situace M 1 : 10 000; 

 Podélný profil M 1 : 5000/100; 

 Příčné profily M 1 : 200/500. 

 

Tab. 9 Objekty, zahrnuté do výpočtu v HEC-RAS 

ř. km Popis objektu 

Most / lávka 

Šířka [m] 
Tloušťka 

[m] 

1.6585 Lávka ocelová 1.50 0.20 

1.9413 Přehrážka 1.00 0.50  

2.5965 Lávka dřevěná 1.00 0.20 

2.7775 Lávka dřevěná 1.20 0.25 

2.9115 Most silniční 10.00 0.95 

3.0645 Lávka ocelová 1.20 0.20 

3.1065 Lávka ocelová 1.20 0.20 

3.3055 Most dřevěný 2.50 0.45 

4.5095 Lávka ocelová 1.00 0.10 

4.6305 Lávka ocelová 1.00 0.20 

4.6885 Most hospodářský 2.40 0.30 

5.0645 Most silniční 11.4 0.70 

5.2895 Lávka dřevěná 1.00 0.10 

5.5535 Most hospodářský 2.40 0.15 

6.3700 
Přechod vedení DN 

600 
0.60 0.60 

6.4103 Most hospodářský 4.40 0.40 
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Dále byly do výpočtu zahrnuty drsnosti, kterými je charakterizován aktuální stav koryta, 

viz Tab. 10. Drsnostmi je ovlivněno proudění v říčním profilu. 

Tab. 10 Použité drsnosti 

Typ opevnění n [-] 

Hladký asfalt 0.013 - 0.020 

Asfalt 0.015 - 0.020 

Hrubý asfalt 0.013 - 0.020 

Dlažební kostky 0.022 - 0.030 

Bahno 0.022 - 0.030 

Hliněná cesta 0.022 - 0.030 

Betonová zeď 0.022 - 0.035 

Dlažba 0.025 - 0.035 

Kamenivo jemné 0.025 - 0.028 

Kamenivo 0.030 - 0.033 

Pole 0.035 - 0.040 

Louka 0.035 - 0.040 

Vysoká tráva + ojedinělý strom 0.035 - 0.040 

Vysoká tráva + bylinné patro 0.035 - 0.040 

Kamenná pata 0.035 - 0.040 

Vysoká tráva + ojedinělý strom 0.040 - 0.045 

Vysoká tráva + velké kameny 0.040 - 0.045 

Polovegetační tvárnice 0.040 - 0.045 

Kamenivo hrubé 0.040 - 0.045 

Skála 0.040 - 0.045 

Vysoká tráva + keře 0.045 - 0.050 

Zarostlé břehy st. I 0.055 - 0.060 

Lužní les 0.070 - 0.075 

Zarostlé břehy st. II 0.070 - 0.075 

Les 0.080 

Zarostlé břehy st. III 0.080 

 

Pro určení drsností byl použit subjektivní názor zpracovatele dle fotodokumentací. Z 

důvodu nízké praxe byly drsnosti zvýšeny na stranu bezpečnou. (www.utok.cz) 
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K okrajovým podmínkám byly použity N-leté průtoky a podélný sklon pod řešeným 

úsekem dále po toku. Ten byl stanoven jako průměrná hodnota sklonu mezi 

následujícími dolními profily na 4.50 ‰. Návrhový průtok v hodnotě Q20 byl zvolen 

zpracovatelem. Důvodem je blízká podobnost s maximálním vypouštěným množstvím z 

VN Těšetice po transformaci povodňové vlny Q20 = 9.30 m3/s na OTMAX = 8.86 m3/s. 

Zpracovatel si návrhovou hodnotou 9.00 m3/s zajistil bezpečnostní rezervu. 

Tab. 11 N-leté průtoky 

N-leté průtoky [m
3
/s] 

Q1 2.00 

Q5 6.30 

Q20 9.00 

Q100 21.00 

 

 

 

Výsledná tabulka průběhu hladin je pochopitelně částečně ovlivněna i subjektivním 

názorem zpracovatele (v otázce zvolené drsnosti koryta dle lokální rekognoskace). 

 

Ve dvou úsecích (kolem ř. km 4.400 a mezi 5.700 až 6.100) kapacita koryta nepostačuje 

ani na převedení jednoleté povodně Q1 = 2 m3/s. 

 

 

Obr. 29 Kapacita koryta menší než Q1 = 2 m3/s, ř. km ~ 5.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břeh 
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Tab. 12 Průběhy hladin pro Q5, Q20 a Q100 

STAN. 

[km] 

DNO 

[m n. m.] 

LEVÝ 

BŘEH 

[m n. m.] 

PRAVÝ 

BŘEH 

[m n. m.] 

HLAD. 

Q5 

[m n. m.] 

HLAD. 

Q20 

[m n. m.] 

HLAD. 

Q100 

[m n. m.] 

VYBŘEŽENÍ 

Q5 [m] 

VYBŘEŽENÍ 

Q20 [m] 

VYBŘEŽENÍ 

Q100 [m] 

1.6386 201.4 203.25 203.22 202.54 202.78 203.32 -0.71 -0.68 -0.47 -0.44 0.07 0.1 

1.6575 201.48 203.17 203.14 202.63 202.87 203.45 -0.54 -0.51 -0.3 -0.27 0.28 0.31 

1.658 LÁVKA  OCELOVÁ 

1.6595 201.48 203.17 203.14 202.65 203.09 203.46 -0.52 -0.49 -0.08 -0.05 0.29 0.32 

1.79 202.25 203.84 204.04 203.65 203.91 204.21 -0.19 -0.39 0.07 -0.13 0.37 0.17 

1.9413 203.36 205.63 205.13 204.71 204.97 205.64 -0.92 -0.42 -0.66 -0.16 0.01 0.51 

2.0413 204.02 206.00 205.73 204.95 205.24 205.69 -1.05 -0.78 -0.76 -0.49 -0.31 -0.04 

2.042 PŘEHRÁŽKA 

2.044 204.03 206.02 205.75 205.01 205.28 205.7 -1.01 -0.74 -0.74 -0.47 -0.32 -0.04 

2.3846 206.42 207.6 207.87 207.67 207.76 207.93 0.07 -0.2 0.16 -0.11 0.33 0.06 

2.5955 207.03 208.82 208.8 208.61 208.73 208.97 -0.21 -0.19 -0.09 -0.07 0.15 0.17 

2.596 LÁVKA  DŘEVĚNÁ 

2.5971 207.03 208.82 208.8 208.66 208.76 208.99 -0.16 -0.14 -0.06 -0.04 0.17 0.19 

2.7763 207.93 209.76 209.91 209.42 209.61 209.84 -0.34 -0.49 -0.15 -0.3 0.08 -0.07 

2.777 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

2.7783 207.93 209.76 209.91 209.44 209.78 209.93 -0.32 -0.47 0.02 -0.13 0.17 0.02 

2.8968 208.62 210.5 210.64 210.02 210.28 210.74 -0.48 -0.62 -0.22 -0.36 0.24 0.1 

2.905 208.77 211.89 212.06 210.12 210.39 210.79 -1.77 -1.94 -1.5 -1.67 -1.1 -1.27 

2.91 MOST SILNIČNÍ 

2.917 208.77 211.89 212.06 210.13 210.4 210.83 -1.76 -1.93 -1.49 -1.66 -1.06 -1.23 

2.9278 208.79 210.56 211.04 210.10 210.35 210.65 -0.46 -0.94 -0.21 -0.69 0.09 -0.39 

2.9469 208.73 210.6 211.01 210.18 210.45 211.13 -0.42 -0.83 -0.15 -0.56 0.53 0.12 

3.064 209.13 210.81 211.19 210.63 210.9 211.32 -0.18 -0.56 0.09 -0.29 0.51 0.13 

3.065 LÁVKA OCELOVÁ 

3.066 209.13 210.81 211.19 210.64 211.07 211.36 -0.17 -0.55 0.26 -0.12 0.55 0.17 

3.1055 209.27 211.13 211.16 210.76 211.13 211.41 -0.37 -0.4 0.00 -0.03 0.28 0.25 

3.106 LÁVKA OCELOVÁ 

3.1075 209.27 211.13 211.16 210.77 211.21 211.47  -0.36 -0.39 0.08 0.05 0.34 0.31 

3.2733 209.62 211.71 211.46 211.22 211.55 211.93 -0.49 -0.24 -0.16 0.09 0.22 0.47 

3.304 210.19 212.29 212.29 211.41 211.65 212.31 -0.88 -0.88 -0.64 -0.64 0.02 0.02 

3.3041 MOST BETONOVÝ 

3.3074 210.19 212.29 212.29 211.70 212.15 212.5 -0.59 -0.59 -0.14 -0.14 0.21 0.21 

3.516 211.32 214.27 213.27 212.63 212.79 213.02 -1.64 -0.64 -1.48 -0.48 -1.25 -0.25 

3.7614 213.18 214.42 214.34 214.37 214.46 214.67 -0.05 0.03 0.04 0.12 0.25 0.33 

3.88 213.72 215.12 215.97 214.96 215.16 215.71 -0.16 -1.01 0.04 -0.81 0.59 -0.26 

4.0243 214.73 216.09 217.45 215.91 216.07 216.35 -0.18 -1.54 -0.02 -1.38 0.26 -1.1 

4.2307 217.05 218.9 218.93 218.22 218.37 218.76 -0.68 -0.71 -0.53 -0.56 -0.14 -0.17 

4.356 218.56 219.79 219.55 219.48 219.68 219.82 -0.31 -0.07 -0.11 0.13 0.03 0.27 

4.508 219.6 220.13 220.20 220.58 220.66 220.82 0.45 0.38 0.53 0.46 0.69 0.62 

4.5085 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

4.5097 219.6 220.13 220.20 220.6 220.69 220.85 0.47 0.40 0.56 0.49 0.72 0.65 

4.5179 219.61 220.76 220.69 220.87 220.87 221.03 0.11 0.18 0.11 0.18 0.27 0.34 

4.629 220.22 221.86 221.66 221.52 221.61 221.82 -0.34 -0.14 -0.25 -0.05 -0.04 0.16 

4.63 LÁVKA DŘEVĚNÁ 
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4.631 220.22 221.86 221.66 221.58 221.68 221.87 -0.28 -0.08 -0.18 0.02 0.01 0.21 

4.686 220.72 221.97 221.96 221.77 222.04 222.13 -0.20 -0.19 0.07 0.08 0.16 0.17 

4.687 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

4.6894 220.72 221.97 221.96 221.84 222.06 222.17 -0.13 -0.12 0.09 0.1 0.2 0.21 

4.9194 221.63 223.10 223.04 222.99 223.09 223.28 -0.11 -0.05 -0.01 0.05 0.18 0.24 

5.0384 222.54 223.76 223.90 223.78 223.97 224.44 0.02 -0.12 0.21 0.07 0.68 0.54 

5.0703 223.13 225.06 225.11 223.87 224.05 224.52 -1.19 -1.24 -1.01 -1.06 -0.54 -0.59 

5.0704 MOST SILNIČNÍ 

5.0705 223.13 225.06 225.11 224.17 224.37 225.35 -0.89 -0.94 -0.69 -0.74 0.29 0.24 

5.0859 222.96 224.23 223.63 224.22 224.45 225.42 -0.01 0.59 0.22 0.82 1.19 1.79 

5.2655 223.22 224.52 224.51 224.84 225.00 225.53 0.32 0.33 0.48 0.49 1.01 1.02 

5.3054 223.89 225.17 225.19 225.12 225.33 226.08 -0.05 -0.07 0.16 0.14 0.91 0.89 

5.362 224.77 225.33 225.32 225.69 225.8 226.17 0.36 0.39 0.47 0.5 0.84 0.87 

5.363 LÁVKA BETONOVÁ 

5.3635 224.77 225.33 225.32 225.69 225.81 226.18 0.36 0.39 0.48 0.51 0.85 0.88 

5.551 226.39 227.25 227.34 227.31 227.37 227.54 0.06 -0.03 0.12 0.03 0.29 0.20 

5.552 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

5.5547 226.39 227.25 227.34 227.33 227.4 227.57 0.08 -0.01 0.15 0.06 0.32 0.23 

5.676 227.34 227.8 228.43 228.09 228.18 228.41 0.29 -0.34 0.38 -0.25 0.61 -0.02 

5.7645 228.17 228.46 228.44 228.91 229.01 229.27 0.45 0.47 0.55 0.57 0.81 0.83 

5.9311 229.04 229.45 229.57 229.98 230.10 230.41 0.53 0.41 0.65 0.53 0.96 0.84 

6.0508 229.49 230.00 230.07 230.62 230.77 231.18 0.62 0.55 0.77 0.7 1.18 1.11 

6.1811 230.53 230.92 230.85 231.29 231.41 231.77 0.37 0.44 0.49 0.56 0.85 0.92 

6.302 233.62 237.25 237.03 234.72 234.88 235.35 -2.53 -2.31 -2.37 -2.15 -1.9 -1.68 

6.3769 233.74 236.17 236.59 235.17 235.40 236.00 -1.00 -1.42 -0.77 -1.19 -0.17 -0.59 

6.377 PŘECHOD VEDENÍ 

6.3789 233.74 236.17 236.59 235.25 235.56 236.38 -0.92 -1.34 -0.61 -1.03 0.21 -0.21 

6.405 233.88 236.55 236.51 235.32 235.63 236.45 -1.23 -1.19 -0.92 -0.88 -0.10 -0.06 

6.406 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

6.4103 233.88 236.55 236.51 235.33 235.64 236.57 -1.22 -1.18 -0.91 -0.87 0.02 0.06 

6.4755 234.06 238.81 236.15 235.44 235.72 236.62 -3.37 -0.71 -3.09 -0.43 -2.19 0.47 

             
VYBŘEŽENÍ SE ŠKODOU 

          
VYBŘEŽENÍ BEZE ŠKODY 

          
NEDOJDE K VYBŘEŽENÍ 

          
 

Přestože v určitých úsecích dojde k vybřežení nad břehovou čáru, byla lokálním 

průzkumem zpracovatele stanovena místa, kde Q20 = 9.00 m3/s nezpůsobí nijak 

významné škody na majetku. Postižená místa touto vodou jsou vesměs zahrady 

jednotlivých nemovitostí, kde se místy nachází zahradní domek. Dále to jsou rozsáhlá 

pole mezi obcemi, kde rozliv do inundace nijak neškodí.  

Dále byla stanovena místa, kde vybřežení už i Q5 = 6.30 m3/s může způsobit výrazné 

škody na majetku. 

Z důvodu rozptýlené zástavby, pro kterou je dle doporučení TNV 75 2103 stanovena 

ochrana pro Q20, byla vybrána místa, kde tato voda může svou ničivou silou způsobit 

fatální následky. 
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Těmito místy jsou: 

1) Začátek řešeného úseku od ocelové lávky v obci Práče ř. km 1.658 – 1.580 pro 

levý břeh, kde se nachází zahradní domek a dva obrovské skleníky, které by byly 

ničivými účinky dvacetileté povodně poznamenány. 

2) Od dřevěné lávky po silniční most v obci Bantice ř. km 2.777 – 2.910 levý břeh při 

průchodu Q20 dojde k zaplavení části nemovitosti č. p. 60.  

3) Další nemovitost postižená Q20 se opět nachází v obci Bantice ř. km 3.065 – 3.300 

levý břeh, č. p. 4. 

4) Posledním úsekem, který je potencionálně ohrožen Q20, se nachází v obci Těšetice 

ř. km 4.900 – 5.250. Přesněji se jedná o nemovitosti č. p. 149 (levý břeh), č. p. 13 

(levý břeh), č. p. 18 (levý břeh), č. p. 27 (pravý břeh), č. p. 26 (pravý břeh) a č. p. 

153 (pravý břeh). Nemovitosti na pravém břehu se dle vizuálního průzkumu 

nachází v bezodtokové oblasti. V případném zaplavení by se musela oblast 

odčerpat. 

 

V neposlední řadě byla zvážena možnost ohrožení samotných intravilánů obcí. Důvodem 

je velká vzdálenost mezi jednotlivými příčnými profily, která bezpochyby ovlivní výpočet. 

Proto byl dále proveden návrh PPO v samotných intravilánech obcí. 
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Po stanovení míst postižených Q20 byla provedena opatření, která by zamezila zasažení 

těchto míst. Ovšem při zpřesnění výpočtů byly identifikovány nové rizikové oblasti, které 

by byly při průchodu Q20 nově zasaženy. 

Tyto výpočty byly prováděny opětovně, dokud nebyla zkontrolována vhodnost těchto 

opatření. Výpočty si dále vyžádaly jednotlivé geometrické úpravy tvaru koryta, pročištění 

od náletů a jednotlivé stavební objekty (ochranné zdi a hráze), které zvýší kapacitu 

koryta toku. 

Dále byla do výpočtu zaznamenána kamenná přehrážka v ř. km 2.0420, která nebyla 

zaznamenána v dodaných podkladech, a která samozřejmě ovlivní výpočet průběhu 

hladin. 

Při provedení posledních úprav bylo stanoveno několik úprav, které jsou dále popsány 

jednotlivými stavebními objekty (SO 01 – SO 13) a tři inundační území, kde nedochází k 

žádným škodám. 

 

 

V řešeném úseku č. 1 v ř. km 1.6593 – 1.8556, je navrženo pouhé pročištění náletů keřů a 

stromů od Práčského rybníka po ocelovou lávku. Koryto je v tomto úseku 

lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 1.87 m, hloubkou 1.67 m a sklony svahů 1 : 1.7, 

drsnostmi 0.033 – 0.04. 

Tato úprava je postačující, aby nedocházelo k vybřežení návrhového průtoku, viz Obr. 

29. 

 

Obr. 30 Hladina Q20 v ř. km 1.6593 - 1.8556 
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V ř. km 1.8556 – 2.7483 mezi obcemi Bantice a Práče se nachází první inundační území, 

které nezpůsobí žádné škody na majetku. V tomto území se nachází pole, práčský lesík a 

Práčský rybník, u kterého je doplněna kamenná přehrážka ovlivňující průběh hladiny. 

Koryto toku je zde negativně ovlivněno různými příčnými hrázkami, ovlivňujícími 

proudění v toku. Například v letních měsících, v období sucha, hrázky zamezují dotování 

Práčského rybníka vodou a zhoršují tak kvalitu vody, určenou vizuálně. 

Koryto toku v tomto úseku nebylo nijak upraveno.  

 

 

 

Jedná se sice o malé území v ř. km 2.7483 – 2.7633, které však tvoří důležitou část, 

zamezující zpětnému vzdutí a zaplavení intravilánu obce Bantice. Tyto hrázky kopírují 

hranici mezi jednotlivými pozemky s kótou koruny hráze 210.00 m n. m. 

 

 

 

Toto území začíná v obci Bantice, přičemž jde o druhé území, kterým by bylo zpětným 

vzdutím hladiny zasažen intravilán, konkrétně nemovitost v ř. km 2.7633 – 2.8968 v 

těsné blízkosti u silničního mostu. 

Protipovodňové opatření tvoří ochranné železobetonové zdi. Jsou navrženy na obě 

břehové hrany z důvodu bezpečnostního převýšení 0.30 m nad zhlaví ochranných zdí. 

Dále je zde navržena úprava koryta. Tato úprava je v každém příčném řezu individuální, 

kdy nebyl zvolen nový tvar koryta o konstantním sklonu svahů, který by znamenal 

značný rozsah zemních prací, ale navržené svahy koryta se přizpůsobují (kopírují) 

původnímu terénu s proměnlivým sklonem. Tímto způsobem je oproti pravidelnému 

novému korytu dosaženo významného revitalizačního efektu. Důležitým prvkem je dále 

snížení drsností svahů a dna koryta toku. (Příloha 3.A) 
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Obr. 31 Navržený příčný profil v programu HEC-RAS 

 

 

 

Obr. 32 Vybraný příčný řez s navrženým PPO 
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Obr. 33 Detail ochranných zdí PPO 

 

 

 

 

V úseku ř. km 2.8968 – 2.9469 se jedná o pouhou úpravu dna koryta toku pod silničním 

mostem. Ta spočívá v jeho prohloubení a opevnění tl. 0.20 m. Dále je navržena úprava 

koryta před a za silničním mostem. Tato úprava zajistí převedení Q100 i s bezpečnostní 

rezervou 0.50 m. Viz příloha 3.B, 3.C, 3.D, 5.A, 5.B. 

 

Obr. 34 Úprava tvaru koryta před a za silničním mostem. Dále úprava pod silničním mostem 
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Tento objekt se nachází v samotném intravilánu obce Bantice v úseku ř. km 2.9469 – 

3.2733 pro levý břeh. Část úseku lemuje park a druhou část zahrady přilehlé zástavby až 

po betonový most. Tento břeh je oproti pravému břehu výrazně snížený. Návrh 

ochranné hráze, která by lépe odpovídala přírodním podmínkám bohužel prostorové 

podmínky nedovolí, proto bylo nutno navrhnout ochrannou zeď. Úsek je opět odkázán 

na přílohy 3.E, 3.F, 5.A, 5.B. 

 

Obr. 35 Železobetonová ochranná zeď na levém břehu v ř. km 2.9469 – 3.2733 
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Pravý břeh v intravilánu Bantic v ř. km 2.9469 – 3.0649 je podstatně výše než levý břeh. 

Dokonce je zde převýšení větší 0.30 m. Předmětem změny je pouze úprava sklonu svahů 

koryta. Tyto svahy jsou stejně jako v jiných úsecích ohumusovány a osety v tl. 0.10 m. 

Úsek je odkázán na přílohy 3.E, 3.F, 5.A, 5.B. 

 

Obr. 36 Úprava tvaru koryta v ř. km 2.9469 – 3.0649 

 

 

 

 

Objekt se nachází na pravém břehu v ř. km 3.0649 – 3.3074, tj. od ocelové lávky u kostela 

po betonový most. V těchto místech už pravý břeh nemá dostatečné převýšení, naopak 

zde dochází k vybřežení návrhového průtoku. Dalším faktorem ovlivňujícím navržení 

protipovodňového opatření je předpokládaná budoucí zástavba. Přílohy 3.G, 3.H, 5.A, 

5.B. 
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Obr. 37 Železobetonové zdi v ř. km 3.0649 –  3.3074, LB a PB 

 

 

 

 

V úseku ř. km 3.2733 – 3.6200 od betonového mostu až za přírodní koupací biotop je 

navržena lokální úprava tvaru koryta toku s následným ohumusováním tl. 0.10 m a 

osetím. Pod betonovým mostem je navržena prohrábka hluboká 0.20 m a následné 

opevnění dna dalších 0.20 m. Viz přílohy 3.I, 3.J, 5.A, 5.B. 

 

Obr. 38 Úprava toku pod betonovým mostem v ř. km 3.2733 
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Obr. 39 Úprava tvaru koryta toku v ř. km 3.2733 – 3.6200 

 

V ř. km 3.6200 – 4.5097 mezi obcemi Těšetice a Bantice se nachází druhé inundační 

území, ve kterém povodňový rozliv nezpůsobí žádné škody na majetku. V tomto území 

se nachází pole a Bantický rybník. 

Koryto toku je zde pouze negativně ovlivněno výskytem mrtvého dřeva v toku. 

Koryto toku v tomto úseku nebylo nijak upraveno a je ponecháno přirozené sekundární 

sukcesi. 

 

 

Jedná se o malé území v ř. km 4.5097 – 4.5397, které však tvoří důležitou část, zamezující 

zpětnému vzdutí a zaplavení intravilánu obce Těšetice. Pravobřežní hrázka kopíruje 

hranici mezi pozemky. Levobřežní hrázka rozděluje pole na dvě části. Koruna hráze se 

nachází na kótě 221.25 m n. m. Profil s rozlivem pod ochranou hrázkou viz příloha 4.A., 

5.A, 5.B. 

 

 

V úseku ř. km 4.5397 – 5.0384 je po celé délce provedena změna tvaru koryta. Svahy 

jsou ohumusovány a osety. Výjimkou je hospodářský most, který vede k místní ČOV. Pod 
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mostem je dno opevněno kamennou rovnaninou v tl. 0.20 m. Přestože dochází k 

zaplavování zahrad přilehlých nemovitostí, je z důvodu bezpečnosti a možnosti budoucí 

zástavby tento úsek ochráněn železobetonovými zdmi. Viz příloha 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 5.A, 

5.B. 

 

Obr. 40 Symetrické ochranné železobetonové zdi a opevnění pod hospodářským mostem 

 

 

V ř. km 5.0384 – 5.0705 se jedná hlavně o prohrábku koryta. Z důvodu nedávné 

rekonstrukce silničního mostu, provedené pouze v místě mostu je zcela zřetelné, že 

směrem po toku je nutné provedení prohrábky v celé délce úseku. Přílohy 4.F, 5.A, 5.B. 

 

Obr. 41 Úprava tvaru koryta a prohrábka v ř. km 5.0384 - 5.0705 
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Úsek v ř. km 5.0705 – 5.2655 se nachází v bezodtokové oblasti. Pokud by došlo k 

pravobřežnímu vybřežení, voda z těchto pozemků by musela být čerpána zpět do toku. Z 

důvodu malých prostorů pro vybudování ochranných hrází jsou voleny železobetonové 

ochranné zdi. Tato protipovodňová opatření chrání samotné nemovitosti, které by byly 

dotčeny již od hladiny Q5. Viz přílohy 4.G, 4.H, 5.A, 5. B. 

 

Obr. 42 Železobetonová ochranná zeď v ř. km 5.0705 - 5.2655 

 

 

 

V ř. km 5.2655 – 5.700 jsou navrženy protipovodňové ochranné hráze z důvodu priority 

začlenění do krajiny a možnosti využití neobydleného úseku. Přestože se jedná o území, 

kde se v blízkém okolí nachází fotbalové a golfové hřiště, je primárním návrhem návrhu 

opatření protipovodňová ochrana odběrného objektu pitné vody pro obec Těšetice a 

samotná čerpací stanice. Dále se jedná o území nad intravilánem. Případný rozliv by 

mohl způsobit škody na životech a majetku přilehlých nemovitostí. 
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Obr. 43 Detail ochranné hráze 

 

Toto území se nachází v ř. km 5.700 – 6.4103. Je to úsek, kde není žádná zástavba, žádný 

významný objekt. Tudíž tu nebylo provedeno žádné opatření a koryto se nechává 

přirozené sekundární sukcesi. 
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Získané podklady od Povodí Moravy, s. p., informace volně dostupné z internetových 

zdrojů a lokální průzkum území zpracovatele byly základními podklady pro zjištění 

současného stavu vodního toku Únanovky. V prvé řadě byla provedena HEM analýza 

2014. Tento průzkum byl podkladem pro stanovení drsností koryta v jednotlivých 

příčných profilech. Následně byly přepočteny průběhy hladin návrhových průtoků Q5, 

Q20 a Q100. Průběhy těchto hladin odkazují na přílohy 1.B, 1.C a 2.A. Prozkoumáním 

průběhu těchto hladin byla stanovena místa, kde dojde k vybřežení průtoku a 

případným škodám. 

Opakovanými výpočty a tzv. "laděním" byl proveden poslední výpočet 1D 

matematického modelu programem HEC-RAS, který je odkázán na Tab. 13. Vypočtené 

hodnoty byly podkladem pro vytvoření mapy rozlivu a PPO (příloha 5.A, 5.B). Tento krok 

byl podkladem pro návrh opatření, pomocí kterých je dosažena kapacita koryta pro Q20 s 

bezpečnostním převýšením 0.30 m. Tento průtok je charakteristický pro rozptýlenou 

zástavbu. Dále byla určena místa možného rozlivu do inundace, kde rozliv nezpůsobí 

žádnou škodu. Toto opatření je vyhovující pro návrhový průtok Q20. 

Pro protipovodňové opatření byly převážně v intravilánu použity ochranné 

železobetonové zdi z betonu XC2 30/37, které byly nad terénem široké 0.40 m a pod 

terénem byly široké 0.60 m. Výška zdí závisí na kótě hladiny s bezpečnostním 

převýšením 0.30 m. Hloubka založení byla stanovena na 0.9 m, kde 0.20 m je zhlaví nad 

štětovou stěnou a 0.75 m je zalitá štětová stěna železobetonem. Hloubka založení 

štětové stěny závisí na inženýrskogeologickém průzkumu. 

Dále byly převážně v extravilánu použity ochranné hrázky dle ČSN 75 2410 a vyhlášky 

590/2002 Sb. v platném znění, kde je pro hráz nižší než 2.00 m povolena šířka koruny 

hráze 2.00 m. Výška hrází se pohybuje od 0.30 do 1.35 m. Materiály pro homogenní 

hráze jsou MS – hlína písčitá a CL – jíl s nízkou plasticitou. Sklony svahů nad terénem 

jsou 1 : 2. Zhlaví koruny hráze je ohumusováno a oseto tl. 0.10 m. Pod touto vrstvou se 

nachází štěrkové lože tl. 0.20 m pro případný pojezd. 

ve většině případů se jedná o symetrické stavby, kterou jsou odlišné pouze hloubkou 

založení. 

Návrhový průtok byl stanoven dle ČHMÚ Q20 = 9 m3/s. Tento průtok byl použit do 

matematického modelu. Zpracovatel se přiklání na stranu bezpečnosti, přestože byly v 

bakalářské práci vypočteny kulminace VN Těšetice Q20 = 8.60 – 8.82 m3/s. Tyto kulminace 

jsou pro jednotlivé kóty bezpečnostního přelivu, tj. kóty hladiny zásobního objemu VN 

Těšetice (244.00 – 248.03 m n. m.). Jde o kóty hladin, které zabezpečí odtok do toku s 

odběrem vody pro závlahy. 

Tab. 13 Průběh hladiny Q20 po PPO 

STANIČENÍ 

[km] 

DNO  

[m n. m.] 

LEVÝ BŘEH 

[m n. m.] 

PRAVÝ BŘEH 

[m n. m.] 

HLADINA 

Q20 [m n. m.] 
VYBŘEŽENÍ Q20 [m] 

1.6386 201.40 203.25 203.22 202.78 -0.47 -0.44 

1.6575 201.48 203.17 203.14 202.87 -0.30 -0.27 

1.6580 LÁVKA OCELOVÁ 

1.6595 201.48 203.17 203.14 202.97 -0.20 -0.17 

1.7900 202.25 203.84 204.04 203.81 -0.03 -0.23 

1.9413 203.36 205.63 205.13 204.85 -0.78 -0.28 
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2.0413 204.20 206.00 205.73 205.24 -0.76 -0.49 

2.0420 PŘEHRÁŽKA 

2.0440 204.09 206.20 205.75 205.28 -0.92 -0.47 

2.3846 206.42 207.60 207.87 207.76 0.16 -0.11 

2.5955 207.03 208.82 208.80 208.73 -0.09 -0.07 

2.5960 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

2.5971 207.03 208.82 208.80 208.85 0.03 0.05 

2.7763 207.90 210.12 210.12 209.64 -0.48 -0.48 

2.7770 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

2.7783 207.91 210.12 210.12 209.82 -0.30 -0.30 

2.8968 208.49 210.50 210.64 210.19 -0.31 -0.45 

2.9050 208.60 211.89 212.06 210.27 -1.62 -1.79 

2.9100 MOST SILNIČNÍ 

2.9170 208.60 211.89 212.06 210.29 -1.60 -1.77 

2.9278 208.63 210.56 211.04 210.23 -0.33 -0.81 

2.9469 208.73 210.64 211.01 210.35 -0.29 -0.66 

3.0640 209.05 211.13 211.19 210.79 -0.34 -0.40 

3.0650 LÁVKA OCELOVÁ 

3.0660 209.05 211.13 211.19 210.83 -0.30 -0.36 

3.1055 209.17 211.39 211.39 210.93 -0.46 -0.46 

3.1060 LÁVKA OCELOVÁ 

3.1075 209.17 211.39 211.39 211.09 -0.30 -0.30 

3.2733 209.62 211.71 211.75 211.45 -0.26 -0.30 

3.3040 209.99 212.27 212.27 211.41 -0.86 -0.86 

3.3041 MOST BETONOVÝ 

3.3074 209.99 212.27 212.27 212.03 -0.24 -0.24 

3.5160 211.35 214.27 213.27 212.79 -1.48 -0.48 

3.7614 213.18 215.79 214.34 214.55 -1.24 0.21 

3.8800 213.72 215.12 215.97 215.16 0.04 -0.81 

4.0243 214.73 216.09 217.45 216.07 -0.02 -1.38 

4.2307 217.05 218.90 218.93 218.37 -0.53 -0.56 

4.3560 218.56 219.79 219.55 219.68 -0.11 0.13 

4.5080 219.59 221.14 221.14 220.55 -0.59 -0.59 

4.5085 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

4.5097 219.60 221.14 221.14 220.84 -0.30 -0.30 

4.5179 219.61 221.25 221.25 220.95 -0.30 -0.30 

4.6290 220.16 222.12 222.12 221.63 -0.49 -0.49 

4.6300 LÁVKA DŘEVĚNÁ 

4.6310 220.16 222.12 222.12 221.82 -0.30 -0.30 

4.6860 220.48 222.72 222.72 222.02 -0.70 -0.70 

4.6870 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

4.6894 220.48 222.72 222.72 222.42 -0.30 -0.30 

4.9194 221.63 223.39 223.39 223.09 -0.30 -0.30 

5.0384 222.54 224.54 224.02 223.81 -0.73 -0.21 

5.0703 223.13 225.08 225.27 223.97 -1.11 -1.30 

5.0704 MOST SILNIČNÍ 

5.0705 223.13 225.08 225.27 224.37 -0.71 -0.90 

5.0859 222.96 224.68 224.81 224.38 -0.30 -0.43 

5.2655 223.22 225.22 225.22 224.92 -0.30 -0.30 
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5.3054 223.59 225.22 225.22 225.06 -0.16 -0.16 

5.3620 224.20 226.16 226.16 225.63 -0.53 -0.53 

5.3630 MOST BETONOVÝ 

5.3635 224.21 226.09 226.09 225.79 -0.30 -0.30 

5.4623 225.20 227.20 227.20 226.71 -0.49 -0.49 

5.5510 226.12 228.19 228.19 227.55 -0.64 -0.64 

5.5520 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

5.5547 226.12 228.19 228.19 227.89 -0.30 -0.30 

5.6760 227.34 228.99 228.99 228.69 -0.30 -0.30 

5.7645 228.17 228.46 228.44 229.01 0.55 0.57 

5.9311 229.04 229.45 229.57 230.10 0.65 0.53 

6.0508 229.49 230.00 230.07 230.77 0.77 0.70 

6.1811 230.53 230.92 230.85 231.41 0.49 0.56 

6.3020 233.62 237.25 237.03 234.88 -2.37 -2.15 

6.3769 233.74 236.17 236.59 235.40 -0.77 -1.19 

6.3770 PŘECHOD VEDENÍ 

6.3789 233.74 236.17 236.59 235.56 -0.61 -1.03 

6.4050 233.88 236.55 236.51 235.63 -0.92 -0.88 

6.4060 MOST HOSPODÁŘSKÝ 

6.4103 233.88 236.55 236.51 235.64 -0.91 -0.87 

6.4755 234.06 238.81 236.15 235.72 -3.09 -0.43 

       
VYBŘEŽENÍ 

     
NEDOJDE K VYBŘEŽENÍ 
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Ačkoli zadání diplomové práce řeší problematiku v úseku od VN Těšetice po obec 

Těšetice, přerozdělení funkčních prostorů nádrže a určení výsledného nalepšeného 

odtoku z nádrže, bylo toto zadání rozšířeno o úsek až po obec Práče. Důvodem 

rozhodnutí o rozšíření úseku je trvalé bydliště zpracovatele v obci Bantice a možnost 

srovnání teoretických výpočtů s detailní znalostí praktického chování toku v obdobích 

extrémních srážkových událostí. Dalším faktorem bylo seznámení s problematikou s 

místními znalci, kteří dodali zpracovateli historicko-pamětnický pohled na problematiku 

a různé doplňující informace. 

Řešený úsek byl lokálně prozkoumán, přičemž byla místy vyvrácena tvrzení z dodaných 

podkladů a následně poupravena, aby se dosáhlo co největší shody se skutečným 

stavem. Hlavním negativním faktorem bylo nalezení několik hrázek, které zejména při 

nižších stavech vody zabránily jakémukoli průtoku (úseky se suchým korytem). Dále do 

této kategorie patří místa zarostlá nálety bylinným, keřovým a stromovým patrem. V 

těchto místech byl nesnadný nebo nemožný průzkum pozorovatele v korytě toku 

Únanovka. Tyto faktory byly zohledněny při volbě drsností dna, svahů a blízké inundace. 

Drsnosti byly předimenzované z důvodu bezpečnosti a nízké praxe zpracovatele při 

volbě těchto drsností. Zohlednění výpočtů bylo ovlivněno i vzdáleností mezi jednotlivými 

příčnými řezy korytem toku, které byly místy až 130.00 m. Vzdálenost byla mezi 

jednotlivými profily interpolována programem HEC-RAS na vzdálenost 7.00 – 10.00 m. 

Tyto interpolace zpřesnily průběhy hladin v korytě toku. 

Pro vybrané úseky bylo navrženo PPO pro Q20 = 9.00 m3/s pro neškodný průtok 

intravilánem a přilehlým extravilánem, kde se nad obcí Těšetice nacházejí významné 

vodohospodářské objekty. Jedná se o odběrný objekt pitné vody s čerpací stanicí. 

Přestože se jedná o oblast s golfovým a fotbalovým hřištěm, jsou tyto objekty hlavním 

důvodem navržení PPO v extravilánu. Následoval návrh opatření na ochranu lokality 

potenciálně možné zástavby v intravilánech obcí. Součástí návrhu PPO bylo dále 

zamezení zpětnému vzdutí a případnému zaplavení (přechod mezi ochrannými zdmi a 

jejich zavázání do svahů), úprava tvaru koryta a samotná prohrábka nánosů (viz Obr. 44). 
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Obr. 44 Přibližně 0.50 m nános sedimentů pod silničním mostem v obci Těšetice 

Při realizaci PPO bude muset dojít k majetkoprávnímu řešení problematiky v místech 

objektů lávek a mostů, spojenému s navazujícími otázkami technického řešení, zda tyto 

objekty vyzvednout nad úroveň PPO (řešení s odborníky zabývající se mostními 

konstrukcemi), nebo přerušit stálé (imobilní) PPO a úseky s přemostěním nahradit 

mobilními prvky PPO. V diplomové práci jsou objekty většinou zatopeny vodou, tudíž je 

brána v potaz varianta s mobilním hrazením. 

Při realizaci PPO by se rovněž musela dořešit problematika s dřevinami. V úsecích s 

ochrannými hrázkami by musely být veškeré dřeviny v korytě i lemující koryto toku, 

vykáceny. Tento problém se nachází i v samotných intravilánech obcí.  

Z výsledků bakalářské práce, vyhodnocující transformaci povodňové vlny a určení kóty 

bezpečnostního přelivu, tj. kóty zásobního objemu, plyne, že potřebný transformační 

účinek z Q100 na Q20 je nereálný. Zdaleka se této transformaci nepřiblížila ani Q50. Viz Tab. 

14 a Tab. 15. 

Provedením takto navržené protipovodňové ochrany bude docíleno závěru, že bude 

splněno maximální nalepšení odtoku v měsíci červenci na Op = 0.02311 m3/s, 

vypočteného v bakalářské práci, a zároveň bude zajištěn průchod Q20 = 9.30 m3/s, 

přičemž by se kóta bezpečnostního přelivu, tj. max. úroveň hladiny zásobního objemu ve 

VN Těšetice, mohla teoreticky pohybovat v rozmezí 243.96 – 248.03 m n. m. (při aktuální 

délce bezpečnostního přelivu 13 m) a přitom nedojde k žádným škodám na životech a 

majetku. Tímto by byly všechny požadované funkce nádrže (zůstatkový hygienický 

průtok, odběr vody pro závlahy, neškodný odtok v korytě pod nádrží) splněny. 
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Obr. 45 Hydrogram Q20 a její transformace při kótě bezpečnostního přelivu 248.03 m n. m. 

 

Obr. 46 Hydrogram Q20 a její transformace při kótě bezpečnostního přelivu 243.96 m n. m. 

Zobrazené hydrogramy znázorňují plnění nádrže při průchodu povodňové vlny Q20, 

přičemž by se kóta bezpečnostního přelivu teoreticky pohybovala v rozmezí 243.96 – 

248.03 m n. m. 

Ovšem při provedení PPO se nesmí zapomenout na pravidelné kontroly tohoto opatření. 

Zvláště se přiklonit k pravidelnému sečení bylinného patra zajišťující funkci nejen 

estetickou, ale i kapacitní. 

S návaznosti na kvalitu získaných podkladů byla v diplomové práci vyřešena 

problematika kapacity koryta toku pro oblast s rozptýlenou zástavbou v úseku toku 
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Únanovky od říčního kilometru 1.6593 (u ocelové lávky v obci Práče) po ř. km 6.4103 u 

hospodářského mostu pod VN Těšetice. 

Tab. 14 Vyhodnocení transformace jednotlivých povodňových vln (Žiaček, 2016) 

Legenda barev:  

červená – nepřevede povodeň při dané kótě přelivu, 

růžová – převede povodeň při dané kótě, překročení retenčního prostoru neovladatelného 

248.70 m n. m., 

zelená – převede povodeň při dané kótě přelivu, zajistí odtok do toku i odběr pro závlahy, 

ZELENÁ = 

PŘEVEDE 
POVODEŇ Zásobní 

objem 

nádrže při 

dané kótě 

Pt Pd ČERVENÁ = 

NEPŘEVED

E 

20-LETÁ 50-LETÁ 
100-

LETÁ 

200-

LETÁ 

500-

LETÁ 

1000-

LETÁ 

Kóta 

zásobního 

prostoru 

[m n. m.] 

Kóta hladiny při maximálním průchodu povodně [m n. m.] [m
3
] [%] [%] 

248.03 248.50 248.64 248.77 248.94 249.19 249.33 541398.00 99.89 100.00 

247.83 248.31 248.46 248.60 248.75 249.00 249.14 502187.00 99.89 100.00 

247.50 247.99 248.14 248.30 248.45 248.71 248.84 477573.00 99.89 100.00 

247.00 247.50 247.66 247.82 247.98 248.25 248.41 419794.00 99.89 100.00 

246.50 247.01 247.18 247.34 247.50 247.78 247.95 362903.00 99.89 100.00 

246.00 246.52 246.69 246.85 247.02 247.30 247.47 307669.00 99.89 100.00 

245.50 246.03 246.20 246.37 246.54 246.83 247.00 254270.00 99.89 100.00 

245.00 245.53 245.71 245.88 246.05 246.34 246.52 203002.00 99.89 100.00 

244.90 245.43 245.61 245.78 245.95 246.24 246.42 193047.00 99.89 100.00 

244.80 245.33 245.51 245.68 245.85 246.15 246.32 183188.00 99.89 100.00 

244.70 245.24 245.41 245.58 245.75 246.05 246.23 173427.00 99.89 100.00 

244.60 245.14 245.31 245.48 245.66 245.95 246.13 163765.00 99.89 100.00 

244.50 245.04 245.21 245.39 245.56 245.86 246.04 154203.00 99.89 100.00 

244.40 244.94 245.12 245.29 245.46 245.76 245.94 144741.00 99.89 100.00 

244.30 244.84 245.02 245.19 245.36 245.66 245.85 135381.00 99.73 100.00 

244.20 244.74 244.90 245.09 245.26 245.56 245.75 126123.00 99.25 99.86 

244.10 244.64 244.82 245.00 245.17 245.47 245.65 116969.00 97.97 99.34 

244.00 244.54 244.72 244.90 245.07 245.37 245.55 107919.00 96.68 98.62 

243.96 244.50 244.68 244.86 245.03 245.33 245.50 104569.13 96.32 98.26 

243.90 244.44 244.62 244.80 244.97 245.27 245.46 98986.00 95.72 97.67 

243.85 244.40 244.57 244.75 244.92 245.22 245.41 94559.00 95.08 97.11 

243.84 244.39 244.56 244.74 244.91 245.21 245.40 93676.00 94.92 96.99 

243.80 244.35 244.52 244.70 244.87 245.17 245.36 90158.00 94.12 96.53 

243.70 244.25 244.43 244.60 244.77 245.08 245.26 81436.00 92.84 95.22 

243.60 244.15 244.33 244.50 244.67 244.98 245.17 72821.00 91.40 93.59 

243.50 244.05 244.23 244.40 244.58 244.88 245.07 64312.00 91.08 91.78 

243.40 243.95 244.13 244.31 244.48 244.79 244.98 55910.00 89.48 89.88 

243.30 243.95 244.03 244.21 244.38 244.69 244.88 47615.00 89.16 87.83 
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hnědá –96.32% zabezpečenost odtoku do doku a odběru pro závlahy, převede povodeň při dané 

kótě přelivu,  

oranžová – 95% zabezpečenost pro závlahy, nezajistí odtok do toku, převede povodeň při dané 

kotě přelivu, 

modrá – nezabezpečí odběr pro závlahy ani odtok do toku, převede povodeň při dané kótě 

přelivu. 

Tab. 15 Porovnání kulminace na odtoku z nádrže s neškodným odtokem pod nádrží po 

navrženém PPO    (Žiaček, 2016) 

 

 

POVODEŇ 

NEVYHOVUJE 

VYHOVUJE 

20-LETÁ 

QMAX = 

9.30 m
3
/s 

50-LETÁ 

QMAX = 

15.00 m
3
/s 

100-LETÁ 

QMAX = 

21.00m
3
/s 

200-LETÁ 

QMAX = 

28.80 m
3
/s 

500-LETÁ 

QMAX = 

42.70 m
3
/s 

1000-LETÁ 

QMAX = 

56.50 m
3
/s 

Kóta zásobního 

prostoru [m n. 

m.] 

Kulminační průtok na sestupné větvi hydrogramu povodňové vlny, tj. 

průtok vypouštěný do koryta toku pod nádrží [m
3
/s] 

248.03 8.58 13.52 18.43 24.82 36.10 42.64 

247.83 8.54 13.45 19.14 25.16 36.34 42.99 

247.50 8.55 13.40 19.04 25.49 38.01 44.73 

247.00 8.49 13.66 19.02 25.49 38.01 46.56 

246.50 8.53 13.35 18.97 25.46 38.03 46.59 

246.00 8.52 13.39 19.04 25.47 37.97 46.47 

245.50 8.58 13.41 19.03 25.47 38.05 46.63 

245.00 8.59 13.50 19.16 25.49 38.02 46.56 

244.90 8.59 13.50 19.15 25.52 38.03 46.58 

244.80 8.60 13.50 19.15 25.52 38.06 46.60 

244.70 8.61 13.51 19.15 25.52 38.12 46.66 

244.60 8.63 13.52 19.16 25.52 38.18 46.73 

244.50 8.68 13.54 19.16 25.52 38.18 46.85 

244.40 8.72 13.58 19.18 25.52 38.17 46.93 

244.30 8.72 13.65 19.10 25.52 38.16 46.91 

244.20 8.72 13.68 19.24 25.52 38.16 46.90 

244.10 8.71 13.68 19.35 25.21 38.16 46.89 

244.00 8.71 13.68 19.34 25.54 38.16 46.89 

243.96 8.70 13.64 19.34 25.55 38.17 46.90 

243.90 8.71 13.68 19.34 25.58 38.17 46.92 

243.85 8.72 13.68 19.34 25.58 38.19 46.94 

243.84 8.72 13.68 19.34 25.59 38.19 46.94 

243.80 8.72 13.68 19.34 25.59 38.21 46.96 

243.70 8.73 13.69 19.34 25.59 38.27 47.03 

243.60 8.76 13.71 19.35 25.59 38.37 47.12 

243.50 8.80 13.73 19.36 25.58 38.37 47.25 

243.40 8.86 13.77 19.37 25.58 38.38 47.43 

243.30 8.82 13.84 19.39 25.58 38.38 47.42 
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HMS  … hydromorfologická kvalita úseku 

TRA  … známka jednotlivých ukazatelů 

PPSTRAk _ … váha pro daný ukazatel 

VUHMK  … výsledná hydromorfologická kvalita vodního útvaru 

iHMK  … hydromorfologická kvalita i-tého úseku 

iL   … délka i-tého úseku 

n   … počet hodnocených úseků v rámci vodního útvaru 

PPO … protipovodňové opatření 

Op  … nalepšený odtok 

TRA  … upravenost trasy toku  

VSK  … variabilita šířky koryta  

VHL  … variabilita zahloubení v podélném profilu  

VHP  … variabilita hloubek v příčném profilu  

DNS  … dnový substrát  

UDN  … upravenost dna  

MDK  … mrtvé dřevo v korytě 

STD  … struktury dna 

PRO  … charakter proudění  

OHR  … ovlivnění hydrologického režimu  

PPK  … podélná průchodnost koryta  

UBR  … upravenost břehu  

BVG  … břehová vegetace  

VPZ  … využití příbřežní zóny  

VNI  … využití údolní nivy  

PIN  … průchodnost inundačního území  

BMK  … stabilita břehu a boční migrace koryta 
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[1] Situace, M 1:10 000 

1.A –  Situace umístění příčných profilů 

1.B – Kapacita koryta 

1.C – Mapa rozlivů 

5.B – Přehledná situace navržených PPO, mapa rozlivu Q20 

 

[2] Podrobný podélný profil toku, M 1:5 000 / 100 

  2.A – Podrobný podélný profil toku 

  5.A – Podrobný podélný profil toku po PPO 

 

[3] Vybrané příčné profily, M 1:100, detail M 1:25 

  3.A – Vybraný příčný profil č. 22 

  3.B – Vzorový příčný profil č. 23 

  3.C – Vybraný příčný profil č. 24 

  3.D – Vybraný příčný profil č. 25 

  3.E – Vybraný příčný profil č. 26 

  3.F – Vybraný příčný profil č. 27 

  3.G – Vybraný příčný profil č. 28 

  3.H – Vybraný příčný profil č. 29 

  3.I – Vybraný příčný profil č. 30 

  3.J – Vybraný příčný profil č. 31 

  4.A – Vybraný příčný profil č. 37 

  4.B – Vybraný příčný profil č. 38   

  4.C – Vybraný příčný profil č. 39 

  4.D – Vybraný příčný profil č. 40 

  4.E – Vybraný příčný profil č. 41 

  4.F – Vybraný příčný profil č. 42 

  4.G – Vybraný příčný profil č. 44 

  4.H – Vybraný příčný profil č. 45 

  4.I – Vybraný příčný profil č. 47 

  4.J – Vybraný příčný profil č. 48 

  4.K – Vybraný příčný profil č. 49 

  4.L – Vybraný příčný profil č. 50 

 

[4] Mapovací formuláře  – HEM analýza 2014 


