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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje 
problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se 
věnuje návrhu vodohospodářských opatření v konkrétním katastrálním území. Součástí 
návrhu jsou grafické přílohy jednotlivých objektů. 
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ABSTRACT  

This diploma thesis is divided into two main parts. The first part describes issues of the 
proposal of water management measures in land consolidation process. Second part deals 
with the conceptual proposal of water management measures in the specific cadastral area. 
This part also include graphic attachments. 
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ÚVOD 

Extrémní deště bývají příčinou vzniku povodňových událostí. Obecně deště charakterizujeme 
dobou trvaní a intenzitou. Doba trvání se uvádí v (min) nebo (hod) a intenzita většinou 
v (mm/min) nebo (mm/hod). Pozorováním a měřením srážek se zjistilo, že mezi těmito 
veličinami platí vztah, čím má srážka delší dobu trvání, tím má menší intenzitu. Deště lze 
podle intenzity a doby trvání rozdělit na regionální a přívalové. Regionální deště obvykle 
zasahují větší území. Bývají spíše dlouhodobé a nižší intenzity. Tyto deště způsobují povodně 
v rámci velkých povodí. Oproti tomu deště přívalové trvají obvykle jen několik desítek minut. 
Zasahují menší území, vysokou intenzitou. Projevují se prudkým rozvodněním malých 
vodních toků a velkými erozními smyvy. Intenzita bývá největší po začátku deště a postupem 
času klesá. Zároveň intenzita bývá tím větší, čím menší je zasažená plocha. [9] 

Průběh srážky a odtoku vody z povodí k závěrovému profilu ovlivňuje celá řada činitelů, 
které jde zařadit do dvou skupin. Do skupiny klimatických činitelů patří např. průběh srážky, 
vlhkost a teplota ovzduší, rychlost a směr větru, výpar apod. Druhá skupina se skládá 
z geografických činitelů, kam patří plocha, velikost a tvar povodí, morfologie terénu, 
struktura říční sítě, nebo nadmořská výška. Patří sem rovněž vlastnosti a struktura půdy, 
neboť každá půda má různou schopnost vsakovat vodu. Tato schopnost infiltrace je kromě 
půdních charakteristik ovlivněna také způsobem využívání půdy, momentálním stavem 
nasycení či sklonem terénu. [5][7] 

Působení intenzivních srážek přináší přirozeně v některých oblastech zvýšené nebezpečí 
výskytu povodňové události. Zdrojem povodňového nebezpečí je v těchto případech lokální 
přívalová srážka s obvykle rychlým vývojem, poměrně krátké doby trvání. V důsledku 
srážky, v kombinaci s geografickými činiteli nepříznivého vlivu (např. jílovité půdy, 
vějířovitá povodí, velký průměrný sklon svahu), dochází často k rychlému povrchovému 
odtoku a tím k zvýšenému riziku zatopení ohroženého území. Ohrožené území může být 
různého charakteru (zemědělská půda, komunikace, souvislá zástavba) a podle toho je třeba 
zvolit vhodný stupeň ochrany. 

Návrhem vodohospodářských opatření v krajině je myšleno vytvoření souboru objektů, které 
budou mít na zájmové území pozitivní vliv z různých hledisek. Přispějí ke zvýšení 
protipovodňové ochrany území např. stavbou protipovodňových hrází a zdí, ochranných 
příkopů, průlehů a suchých nádrží (poldrů). Dále dojde ke zlepšení stavu z hlediska vodní 
eroze, kde mimo organizační a agrotechnická opatření, technické prvky výrazně snižují odnos 
půdy přerušením přirozené dráhy povrchového odtoku, čímž je pozitivně ovlivněna plošná 
eroze. Stabilizací drah soustředěného odtoku nutným opevněním (zatravnění, kamenná 
rovnanina, dlažba do betonu) dojde ke snížení výmolné eroze. Úpravou toků a jejich okolí 
(rozlivy, průtočné a neprůtočné tůně, mokřady) dojde ke zpomalení povrchového odtoku a 
zvýšení retence vody v území. To bude mít za následek zpestření místní krajiny, vytvoření 
rozmanitých stanovištních podmínek pro dosažení maximální biodiverzity v řešené ploše.  

V průběhu návrhu zejména liniových staveb, které jsou ve veřejném zájmu, dochází často k 
mnoha komplikacím nejen majetkoprávního charakteru. Proto je pozemková úprava vhodným 
nástrojem k dosažení všeobecně prospěšných cílů.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vyřešení problematiky návrhu vodohospodářských opatření 
v krajině v rámci procesu pozemkových úprav. Opatření jsou navržena formou stavebních 
objektů, které mají primárně sloužit k protipovodňové ochraně obce. Kromě protipovodňové 
ochrany jsou objekty navrženy s důrazem na retenci vody v krajině, snížení vodní eroze a 
zvýšení biodiverzity a stability území. Samotná práce se dělí na dvě hlavní části. V první části 
je popsán návrh vodohospodářských opatření v krajině, kde příslušné kapitoly popisují 
zařazení dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření v rámci komplexních 
pozemkový úprav. Ve druhé části bude řešena problematika návrhu vodohospodářských 
opatření v konkrétní lokalitě, a to v katastrálním území Tvarožná Lhota v okrese Hodonín 
v Jihomoravském kraji. Návrh vychází ze zpracované dokumentace technického řešení 
vypracované v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tvarožná Lhota. Dokumentace se 
skládá z části textové a grafických příloh. Navíc zde blíže popíši problémy, se kterými jsem 
se během návrhu setkal. Pro lepší představu o možném návrhu jsem práci doplnil o obrázky 
z již realizovaných staveb podobného charakteru a o grafické přílohy, které jsou zpracovány 
ve stupni dokumentace technického řešení a jsou součástí plánu společných zařízení obce 
Tvarožná Lhota. 
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1  POPIS PROBLEMATIKY 

Problematika pozemkových úprav (PÚ) se na území České republiky řeší v rámci platných 
právních předpisů. Proto je důležité se na začátku seznámit se zákonem č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
[17]  

Důležitým podkladem pro návrh a postup provádění PÚ je vyhláška ministerstva zemědělství 
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav. [24] 

Tato vyhláška upravuje: 

a) náležitosti návrhu pozemkových úprav,  

b) pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,  

c) obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování 
pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 zákona.  

Druhá část práce vychází z metodického návodu k provádění pozemkových úprav [50] a 
z technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách 
[51] vydané státním pozemkovým úřadem (SPÚ). 

1.1 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Podle §2 [17] se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí 
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v 
rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 
činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v 
oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a 
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu 
katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav 
(KoPÚ). Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby (například urychlené 
scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo ekologické potřeby v krajině (například lokální 
protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen 
části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). V 
případě jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu společných 
zařízení.  

Rozsah pozemkové úpravy je vymezen jejím obvodem (ObPÚ). Rozumí se jím území 
(plocha) dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom 
k.ú. Je-li to k dosažení cíle pozemkových úprav vhodné, lze do obvodu pozemkových úprav 
zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedícího k.ú. 

Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou: 
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a) vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách a fyzické a 
právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením 
pozemkových úprav přímo dotčena 

b) stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti, 

c) obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav; 
účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do 
obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového úřadu 
přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách. 

1.1.1 Cíle a význam pozemkových úprav 

Cíle pozemkových úprav 

• obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na zvýšení 
kvality života na venkově 

• scelení či dělení pozemků jejich vlastníkům, jejich zpřístupnění, celkové uspořádání a 
zvýšení prostupnosti krajiny 

• vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích 

• důsledná ochrana a tvorba zemědělské půdy 

• ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod 

• obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability 

Význam pozemkových úprav 

Význam pro obce: 

• vyřešení vlastnických vztahů  

• optimální rozmístění obecních pozemků s veřejně prospěšným záměrem v krajině 

• vybudované stavby přechází bezplatně do majetku obce, je-li společné zařízení 
navrženo na pozemku ve vlastnictví státu, realizace mohou být řešeny prostřednictvím 
pozemkových úřadů ze státních prostředků nebo zdrojů z EU 

• po realizaci polních cest v extravilánu dojde ke snížení pohybu zemědělské techniky a 
dalších motorových vozidel v obci 

• zlepšení prostupnosti krajiny vybudováním polních cest a jejich všestranným využitím 
(např. jako cyklotras) 

• zlepšení podmínek pro odvedení povrchových vod pomocí realizace 
vodohospodářských opatření 
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Obr. č. 1: Opevněný svodný příkop s příčným přejezdným žlabem (Pavlov, 2012, Agroprojekt PSO s.r.o.) 

• zvýšení ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a 
vodohospodářských opatření 

• zlepšení podmínek pro zasakování např. zpomalením povrchového odtoku 

• rozdělením větších zemědělských ploch na menší dojde ke zvýšení ekologické 
stability krajiny, pestrosti a retenční schopnosti krajiny realizací místních prvků 
územního systému ekologické stability (ÚSES) 

• vyřešení majetkoprávních vztahů v rámci územního plánu  

• nové racionální uspořádání pozemků zejména s ohledem na přístup a způsob využití 
pozemku  

• doplnění liniových a solitérních dřevin 

• zvýšení biodiverzity území 

Význam pro vlastníky pozemků a jejich uživatele: 

• výměra plochy a polohy každého pozemku 

• možnost úpravy tvaru pozemku 

• možnost scelení pozemků, případně jejich dělení 

• možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví 

• bezplatné první vytyčení nových pozemků  
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• zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest 

• a tím zvýšení tržní ceny pozemků 

 

 
Obr. č. 2: Polní cesta s výhybnou a doprovodnou liniovou výsadbou (Agroprojekt PSO s.r.o.) 

• možnost zahájení užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných) 

• uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel 

• vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání 

• vytyčení lesních pozemků  

Význam pro katastr nemovitostí: 

• obnova katastrálního operátu 

• vzniká digitální katastrální mapa (DKM) 

• odstranění nesouladů zaměřeného a skutečného stavu v katastru nemovitostí  

• přesné výměry jednotlivých parcel 

• možná redukce počtu parcel 

• odstranění parcel zjednodušené evidence  

• zahuštění polohového bodového pole 

• dořešení doposud nedokončeného scelovacího řízení a přídělového řízení 

• vyřešení duplicitních vlastnictví 
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• dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků 
nemovitostí 

• oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí   [58] 

 

 
Obr. č. 3: Rozdělení pozemku před pozemkovou úpravou vlevo, po pozemkové úpravě s vyznačením prvků 

ÚSES vpravo (k. ú. Nenkovice, Agroprojekt PSO s.r.o.) 

1.1.2 Podklady pro návrh pozemkových úprav 

Hlavním podkladem pro návrh pozemkové úpravy je polohopisné a výškopisné zaměření 
skutečného stavu terénu dané lokality. Dalšími důležitými podklady jsou mapy katastru 
nemovitostí a územně plánovací dokumentace obce. Pro posouzení produkční schopnosti 
území a jeho ekonomické ohodnocení se využívá mapa bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ). Využívají se také dříve vyhotovené studie území nebo historické mapy. 

Pro návrh vodohospodářského řešení jsou krom výše zmíněných podkladů důležité zejména 
hydrologické podklady (srážkové úhrny, m-denní a N-leté průtoky, teploty atd.), dále např. 
dokumentace záplavového území (mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a 
povodňových rizik, plány pro zvládání povodňových rizik), manipulační řády vodních děl, 
základní vodohospodářské mapy, inženýrsko-geologický průzkum (IGP) a další.  

1.1.3 Proces pozemkových úprav 

Jak již bylo řečeno, proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
[17]  
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Zahájení řízení o pozemkové úpravě 

Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení 
pozemkových úprav příslušnému katastrálnímu úřadu a dotčené obci. 

Zahájení řízení popisuje § 6 zákona [17] ze kterého vyplývá následující: 

Řízení o pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad oznámením veřejnou vyhláškou. 
Existují tři důvody k zahájení řízení: 

• Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to 
vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném 
katastrálním území. 

• Zahájení řízení v důsledku stavební činnosti, kdy se jedná zejména o stavby 
dálnic, rychlostních silnic, obchvatů. 

• Další důvody zahájení jako jsou zejména nutnost vyřešení protipovodňových a 
protierozních opatření, které napomáhají zmírnění škod na životech, majetku a 
na životním prostředí.  

Do ObPÚ jsou zahrnuty pozemky (zpravidla mimo zastavitelnou část k.ú.) nezbytné pro 
dosažení cílů pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu s přihlédnutím k 
požadavkům vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu. 

Výběr zpracovatele pozemkové úpravy 

Pozemkový úřad provede výběrové řízení dle platných právních předpisů, na jehož základě 
uzavře smlouvu se zpracovatelem. 

Úvodní jednání 

Po zahájení řízení o pozemkových úpravách pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které 
pozve účastníky a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. 
Seznámí je s účelem, přínosem, formou, postupem zpracování pozemkových úprav. Je 
představen zpracovatel pozemkových úprav. Na úvodním jednání se také volí sbor zástupců 
vlastníků pozemků.  

Podrobný průzkum terénu 

Dále je třeba provést podrobný průzkum terénu v celém obvodu pozemkových úprav. V 
případě potřeby z hlediska ochrany pozemků před vodní erozí a před povodněmi nebo pro 
řešení dalších opatření v oblasti vod se provede i v lokalitách na něj navazujících (dílčí 
povodí). Průzkum se provádí tak, aby byl zjištěn skutečný stav využívání území.  

Zeměměřičské činnosti 

V návaznosti na dohodu mezi pozemkovým úřadem a katastrálním úřadem probíhají 
zeměměřické činnosti, kterými jsou zejména zaměření polohopisu a výškopisu, tvorba 
podrobného polohového bodového pole (PPBP), zjišťování hranic obvodů pozemkových 
úprav, tvorba digitální katastrální mapy v návaznosti na schválený návrh a vytyčení pozemků 
na podkladě nové DKM. 
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Soupis nároků vlastníků pozemků 

Po vyšetření hranic a stanovení obvodu pozemkové úpravy je třeba zpracovat soupis nároků 
vlastníků pozemků. Soupis nároků vlastníka určuje, se kterými parcelami vlastník vstupuje do 
pozemkových úprav, s jakou výměrou těchto parcel, s jakou cenou a s jakou vzdáleností. 
Vzdálenost se nejčastěji určuje od středu obce. Cena zemědělských pozemků se pro potřeby 
pozemkových úprav určuje podle kódu BPEJ bez přirážek a srážek. Nárokový list je 
vlastníkům pozemků písemně zaslán a vlastníci mají možnost vznést připomínky, které jsou 
následně předmětem řešení. 

Plán společných zařízení 

Činnost pokračuje návrhem plánu společných zařízení (PSZ). V rámci této práce se připravuje 
základní kostra budoucího nového uspořádání pozemků. Blíže se PSZ věnuje kapitola 1.2 
Plán společných zařízení. 

Návrh nového uspořádání pozemků 

Asi nejdůležitější částí pozemkových úprav je návrh nového uspořádání pozemků. Pozemky 
se umisťují do tzv. kostry, kterou tvoří odsouhlasený PSZ. Pozemky se scelují, dělí a 
přizpůsobují tvarem konfiguraci terénu a požadavkům na optimální obdělávání a na ochranu 
zemědělské půdy. V rámci návrhu se dopracovávají požadavky na přístupnost všech 
pozemků. Umisťování nových pozemků se děje na základě dobrovolnosti, kdy zpracovatel 
vede jednání s vlastníky o umístění jejich pozemků.  

Rozhodování o pozemkové úpravě 

Předpokladem pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy je souhlas s 
návrhem vlastníků 60 % výměry půdy řešené v pozemkové úpravě. Po vystavení návrhu k 
veřejnému nahlédnutí pro možnost vznesení případných námitek a připomínek a následném 
závěrečném jednání vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy.  

Vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu 

V rámci pozemkových úprav je zpracována digitální katastrální mapa, viz kap. 1.1.4 
Výsledný přínos pozemkových úprav  

Vytyčení nově navržených pozemků 

Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu 
podle potřeby vlastníků. Realizace vytyčení probíhá na podkladě žádostí vlastníků pozemků. 
Vytyčení nelze opakovaně hradit z prostředků státu.  

Realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu 

Na základě schváleného návrhu pozemkových úprav stanoví pozemkový úřad po dohodě se 
sborem zástupců, místní samosprávou, a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace 
pozemkových úprav. Společná zařízení jsou nejčastěji realizována z prostředků Programu 
rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí, případně z vlastních zdrojů obce, 
aj. [58] 
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1.1.4 Výsledný přínos pozemkových úprav 

Výsledkem pozemkových úprav je obnovený digitální katastrální operát a schválený plán 
společných zařízení (PSZ)  

Obnovení digitálního katastrálního operátu souvisí s tvorbou digitální katastrální mapy. Při 
novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice 
lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u 
většiny parcel. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes 
nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen 
tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.  

DKM obsahuje: 

• polohopis (hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní 
hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a další 
prvky polohopisu), 

• popis (uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních 
znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními 
čísly a mapovými značkami, vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u 
analogové mapy jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho 
poloze ve správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení 
sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové 
náčrtky; u digitální mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejích metadatech), 

• body polohových bodových polí (jen mapy v S-JTSK).     [55] 

Plán společných zařízení obsahuje cestní síť (zpřístupnění pozemků), protierozní opatření, 
vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Na společná 
zařízení jsou nejprve využity pozemky ve vlastnictví státu, následně obce. Jsou případy, kdy 
se na vyčlenění potřebné výměry půdy musí podílet i vlastníci pozemků poměrnou částí jejich 
směňovaných pozemků. Často se jedná o komplexní opatření, jejichž účelem je zlepšení stavu 
a tvorba životního prostředí a zlepšení podmínek pro adaptaci na nepříznivé jevy jako jsou 
sucho nebo povodně. 

1.2 PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o základní kostru budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků. Součástí PSZ je 
systém zpevněných a nezpevněných cest, vodohospodářských a protierozních opatření 
(průlehy, příkopy, retenční nádrže, vsakovací pásy, meze, větrolamy) a prvky územního 
systému ekologické stability (biocentra, biokoridory a interakční prvky).  



11 

 

 
Obr. č. 4: Výstřižek z hlavního výkresu mapy PSZ (KoPÚ v k. ú. Tvarožná Lhota, 2018, Agroprojekt PSO. 

S.r.o.) 

Výchozím podkladem je podrobný terénní průzkum území a analýza všech dostupných 
podkladů. Na tvorbě PSZ se podílí odborníci z celé řady oblastí. Ve všech případech se návrh 
PSZ řídí platnými normami a přepisy. K návrhu se využívá moderních programových 
prostředků, jak pro výpočet dimenzí, tak pro jejich umístění do terénu. Výsledný návrh je 
projednáván a schvalován jednak se sborem zástupců, dále pak na veřejném zastupitelstvu 
obce. K tomuto návrhu pak uplatňují své připomínky i zástupci státní správy a vlastnící či 
správci dotčených zařízení. Schválený návrh společných zařízení dopracovaný do 
jednotlivých parcel vytvoří soustavu parcel, jejichž vlastníkem se ve většině případů stává 
obec nebo stát. Tento krok je nutný pro následnou realizaci těchto zařízení. [58] 



12 

 

1.2.1 Opatření ke zpřístupňení pozemků 

Jedná se o opatření, jejichž hlavním účelem je zajistit přístupnost pozemků, umožnění 
racionálního hospodaření a zajištění propustnosti krajiny. Těmito opatřeními jsou polní nebo 
lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod. Při jejich návrhu je třeba se 
držet platných norem a předpisů. Je třeba respektovat zásady napojení cestní sítě na síť 
komunikací I., II. a III. třídy a místních komunikací a napojení systému na okolní k.ú., 
případně na síť lesních cest v řešeném území. Při návrhu polních cest se využívá kategorizace 
polních cest uvedená v ČSN 73 6109 Projektování polních cest. 

Součástí dokumentace může být rovněž předběžný, v případě složitějších podmínek 
podrobný, geotechnický průzkum. Součástí tohoto průzkumu je provedení a laboratorní 
vyhodnocení sond potřebných pro stanovení půdních vlastností, potřebných pro zvolení 
vhodné konstrukce vozovky. Pro polní cesty je třeba provést minimálně 1 sondu do hloubky 
min. 1 m na 300 m délky komunikace v ose cesty v reprezentativním umístění (tedy ne pouze 
na začátku nebo na konci). Rozsah a potřeba průzkumu bude stanovena zpracovatelem v 
rámci zpracování PSZ. [50] 
 
Tab. č. 1: Přehled jednotlivých kategorií cest v návrhu PSZ [50] 

 

1.2.2 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Opatření navrhovaná pro ochranu ZPF můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

• opatření proti vodní erozi  

• opatření proti větrné erozi 

Opatření proti vodní erozi  

Zemědělskou půdu na svazích je třeba chránit před vodní erozí účinnými protierozními 
opatřeními. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje požadované snížení smyvu 
půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, intravilánů měst a obcí atd.) při 
respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby 
krajiny. Ve většině případů jde o komlex organizačních, agrotechnických a technických 
opatření, vzájemně se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti 
zemědělské výroby.  
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Obr. č. 5: Zobrazení stavu vodní eroze. Vpravo aktuální stav, po návrhu opatření vlevo (KoPÚ v k. ú. 
Tvarožná Lhota,, Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Organizační protierozní opatření  

Základem organizačních protierozních opatření je situování pozemků delší stranou ve směru 
vrstevnic, zvolení vhodné velikosti a tvaru pozemku a vymezení parcel vhodných ke změně 
druhů pozemků. Organizační opatření jsou na orné půdě navrhována v součinnosti s ostatními 
protierozními opatřeními.  

Zásady ochrany proti vodní erozi organizačními opatřeními vycházejí ze znalosti příčin 
vzniku erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady: 

• včasný termín výsevu plodin 

• výsev víceletých pícnin do krycí plodiny 

• posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů, tzn. na září 

• zařazování bezorebně setých meziplodin 

• rozmístění plodin podle ohroženosti pozemku 

Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který: 

• chrání půdu před přímým dopadem kapek 

• podporuje vsak dešťové vody do půdy 

• kořenovým systémem zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči 

účinkům stékající vody. 

Těchto vlastností, které se různí podle typu plodiny, se využívá při výběru organizačních 

opatření s protierozním účinkem  
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Agrotechnická protierozní opatření  

Nejvíce podléhá erozi půda bez vegetačního pokryvu. Agrotechnická protierozní opatření jsou 
proto založena zejména na zkrácení času, kdy je půda bez vegetačního pokryvu, na minimum. 
K protierozní ochraně půdy lze cíleně využívat posklizňové zbytky plodin a biomasu 
meziplodin. Infiltrace vody do půdy by neměla být omezena výskytem zhutnělých vrstev v 
půdním profilu. Rizikovým obdobím z hlediska vodní eroze je jednak období tání sněhu a 
zejména období nejčastějšího výskytu přívalových dešťů (červen – srpen). V první třetině 
tohoto období vykazuje nedostatečnou pokryvnost povrchu půdy kukuřice, slunečnice a 
okopaniny (brambory, cukrová řepa). Vzhledem k velké výměře orné půdy každoročně 
osévané kukuřicí je využití účinných agrotechnických protierozních opatření při pěstování 
této plodiny zvlášť aktuální. V poslední třetině období výskytu přívalových dešťů jsou 
ohroženy zejména pozemky připravené pro výsev ozimé řepky. Přínosem k protierozní 
ochraně může být využití některé z technologií zpracování půdy s ponecháním většího 
množství posklizňových zbytků, nejčastěji podrcené slámy na povrchu půdy. 

Technická protierozní opatření  

Technická opatření se navrhují jako základní prvek komplexního systému protierozních 
opatření zejména na pozemcích, kde nepříznivé důsledky povrchového odtoku ohrožují 
zastavěnou část obce. Jejich základní účinnost se zvyšuje v kombinaci s protierozními 
opatřeními organizačního a agrotechnického charakteru. Optimálním návrhem prostorového 
rozmístění liniových záchytných prvků technických opatření dojde ke snížení hodnoty faktoru 
délky svahu L. Jsou navrhovány tak, aby svou lokalizací (vedle funkce přerušení délky svahu 
a rozčlenění pozemků) usměrňovaly směr obdělávání pozemků a způsob hospodaření 
zemědělských subjektů. Vhodným rozčleněním svahu je možné do těmito prvky vymezených 
pásů situovat různé kultury, v důsledku čehož dojde nejen ke snížení hodnoty faktoru 
ochranného vlivu vegetace C, ale také ke snížení průměrné hodnoty čísla CN v daném 
sběrném území.  

Vedle uvedených základní funkcí mají spolu s doprovodnou dřevinnou zelení význam i z 
hlediska krajině estetického a ekologického. Systém liniových technických protierozních 
prvků v kombinaci se zelení může fungovat v krajině i jako významná součást územních 
systémů ekologické stability krajiny. Komplexní systém ochranných opatření v povodí se 
navrhuje a realizuje zpravidla v rámci procesu pozemkových úprav.  

Mezi technická protierozní opatření zahrnujeme: 

• Protierozní průlehy  

• Protierozní příkopy  

• Protierozní hrázky  

• Protierozní meze  

• Stabilizace drah soustředěného odtoku  

• Ochranné nádrže  

• Terasování  
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Opatření proti větrné erozi  

Větrná eroze je přírodní jev, při kterém vítr působí na půdní povrch svou mechanickou silou, 
rozrušuje půdu a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu a přenáší je na různou 
vzdálenost, kde se po snížení rychlosti větru ukládají. 

Organizační opatření proti větrné erozi  

Základem organizačních opatření je uspořádání pozemků, výběr kultur podle náchylnosti k 
větrné erozi a jejich delimitace. Na velkých půdních blocích lze k zmírnění eroze využít 
pásové střídání plodin. 

Agrotechnická opatření proti větrné erozi  

Do této skupiny se řadí především ochranné obdělávání, které zvyšuje nedostatečnou 
půdoochrannou funkci pěstovaných plodin a dále úprava struktury půdy a zlepšení 
vlhkostního režimu lehkých půd. 

Technická opatření proti větrné erozi a větrolamy  

Trvalého snížení škodlivého účinku větru, jeho rychlosti a turbulentní výměny vzduchu lze 
dosáhnout tím, že se větru postaví překážka. Takovou překážkou mohou být umělé větrné 
zábrany nebo úzké pruhy lesa - ochranné lesní pásy – větrolamy. [6] 

1.2.3 Vodohospodářská opatření 

Vodohospodářská opatření slouží ke zlepšení vodních poměrů v území. Budují se především 
za účelem neškodného odvedení povrchových vod, zvyšování retenční schopnosti krajiny a 
ochrany území před povodněmi. Patří mezi ně svodné příkopy a průlehy, retenční nádrže 
(suché nebo se stálou hladinou vody), úpravy a revitalizace toků, ochranné hráze, zatravnění 
infiltračních zón na propustných a mělkých půdách, zatravnění či zalesnění ochranných pásů 
podél vodních útvarů, aj. Problematika je blíže popsána v kapitole 1.3 Dokumentace 
technického řešení vodohospodářských opatření. 

1.2.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Při návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí se dodržují zejména zásady návrhu 
územního systému ekologické stability (ÚSES). 

ÚSES je definován jako vzájemně propojený soubor (síť) přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny [13]. Síť ÚSES je tvořena základními skladebnými částmi. 
Biocentry a biokoridory. Podle významu a biogeografické reprezentativnosti se rozlišuje 
nadregionální, regionální a místní (lokální) ÚSES, avšak nejde o samostatné na sobě nezávislé 
systémy. Páteřní síť nadregionálního ÚSES je v souladu s metodickými principy doplňována 
a rozvíjena ÚSES regionálního a místního (lokálního významu). [18] 



16 

 

 
Obr. č. 6: Lokální biocentrum (Nezamyslice, Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Za funkční součást ÚSES je třeba považovat také tzv. interakční prvky, tedy různě velké 
ekologicky relativně stabilní plochy či prvky, které sice nejsou způsobilé plnit funkce 
biocenter a biokoridorů, avšak posilují funkční efekt ÚSES. Pro zajištění funkčního stavu 
ÚSES jsou pro skladebné části jednotlivých hierarchických úrovní stanoveny tzv. limitující 
prostorové parametry, a to odlišně pro různé hierarchické úrovně ÚSES reprezentované navíc 
různými typy společenstev, resp. stanovištních podmínek. 

1.3 DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ 

Dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření (DTR VHO) je dokumentace 
na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), tedy poskytuje dostatečné informace o 
konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a 
dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně 
vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní 
infrastrukturu. DUR též stanovuje koncepci napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě 
této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby a vydává územní rozhodnutí, 
případně územní souhlas. DTR se zpracovává podle technického standardu dokumentace 
plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (aktualizovaná verze 2016). [51] 

Navrhovaná opatření je možné rozdělit do následujících skupin: 

• opatření k zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek a úpravě vodního režimu 
zamokřených pozemků 
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• opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území 
zadržet nebo vsáknout) 

• opatření k ochraně před povodněmi a suchem 

• opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 

• opatření k ochraně vodních zdrojů 

• opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích 

• opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků 

O vybudování těchto opatření by mělo být rozhodnuto již ve fázi zadávací dokumentace 
(zadání by měla předcházet studie odtokových poměrů). Mělo by být rozhodnuto, zda budou 
součástí PSZ a zda se promítnou do návrhu nového umístění pozemků. V případě 
kontrolovaných rozlivů se většinou jedná o dlouhodobé výhledy a není tudíž nutné předcházet 
rozhodnutí o jejich realizaci a vymezovat pozemky pro povrchové odvodnění. V případě, že 
se rozhodne o zařazení do PSZ, je nutná dokumentace technického řešení, protože umístění 
prvků povrchového odvodnění vyžaduje podrobné zaměření území a přesnou lokalizaci, která 
je podmínkou správné funkce. [51] 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná opatření jsou co do polohy ovlivněna ObPÚ, ale 
jejich vliv sahá v mnoha případech za tento obvod, u nádrží to může být i dále v povodí toku, 
je nutné na tuto skutečnost upozornit. Jedná se hlavně o nutnost vyřešení podmiňujících 
předpokladů (např. zkapacitnění toků, dobudování dešťové kanalizace). Tuto skutečnost je 
třeba také uvést do harmonogramu realizace opatření. 

Součástí dokumentace muže být rovněž předběžný, v případě složitějších podmínek 
podrobný, geotechnický průzkum. Součástí tohoto průzkumu je provedení a laboratorní 
vyhodnocení sond potřebných pro stanovení půdních vlastností. 

1.3.1 Opatření k zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek a 
úpravě vodního režimu zamokřených pozemků 

Pod opatřeními navrhovanými k zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek si lze 
představit opatření, jejichž cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny (zaměřeno zejména na 
zvýšení retenční schopnosti půdního profilu), zpomalení povrchového odtoku (jeho zadržení a 
případné převedení do půdního profilu), ale také zlepšení půdních vlastností na zamokřených 
pozemcích (odvodnění pozemků). Dále se jedná o zlepšení vodnosti toků (v tomto případě 
drobných vodních toků) a doplnění malých vodních nádrží do krajiny.  

V řadě případů se jedná o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.). Jedná 
se o opatření, jejichž vliv se projeví ve snížení plošného povrchového odtoku, a to v 
případech dešťů s průměrnými dobami opakování řádově do 10 let. Tato opatření nebudou 
mít výrazný vliv na extrémní odtokové situace (stoleté lokální přívalové srážky). Jsou 
navrhována v krajině bezprostředně navazující na osídlení. 

1.3.2 Opatření k odvádění povrchových vod z území 

Mezi opatření k odvádění povrchových vod z území lze zahrnout svodné příkopy nebo 
průlehy. Dále sem patří např. příkopy podél cest, ale hlavně nově navrhovaná opatření 
plošného povrchového odvodnění pozemků (otevřené odvodňovací příkopy a kanály, 
soustavy odvodňovacích příkopů, včetně objektů). Jedná se o opatření, která zajišťují 
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převedení zachycených povrchových vod do stávajících recipientů. Opatření pro odvádění 
povrchových vod z území se navrhuje až poté, co jsou vyčerpána veškerá opatření k zadržení 
a vsáknutí vody v území. Pokud to není v odůvodněných případech možné, navrhuje se 
opatření k maximálnímu snížení velikost objemu odtoku z území. Až poté se navrhuje 
opatření k odvedení povrchového odtoku. 

1.3.3 Opatření k ochraně před povodněmi a suchem 

U opatření k ochraně území před povodněmi je třeba rozlišovat, o jaké povodně z pohledu 
příčin se jedná.  

Pokud se jedná o povodně regionální na velkých vodních tocích, připadá v úvahu v rámci 
procesu pozemkových úprav pouze návrh ochranných hrází, zkapacitnění toku, případně 
návrh retenčních nádrží na těchto tocích. Zde je třeba zohledňovat již vypracované podklady, 
které mají širší působnost, než je k. ú. O jejich zařazení do procesu pozemkových úprav 
(vymezení jejich záboru, případně začlenění do PSZ) je třeba rozhodnout v zadávací 
dokumentaci. Pokud mají být součástí PSZ, bude nutné buď převzít již zpracovanou 
projektovou dokumentaci (minimálně na úrovni dokumentace pro územní řízení, lépe pro 
stavební povolení), nebo alespoň zjednodušenou dokumentaci nutnou pro stanovení záboru 
zpracovat. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že se jedná i v případě zjednodušené 
dokumentace pro stanovení záboru o velmi odbornou a náročnou práci, která vyžaduje řadu 
důležitých podkladů a odborné znalosti v řadě specializací a úzkou spolupráci se správcem 
toku a povodí. 

V případě lokálních povodní (extrémní přívalové srážky v kombinaci s morfologií, příp. 
nasycením povodí apod.) se jedná o opatření technická. Zde přichází v úvahu opatření na 
vodních tocích (zejména drobných vodních tocích) nebo v povodí těchto toků bezprostředně 
nad ohrožovanou zástavbou. K opatřením na vodních tocích patří malá vodní nádrž s 
retenčním účinkem nebo poldr, případně zkapacitnění či ochranná hráz na drobných vodních 
tocích. Platí obdobné zásady jako u opatření proti regionálním povodním. Minimálně je nutná 
dokumentace ke stanovení záboru. Podceňování podkladů může mít za následek velké 
problémy. Minimálně v dalším stupni projektování, resp. při realizaci tohoto díla a následně 
při jeho provozu. 
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Obr. č. 7: Suchá nádrž, celkový pohled nahoře, výtok ze spadiště bezpečnostního přelivu dole (Pavlov, 2012, 

Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Technická opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních 
přívalových srážkách nebo z rychlého tání, která chrání zastavěné území. Na rozdíl od 
opatření sloužících k ochraně zemědělské půdy jsou tato opatření navrhována na průměrné 
doby opakování N = 50 a 100 let, v odůvodněných případech na 20 let. 

Patří mezi ně záchytné a svodné příkopy nebo průlehy, ochranné meze s retenčním prostorem 
a malé vodní nádrže s retenčním účinkem. Pro stanovení jejich záboru je opět nutná alespoň 
zjednodušená dokumentace. V této fázi je možné využívat již zpracované dokumentace, je 
však potřeba rozlišit jejich úroveň. Nejen odbornou, ale také stupeň dokumentace (studie, 
investiční záměr, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení). 
Protože se jedná o ochranu zastavěného území, není možné přebírat podklady, kde není 
výpočtem prokázána jejich účinnost (hydrotechnické výpočty). Vždy by měla být posouzena 
ekonomická stránka návrhu – škody způsobené vodou, zkapacitnění toku versus poldr atd. 
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1.3.4 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 

Jedná se o ochranná opatření navrhovaná mimo systém protierozních opatření a opatření k 
ochraně ŽP či jiné prvky popsané v jiné části technické zprávy. Jedná se zejména o 
zatravněné sedimentační pásy podél vodních toků, vodních nádrží apod. Pro sedimentační 
pásy se uvede popis jejich šířky, délky a polohy. 

1.3.5 Opatření k ochraně vodních zdrojů 

Jedná se o opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech hygienické 
ochrany. Uvádějí se pouze opatření, která nejsou popsána v jiné části technické zprávy. Jedná 
se především o návrh ochranného zatravnění v infiltračních a akumulačních zónách 
(navrhovaná opatření formou zatravnění na svazích v transportních zónách mohou být již 
popsána v kapitole textu technické zprávy, zabývající se protierozní ochranou ZPF). Opatření 
se týká katastrálních území v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů (např. 
vodárenských nádrží). O návrhu a zařazení těchto opatření do PSZ rozhoduje pozemkový 
úřad. Výsledek jeho rozhodnutí bývá popsán v závěru této podkapitoly. 

1.3.6 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb 
sloužících k závlaze a odvodnění pozemků 

Uvede se stručný popis navrhovaných opatření, pokud jejich návrh vychází z návrhu 
pozemkových úprav a je ve veřejném zájmu. Obvykle se jedná o návrhy rekonstrukcí nebo 
stavebních úprav nevyhovujícího stavu vodních děl ve vlastnictví státu nebo obce. U nádrží se 
jedná například o odbahnění. O začlenění opaření u stávajících vodních děl a staveb do PSZ 
vždy rozhoduje pozemkový úřad. Výsledek jeho rozhodnutí bývá popsán v závěru této 
podkapitoly. Pokud byla vypracována dokumentace technického řešení těchto opatření, 
uvedeme na ni odkaz. Pokud je přebírána již zpracovaná dokumentace, musí být ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení. [51] 
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2  NÁVRH DTR VHO V K. Ú. TVAROŽNÁ LHOTA 

Předmětem dokumentace je specifikace hlavních parametrů, zejména pak umístění deseti 
objektů vodohospodářských staveb různého charakteru.  

Navržená opatření jsou součástí plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Tvarožná Lhota. 

 
Obr. č. 8: Výstřižek z přehledné mapy DTR VHO (Příloha 2.1) 

Účelem navržených opatření je zmírnění negativních účinků přívalových srážek a bezpečné 
odvedení vod z těchto srážek do místní vodoteče. Přívalové srážky se často projevují v období 
sucha, kdy je potřeba vodu v krajině zadržet. Proto jsou některé objekty navrženy tak, aby 
zpomalovaly povrchový odtok a voda měla více času se vsáknout, a to i přes ne příliš dobré 
hydrogeologické podmínky. Navržená opatření také přerušením povrchového odtoku snižují 
vodní erozi a zvyšují tím ochranu půdy. Dále mají ekologický a krajinotvorný účinek, kdy 
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budováním územního systému ekologické stability přispívají k ochraně a tvorbě životního 
prostředí. 

2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY  
• Hydrologická data  

 - Hydrologické údaje povrchových vod (ČHMÚ) 

 - Tabulky maximálních 24-hodinových úhrnů (stanice Strážnice, metodika 
ÚVTIZ 5/1992) 

• Mapové podklady 
 - Základní mapa ČR 1:10 000  
 - Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 
 - Mapy PSZ 
 - Katastrální mapa (ČUZK) 
 - Mapa BPEJ 
 - Letecké mapy (ortofotomapy) 
 - Historické mapy 
 - Mapy meliorací 

• Další podklady 
 - Terénní průzkum 
 - Podrobné výškopisné a polohopisné zaměření lokality v S-JTSK, BPV     
   (VUMOP v.v.i., (2017); Agroprojekt PSO s.r.o., Brno, (2018)) 
 - Obvod KoPÚ  
 - Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (VUMOP v.v.i., Praha) 
 - Územní plán obce Tvarožná Lhota (A.A.A. Atelier architektury; Blansko; 
(1998)) 
 - Inženýrsko-geologický průzkum (Agroprojekt PSO s.r.o., 2018) 
 - ČSN a TNV  

2.2 ZPŮSOB NÁVRHU 

Vycházel jsem z výše uvedených podkladů. Pro návrh samotných objektů DTR je nutná 
analýza území, ze které zjistíme popis území z různých hledisek. viz kap. 2.3 Popis území.  

2.2.1 Postup návrhu 

Dnešním trendem je stále větší využití počítačů a nových technologií. Využívá se software, 
který zvyšuje rychlost i přesnost práce. Osobně jsem tvorbě výkresové dokumentace a 
podkladů pro výpočty použil program Bentley PowerCivil, 3D nástavbu programu 
MicroStation, viz Kap. 2.2.3 Použitý software. 

Pro zpracování studií, či méně podrobných analýz se používají digitální modely reliéfu České 
republiky. Nejnovější verzí je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G). Pro tvorbu vyšší 
stupně dokumentace však tyto modely nejsou dostatečné a je nutné si vytvořit vlastní digitální 
model terénu. Vstupem je  výškopisné a polohopisné zaměření dané lokality. V mém případě 
to byly body (mračno bodů) umístěné v prostoru a linie polohopisu v rovině. Nejprve jsem 
vytvořil síť nepravidelných trojúhelníků, tedy povrch TIN (Triangulated Irregular Network), 
ze zaměřených bodů. Do vytvořeného povrchu jsem ze shora promítl linie polohopisu a 
přiřadil jim výšky z bodů povrchu. Nakonec jsem povrch pečlivě zkontroloval a ručně opravil 
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nedostatky v místech předpokládaného umístění stavebních objektů (SO). Tento poslední 
krok je velice důležitý, protože vytvořený povrch je hlavním podkladem pro stanovení záboru 
SO. 

Po doladění možných chyb modelu a pečlivém seznámení se s lokalitou návrhu jsem provedl 
potřebné výpočty. Pro návrh příkopů a objektech umístěných na nich jsem potřeboval znát 
kulminační průtoky v jednotlivých profilech. Kulminační průtoky jsem stanovil výpočtem 
pomocí metody Dr. Hrádka, či metodou TR-55, viz kap. 2.2.2 Použité metody. Pro profily 
nádrží VN2 a VN1 jsem potřeboval ověřené údaje od ČHMÚ. V případě nádrže VN1 to však 
nebyla hodnota N-letých průtoku, ale hodnota m-denních průtoků, pro výpočet 
vodohospodářské bilance.  

V dalším kroku, kdy jsem již znal hydrologické údaje v potřebných místech jsem přistoupil 
k samotnému návrhu SO. Obecně pro liniové objekty byl postup následující. Nejprve jsem 
navrhl směrové řešení trasy. Po návrhu směrového řešení je již možné vynést podélný profil 
např. v ose objektu z DMT. Dále je třeba stanovit vzorový příčný profil (VZPF). Návrh VZPF 
vychází zejména z typu objektu (průleh, příkop, vodní tok), umístění objektu (intravilán, 
extravilán), možného záboru stavby. S volbou VZPF totiž souvisí návrh výškového řešení 
trasy. Často se stává že na jednom objektu je využito více typů VZPF (např. s hrázkou, bez 
hrázky), na které je potom modifikováno jedno výsledné výškové řešení. Až máme navrženou 
geometrii (směrové a výškové řešení) a vzorový příčný profil, je možné přistoupit 
k modelování samotného objektu. Stanovením koncových podmínek v šabloně VZPF určíme 
způsob napojení na stávající terén. Výsledkem je DMT stavebního objektu v průniku 
s okolním terénem.  
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Obr. č. 9: TIN model příkopu PR2 a okolního terénu 

Ten slouží k dopracování grafických příloh dokumentace jako jsou příčné řezy po určitých 
vzdálenostech, či podélné profily. Výsledkem je stanovení minimálního záboru půdy stavbou 
daného účelu a základních parametrů. 

2.2.2 Použité metody 

Podkladem pro návrh vodohospodářských prvků je vždy stanovení množství odtékající vody z 
povodí v závěrovém profilu (hodnotu kulminačního průtoku QN a objemu odtoku WN). U 
návrhu retenčních suchých nádrží je třeba i v tomto případě předběžného návrhu vycházet z 
údajů udávaných ČHMÚ, případně z údajů ověřených ČHMÚ. Zde se předejde problémům 
při vypracování dokumentace pro stavební povolení, kde jsou pak tyto údaje závazné.  

Při výpočtu množství otoku je třeba pro návrh zvolit také průměrnou dobu opakování N 
vypočtených hodnot, která tak určí zabezpečenost navržených opatření. V následující tabulce 
jsou uvedeny orientační hodnoty průměrné doby opakování N a charakteru chráněného území. 

V zásadě neexistuje předepsaná metoda pro výpočet odtoku z povodí. Ale protože se často 
jedná o elementární odtokové plochy či velmi malá povodí, kdy plocha je v hektarech až 
desítkách hektarů, maximálně ve stovkách hektarů, využívají se v různé míře zjednodušené 
empirické výpočtové metody.  

Pro navrhovatele je potřeba zvolenou metodu znát co do omezení a zjednodušení. Zde je třeba 
dát pozor hlavně na plochu povodí, pro kterou je vhodné metodu využívat. Pochopit princip 
metody a vyvarovat se tak nevhodného využití. Z dlouhodobé praxe lze doporučit pro výpočet 
odtoku z velmi malých povodí metody vycházející z metody CN-čísel (uváděná také jako 
metoda SCS). V dalším textu budou podrobněji uvedeny dvě metody. První je metoda podle 
Dr. Hrádka uvedena v hydrologické směrnici, dále propracovaná až v model DESQ [3]. 
Druhou metodou je metoda TR-55 uvedená ve směrnici Ochrana půdy před erozí. [6] 

První metoda je vhodná pro výpočet odtoku z elementárních odtokových ploch a svahů, kde 
není patrná vodoteč. Jedná se o svahy nad navrhovanými ochrannými příkopy nad obcí, 
průlehy apod. Zjednodušeně lze uvést, že se využívá tam, kde voda neteče převážnou část 
odtoku soustředěně v toku.  

Druhá metoda je vhodná pro výpočet tam, kde voda nejdříve teče po svahu ve formě plošného 
povrchového odtoku (cca 150 m), dále se soustřeďuje v plošný koncentrovaný odtok (rýhy a 
výmoly na poli) a nakonec teče převážnou část ve formě soustředěného odtoku v korytě. 



25 

 

Metoda (Dr.Hrádek) 

Jedná se o výpočet návrhových průtoků QN a objemu odtoku WN, vyvolaných přívalovými 
dešti, kritické doby trvání a jí odpovídající intenzitě. Tato kritická doba trvání odpovídá době, 
kdy se utváří odtok (bezodtoková fáze) a dále době kdy dojde ke koncentraci povrchového 
odtoku z nejvzdálenější části povodí (tzv. doba koncentrace). Zde hrají roli délka svahu, jeho 
průměrný sklon a drsnost (např. podle Manninga viz tabulka č. 2). Podstatou metody je 
hledání této doby a jí odpovídající intenzitě odtoku vypočtené z intenzity srážky, protože 
tehdy se zapojí do odtoku celé povodí a je tudíž maximální odtok v uzávěrovém profilu 
Metoda je podrobně popsána např. v hydrologické směrnici Návrhové průtoky pro velmi malá 
povodí, Vysoká škola zemědělská, Praha 6 Suchdol, 1988. [3] 

Tab. č. 2: Tabulka součinitele drsnosti n pro různé povrchy terénu dle Manninga 

POVRCH n 

úhor 0.03  

polní plodiny bez ochrany 0.045  

polní plodiny a ochranou 0.12  

víceleté pícniny 0.09  

pastviny 0.06  

louky 0.11  

cesty zpevněné 0.03  

zarostlý inundační prostor 0.07  

zatravněná údolnice 0.09  

údolí s nesouvislým porostem 0.045  

lesy - nepříznivé hydrologické podmínky 0,057-0,103 

lesy - dobré hydrologické podmínky 0,103-0,195 

Metoda TR 55 

Pro výpočet kulminačních průtoků a objemu přímého odtoku jsem také využíval metodou 
TR55. Metoda počítá parametry odtoku na základě z doby trvání odtoku vypočtené ze tří 
složek. První je výpočet doby doběhu reprezentující plošný povrchový odtok, druhou složku 
tvoří doba doběhu, kdy se plošný odtok mění na soustředěný odtok o malé hloubce a poslední 
je doba soustředěného odtoku korytem toku. Na základě vypočtené doby odtoku je odhadnuta 
hodnota specifického kulminačního průtoku. Přepočtem na plochu povodí získáme hodnotu 
kulminačního odtoku. Metoda je vhodná pro povodí do 10 km2, resp. povodí s výslednou 
dobou trvání odtoku do 10 hodin. 

Postup výpočtu je následující: 

• Určení hranic povodí (metodu CN-křivek je doporučeno používat pro povodí o 
ploše do 10 km2). 

• Stanovení hydrologických skupin půd A-D pomocí BPEJ. 

• Stanovení typů povrchu podle způsobu využívání pozemku (orná, les, louka, 
pěstování určitých typů plodin apod.) 

• Stanovení hodnot CN pro dané typy ploch (např. orná + „B“, les + „C“) a určení 
celkové velikosti ploch se stejnou hodnotou CN. 
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• Stanovení průměrné hodnoty CN (váženým průměrem podle velikosti příslušných 
ploch) 

• Stanovení 24-hodinového úhrnu návrhového deště s určitou průměrnou dobou 
opakování  

• Určení topografických parametrů povodí (délka, sklon a povrch údolnice) 

• Výpočet doby koncentrace  

• Výpočet objemu přímého odtoku a kulminačního průtoku  

Podrobně je metoda popsána např. v metodice „Ochrana zemědělské půdy před erozí 5/1992, 
ÚVTIZ, Praha 1992 nebo. [6] 

Práce obsahuje pouze výpočty v rozsahu nezbytném pro úroveň dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Ostatní výpočty jako např. stanovení průtoku při výtoku z nádrže spodní výpustí, 
nebo stanovení kapacity bezpečnostního přelivu byly v rámci návrhu provedeny s využitím 
firemního software, avšak nejsou součástí dokumentace ani této práce.  

2.2.3 Použitý software 

Ke zpracování výkresové dokumentace jsem použil program MicroStation od společnosti 
Bentley Systems. Software je určený pro návrh ve 2D i ve 3D a uplatňuje se mimo inženýrství 
v architektuře nebo geodézii, či kartografii.  

Pro modelování jsem využil 3D nástavbu Bentley PowerCivil. Tato varianta nabízí pohodlné 
a flexibilní prostředí a spolehlivost řešení při tvorbě návrhů a projektů inženýrských staveb. 
Poskytuje kompletní 3D CAD kreslicí nástroje, efektivní nástroje pro zpracování zaměření a 
automatizaci návrhu.  
 

 
Obr. č. 10: Pracovní prostředí programu PowerCivil (drátový model) 
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Obr. č. 11: 3D model stupně ve dně zpracovaného v programu PowerCivil (stínovaný model) 

Aplikace poskytuje jedinečný způsob modelování s definovanými vztahy mezi povrchy, 
umožňuje rychlou a dynamickou práci s okamžitou odezvou. V kombinaci s nástroji na 
finalizaci dokumentace je PowerCivil výborný pomocník. Program obsahuje téměř plné 
spektrum nástrojů CAD. Podporuje formáty DGN, DWG, DXF, ...). Poskytuje silné nástroje 
pro práci s referenčními výkresy, prostorové modelování povrchové, síťové a objemové. 
PowerCivil se vyznačuje jednotným integrovaným pracovním prostředím. Po instalaci 
jednoho produktu jsou k dispozici všechny potřebné funkce. Kromě integrovaného menu je 
možné používat také průzkumníka projektu, kde sú přehledně dostupné všechny nástroje pro 
návrh, realizaci a správu inženýrského díla. 

Velmi důležitou součástí aplikace je možnost přizpůsobení nastavení podle vlastních 
zvyklostí a norem. Přizpůsobení je poskytováno formou tzv. preferencí, t.j. předdefinovaných 
skupin parametrů přiřazených k jednotlivým funkcím aplikace. [57] 

Ke zpracování textové části a výpočtů jsem použil produkty World a Excel od společnosti 
Microsoft. Také jsem využil aplikaci ArcMap. 

2.3 POPIS ÚZEMÍ 

Obec Tvarožná Lhota o rozloze katastru 1747 ha leží v krajině podhůří jihu Bílých Karpat. 
Katastr obce se táhne od údolních niv řeky Veličky (trať Rybníky 174 m n.m.), přes první 
hřeben s vrchy Kuní Hora (342 m n.m.) a Travičná (380 m n.m.), na jejímž svahu je vlastní 
obec. Za prvním hřebenem je otevřené údolí potoka Radějovka, kde leží rekreační oblast 
Lučina. Katastr končí na hlavním hřebeni Bílých Karpat na samé hranici se Slovenskem, kde 
nejvyšší bod území je vrch Bukovina 583 m n. m. Značná část katastrálního území se nachází 
v CHKO Bílé Karpaty.  

Obec svojí polohou v údolnici leží přímo v dráze odtoku povrchové vody při vysokých 
srážkoodtokových událostech, které přicházejí z jižní strany katastrálního území (z Bílých 
Karpat). Před obcí je koryto bezejmenného drobného vodního toku zaústěno do kanalizace. 
Povrchový odtok vody je tímto nevhodně sveden do místní kanalizace a při srážko-
odtokových událostech dochází k zanášení její vstupní horské vpusti. Rovněž kapacita 
kanalizace neodpovídá vysokým průtokům. Z toho důvodu dochází v důsledku extrémních 
srážko-odtokových událostí periodicky k zaplavení obce vodou a nesenými splaveninami. 
[56]  
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2.3.1 Klimatické poměry  

Katastrální území se člení na tři části, které spadají do tří klimatických regionů. Severní část 
spadá do velmi teplého a suchého regionu. Střední část do oblasti teplé, klimatického okrsku 
A5 teplého, mírně vlhkého s mírnou zimou. Jižní část tvoří území reprezentující klimatický 
region mírně teplý, značně vlhký. 

 
Obr. č. 12: Klimatické regiony (https://geoportal.vumop.cz) 

Větrné růžice jsou vypracovány na základě údajů změřených v období 2010−2014. Podle 
měření nejbližších stanic v oblasti se dá předpokládat existence dvou hlavních převládajících 
směrů větru: jižní a severní oktant s dalšími méně výraznými místními vlivy. Na obr. č. 3 jsou 
větrné růžice pro jaro a podzim pro lokalitu Tvarožná Lhota, okres Hodonín, odvozené podle 
měření okolních klimatologických stanic a charakteru terénu v okolí zájmové lokality: 
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Obr. č. 13: Větrná růžice (jaro vlevo, podzim vpravo) 

2.3.2 Hydrologické poměry 

Celé zájmové území patří do hlavního povodí řeky Moravy. Severně od území protéká řeka 
Velička, nyní zregulovaná. V minulosti se často rozlévala a znesnadňovala obhospodařování 
přilehlých zemědělských bloků. Hlavní vodoteče v území Růsovec a Trávníkový potok se po 
soutoku vlévají do Veličky severně od Tvarožné Lhoty. Pavčenský potok přitéká od východu 
jako pravoboký přítok Trávníkového potoku v místě katastrální hranice Tvarožné Lhoty a 
Kněždubu. 
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Obr. č. 14: Základní vodohospodářská mapa (https://heis.vuv.cz) 

V obci Tvarožná Lhota dochází k periodicky se opakujícím povodňovým situacím, které 
způsobují extrémní srážko-odtokové jevy v ploše povodí. K povrchovému odtoku vody 
dochází z okolních zemědělsky využívaných pozemků. Kritickým profilem je v tomto případě 
zaústění koryta drobného bezejmenného vodního toku jižně nad obcí Tvarožná Lhota do 
místní kanalizace (horská vpusť). Periodicky dochází k překročení kapacity tohoto koryta a 
trubního propustku, jeho přelití a zaplavení obce. Rovněž dochází k rozlivu potoka pod obcí 
(Trávníkový potok), zaplavení a dlouhodobému zamokření okolních zemědělských pozemků. 
Vznikají zde bezodtoká jezera. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o horní toky menších vodotečí, není stanoveno záplavové 
území ani protipovodňová opatření v zastavěných územích. 

Dle internetového serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM se řešené území 
nachází v následujících hydrologických povodích: 

Povodí 1. řádu  4 Dunaj 

Povodí 2. řádu  13 Morava 

Povodí 3. Řádu 02 Velička 

Povodí 4. Řádu 048 Trávníkový potok 

Povodí 4. Řádu 049 Růsovec 
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V katastrálním území Tvarožná Lhota se v současné době nevyskytují žádné rybníky ani 
vodní nádrže. V k. ú. Tvarožná Lhota se nachází poměrně velká plocha odvodněných 
pozemků. V lokalitě rybníky, je tato odvodňovací soustava dokonce až ve 3 etážích, více 
v kapitole 2.5.2. V severní části Trávníkového potoka v místě křížení se silnicí III. Tř. 4996 se 
nachází přečerpávací stanice “Mašinhaus” pro tuto odvodňovací soustavu. V lokalitě Rybníky 
nebylo možné dosáhnout spádu pro odvedení vod z odvodněných pozemků, proto byla voda z 
lokality přečerpávána. V současnosti již “Mašinhaus” neslouží původnímu účelu. Stavba byla 
prodána do soukromých rukou a je využívána k rekreaci. 

 
Obr. č. 15: Historický zákres odvodnění podložený základní mapou (s již zakreslenou nově navrženou malou 

vodní nádrží VN1, Studie odtokových poměrů VUMOP) 

2.3.3 Teplotní poměry  

Teplota vzduchu v ročním průměru má hodnotu 9,4 °C, a během roku má, podle 
meteorologické stanice ve Strážnici, tento průběh: 
Tab. č. 3: Průměrné měsíční rozdělení teplot v průběhu roku (Strážnice, ČHMU) 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Teplota     

[°C]
-1,9 -0,2 4,7 9,5 15 18,1 19,9 18,8 14,9 9,5 4,2 0,8

 

Uvedená teplotní vývojová řada je normální s minimem v lednu a maximem v červenci. Mezi 
březnem a květnem je velký teplotní rozdíl a mezi zářím a listopadem rovněž. S průměrnými 
teplotami a srážkami, jakož i nadmořskou výškou souvisejí fenologické poměry území 
vyjádřené v další kapitole. 
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2.3.4 Fenologické podmínky  

Údaje o fenologických poměrech jsou převzaty z KPP pro nejbližší pozorovací stanici ve 
Strážnici za pozorovací období 1901 – 1950: 

počátek jarních polních prací  11. – 20. března, 

počátek setí jarního ječmene  16. – 20. března, 

počátek žní ozimého žita  11. – 15. července, 

počátek žní jarního ječmene  16. – 20. července, 

počátek setí ozimého žita  od 1. října. 

2.3.5 Srážkové poměry  

Podle meteorologické stanice v blízké Strážnici (klimatický region velmi teplý, suchý) činí 
roční úhrn srážek průměrně 597 mm a měsíční průběh atmosférických srážek v mm během 
roku (za období 1901 – 1950) je tento: 
Tab. č. 4: Měsíční rozložení srážkových úhrnů v průběhu roku (Strážnice, ČHMU) 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Roční 
úhrn

Srážky     
 [mm]

30 26 32 41 63 65 85 75 51 51 43 35 597
 

Vývoj uvedené řady je normální: minimum je v únoru a nevýrazné maximum vzhledem 
k předcházejícím měsícům je v červenci.  

Tab. č. 5: Maximální jednodenní srážkové úhrny (Strážnice, metodika ÚVTIZ 5/1992) 
N (let) 2 5 10 20 50 100

Hs24,N 

[mm] 
39,9 52,8 61,1 69,8 80,4 88,7

 

2.3.6 Geologické poměry  

Geologické podloží v území je prezentováno převážně karpatským flyšem. Je tvořen 
střídáním břidlic, pískovců a vápnitých jílů (slínů) s malým zastoupením vápenců. Rozpadem 
hornin karpatského flyše vznikají jílovito-hlinité půdy, převážně kambizemě. Podložní 
horniny byly lokálně překryty krátkými vrstvami pleistocenních spraší. Zde se následně 
vytvořily černozemě, hnědozemě, černozemě černické a černice. Nejmladším geologickým 
útvarem jsou holocenní vápnité nivní sedimenty. Vyznačují se většinou těžším zrnitostním 
složením a pocházejí z nánosů řeky Veličky. Na nich se vyvinuly černice a fluvizemě, 
většinou glejové a karbonátové. V zájmovém území se dle údajů mapového serveru Geofondu 
nenachází žádné sesuvy. 
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Obr. č. 16: Geologická mapa (IGP Tvarožná Lhota) 

 

 
Obr. č. 17: Legenda - geologická mapa (IGP Tvarožná Lhota) 
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2.3.7 Hydrogeologické poměry 

Z pohledu hydrogeologického rajonizace ČR patří celé řešené území do sedimentů paleogénu 
a křídy Karpatské soustavy. 

Vodní režim půd na karpatském flyši je poměrně vyrovnaný. Půdy dobře zadržují srážkovou 
vodu, pouze v horkých letních periodách dochází k proschnutí profilu do hloubky. Avšak 
z důvodu velké sklonitosti cca 80 % území zde dochází k poškozování půd vodní erozí. 
V některých lokalitách je vodní eroze tak silná, že z profilu zbyla pouhá půdní troska (mateční 
substrát). 

Obvody černic podél Veličky jsou charakterizovány příznivým až nepříznivým vlivem 
kolísající hladiny podzemní vody. Příznivé je zadržení půdní vláhy i v nejsušších obdobích. 
Nepříznivý režim se projevuje při nadměrných srážkách, kdy půdní profil nemůže propouštět 
nadbytečnou vodu do podloží a dochází k lokálním záplavám. 

2.3.8 Půdní poměry  

Jednotlivé půdní typy jsou výsledkem působení podnebí a dalších půdotvorných faktorů na 
půdotvorný substrát. V zájmovém území se nacházejí následující půdní typy a druhy: 

Černozem modální 

Černozem pelická 

Hnědozem modální 

Černozem černická 

Regozem pelická 

Černice pelická 

Fluvizem glejová 

Snížená propustnost spodiny u některých půd podmiňuje jejich převlhčení nebo periodické až 
trvalé zamokření, které má za následek projevy oglejení nebo glejového procesu různé 
intenzity. Reliéf terénu ovlivňuje genezi půd svou svažitostí. Pplošná vodní eroze způsobuje 
narušení půdotvorného procesu smyvem, humusového horizontu a hromadění humusového 
materiálu v podsvahových polohách. V jižní části území je lokálně zvýšené riziko větrné 
eroze. 

U půd ohrožených erozí je nezbytné realizovat vhodná protierozní opatření, aby se zamezilo 
ztrátám živin a humusového horizontu. Tyto lokality by měly být během roku co nejméně bez 
rostlinného krytu. Dále je třeba soustavně pečovat o zvyšování obsahu humusu v půdách, 
zejména organickým hnojením. [62] 
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Obr. č. 18: Mapa skupin půdních typů (https://http://mapy.vumop.cz/) 

2.4 NÁVRH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Předmětem návrhu je specifikace hlavních parametrů, zejména pak umístění deseti objektů 
vodohospodářských staveb různého charakteru. Navržené stavební objekty splňují požadavky 
příslušných norem. Územně je návrh projednán v rámci společných zařízení KoPÚ v k. ú. 
Tvarožná Lhota a dle zákona 139/2002 Sb., § 12, odst. 3 se upouští od vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby.  

Navrhovaná opatření: 

SO 01 – Vodní nádrž VN1 

SO 02 – Vodní nádrž VN2 

SO 03 – Revitalizace Růsovec REV1 

SO 04 – Stabilizace toku 

SO 05 – Revitalizace Trávníkový potok REV2 

SO 06 – Ochranný příkop PR1 

SO 07 – Záchytný průleh PR2 
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SO 08 – Ochranný příkop PR3 

SO 09 – Ochranný příkop PR4 

SO 10 – Ochranný příkop PR5 

2.4.1 Nádrže 
Tab. č. 6: Hydrologické údaje pro profily vodních nádrží VN1 a VN2 (ČHMÚ) 

VODNÍ TOK 
  1) Trávníkový potok 

  2) Pravostranný přítok Růsovce 

ČÍSLO 
HYDROLOGICKÉHO 
POŘADÍ 

  1) 4-13-02-0480 

  2) 4-13-02-0490 

PROFIL 
  1) 10 m pod křížením s polní cestou od ČOV obce Tvarožná Lhota 

  2) 120 m nad zatrubněním v horní části obce Tvarožná Lhota 

PLOCHA POVODÍ 
  1) 11,77 km2 

  2) 0,65 km2 

SOUŘADNICE         S-
JTSK 

  1) X = -546640 m, Y = -1200597 m 

  2) X = -546869 m, Y = -1202336 m 

DLOUHODOBÁ 
PRŮMĚRNÁ ROČNÍ 
VÝŠKA SRÁŽEK 

  1) 588 mm 

  2) ? mm 

DLOUHODOBÝ 
PRŮMĚRNÝ 
PRŮTOK Qa 

  1) 19 l/s 

  2) ? l/s 

SO 01 – Vodní nádrž – VN1 

Navržená nádrž je situována severozápadně od intravilánu obce Tvarožná Lhota v místě 
bývalého, mnohem více rozsáhlého, rybníka. Jedná se o víceúčelovou boční vodní nádrž. 
Mezi hlavní účely můžeme zařadit rekreační, drobný rybochov, ale hlavně dojde ke spestření 
místní krajiny a vytvoření vodní plochy, která v širším okolí chybí. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o značně ploché území, bylo nutné navrhnout částečně kopanou nádrž. 

Těleso hráze: 

Jedná se o sypanou homogenní hráz z materiálu CL, který je zde prokázán předběžným 
inženýrsko-geologickým průzkumem (Agroprojekt PSO s.r.o., 2018). Délka hráze je 662 m. 
Výška hráze se pohybuje v intervalu od 0,6 do 1.5 m. Šířka koruny hráze je navrhována 3,0 
m. Sklon návodního líce 1:3 sklon vzdušního líce 1:2. Hráz bude na návodním líci opevněna 
kamenným pohozem tl. 0,3 m opřeným o záhozovou patku. Kamenný pohoz bude zasahovat 
0,8 m pod maximální hladinu 175.20 m n. m. Na odvodněném území, navrhujeme podchycení 
drenáže svodným drénem po celém obvodu hráze zaústěným do napojovací šachtice. Hráz 
bude na vzdušní patě vybavena patním drénem. Tím bude možné kontrolovat průsaky a ztráty 
vody z nádrže. Vzdušní líc bude oset travní směsí. Koruna hráze je nezpevněná, osetá travní 
směsí. Součástí grafických příloh je vzorový příčný řez hrází. 
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Spodní výpust: 

Spodní výpusť navrhujeme požerákového typu. Jednoduchý otevřený požerák s délkou 
přelivné hrany 0,8 m. Šachta požeráku bude napojena na odpadní potrubí DN 300 mm 
provedené pod hrází a zaústěné do napojovací šachtice viz Odpadní potrubí. Dlužová stěna 
požeráku bude udržovat hladinu na kótě 175.20 m n. m. S hrází bude požerák spojen 
dřevěnou lávkou. Proti neoprávněné manipulaci s dlužovou stěnou doporučujeme požerák 
uzavřít uzamykatelným poklopem. 

Nátok do nádrže: 

Nápustný objekt, který bude sloužit k napouštění nádrže, bude umístěn na Trávníkovém 
potoce. Konstrukce nápustného objektu bude tvořena železobetonovým příčným prahem s 
drážkami pro zasunutí mobilního hrazení z dubových fošen. Regulace nátoku do nádrže bude 
zajištěna odběrným objektem s nátokovou hranou na kótě 175,50 m n. m. vybaveným česlemi 
a šoupátkovým uzávěrem. Přítok vod do nádrže bude zajištěn potrubím o průměru 300 mm. 
Zaústění bude opevněno kamenným pohozem. 

Bezpečnostní přeliv: 

Vzhledem k faktu, že se jedná o boční nádrž, není vybavena bezpečnostním přelivem. 

Odpadní potrubí: 

Přes navrženou šachtici bude odpadní potrubí z nádrže napojeno na stávající hlavník vedoucí 
podél Trávníkového potoka do šachty u bývalé čerpací stanice. Průměr hlavníku je dle 
dochované dokumentace 250 mm, sklon hlavníku je 0,21%. Kvůli malé kapacitě hlavníku 
navrhujeme jeho rekonstrukci. 

Zátopa: 

Zátopa nádrže bude tvořena výkopem. Tvar zátopy bude kopírovat hráz Trávníkového potoka 
a směrem od severní části hráze se bude zužovat od cca 260 m po cca 125 m. V jižní části 
bude souběžně s polní cestou. Svahy zátopy budou stejně jako návodní líc hráze ve sklonu 
1:3. Svahy budou plynule navazovat na hráz. Opevnění svahů bude po celém obvodu nádrže 
provedeno záhozem z lomového kamene tl. 0.3 m opřeným o záhozovou patku. Navrhované 
opevnění bude zasahovat 0,8 m pod hladinu v nádrži. V oblasti zátopy nádrže bude provedena 
skrývka ornice mocnosti 0,5 – 0,8 m. Do požeráku bude zaústěna hlavní stoka rybníka ve 
sklonu 1% umožňující jeho vypuštění a odvodnění dna.  

Doprovodná zeleň: 

Pro doplnění rybníka do krajiny je navrženo ozelenění v rozsahu cca 2,8 ha. Toto ozelenění 
bude mít částečně funkci zastínění hladiny. 
Tab. č. 7: Charakteristiky povodí k profilu VN1 (ČHMÚ) 

Plocha povodí 11,77 km2 
Plocha nádrže 5 ha 
Roční úhrn srážek 571 mm 

qa - dlouhodobý průměrný spec. roční průtok 3,15 l/(s.km2) 

Qa - dlouhodobý průměrný roční průdtok 0,037076 m3/s 

Pravděpodobnost překročení Qr 80 % 

Suchý rok Qr,80 0,023 m3/s 
Zvýšení výparu ze zarostlé hladiny NE 
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Tab. č. 8: m-denní průtoky k profilu VN1 (ČHMÚ) 

m-denní průtoky Qm pro VN1 [l/s] 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
49 29 19 14 10 7,6 5,6 4,1 2,9 2 1,1 0,4 0 
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Obr. č. 19: Graf výskytu m-denních průtoků 
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Obr. č. 20: Křivka pravděpodobnosti překročení m-denních průtoků 
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Batygrafické křivky (čáry zatopených ploch a objemů)
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Obr. č. 21: Batigrafické křivky VN1 

Tab. č. 9: Stanovení minimálního zůstatkového průtoku 

Q330 [m3/s] 0,001 

Q355 [m3/s] 0,000 

MZP [m3/s]  0,001 

 

Tab. č. 10: Výsledné objemy vodohospodářské bilance v tis. m3 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Přítok - suchý rok  61 89 107 100 53 35 46 35 32 46 53 53 
Přítok - průměrný rok  99 146 175 163 87 58 75 58 52 75 87 87 
Bilance - suchý rok  50 79 96 88 39 20 29 19 18 34 42 43 
Bilance - průměrný rok  88 136 164 151 73 42 58 41 38 63 76 76 

 

Tab. č. 11: Roční objemy vodohospodářské bilance 

Přítok - suchý rok [m3] 717 900 

Přítok - průměrný rok [m3] 1 168 300 

Bilance - suchý rok [m3] 562 190 

Bilance - průměrný rok [m3] 1 012 590 

 

Výsledky vodohospodářského řešení: 

Objem hráze je 2550 m3 

Koruna hráze na kótě 175.80 m n. m. 
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Maximální hladina na kótě 175.20 m n. m. 

Zásobní objem je 82600 m3 

Průměrná hloubka rybníka cca 2,1 m 

SO 02 – Vodní nádrž - VN2 

Navržená vodní nádrž VN2 se nachází jižně od obce Tvarožná Lhota v údolnici bezejmeného 
vodního toku ID 10185999 ve správě PMO.  

Oproti vodní nádrži VN1 se zde jedná o značně svažité území. Údolnice v místě navržené 
nádrže má sklon 8 – 9 %. Koncentrace dešťových vod v tomto profilu ohrožovala intravilán 
obce níže po toku. Proto bude hlavním účelem VN2 protipovodňová ochrana obce. Nádrž má 
poměrně malý objem retenčního prostoru a proto má z hlediska transformace povodňové vlny 
zanedbatelný vliv. Zároveň však může zlepšovat hydrologické poměry v území po přechodu 
srážky. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem, který bude mít kapacitu pro převedení 
návrhového průtoku Q50 a také výpustným objektem požerákového typu. Potrubí spodní 
výpusti bude mít parametry DN300 a odtok bude možné regulovat dlužovou stěnou vhodných 
návrhových parametrů.  

Těleso hráze: 

Hráz bude částečně zemní a částečně kamenná. Kamenná část bude tvořit bezpečnostní přeliv, 
zavázaný do terénu na levém břehu údolnice vodního toku. Zemní sypaná část hráze bude 
homogenní, se šířkou v koruně 3,0 m. Sklony svahů budou 1:2 vzdušní a 1:3 návodní. 
Materiálem zemního tělesa budou jílovité zeminy, těžené v oblasti odpadního koryta nádrže 
(CL, CS). Tyto zeminy se dle ČSN 75 2410 jeví jako velmi vhodné pro stavbu homogenní 
sypané zemní hráze a měli by se dle IGP nacházet v lokalitě v dostatečném množství. Koruna 
hráze je na kótě 263,50 m n. m. a její výška od původního terénu je 3,5 m. Bezpečnostní 
převýšení hráze nad maximální hladinou je 0,3 m. Před sypáním zemní hráze bude stržena 
orniční vrstva (0,3 – 0,5 m) a v této úrovni bude vytvořena základová spára. K dostatečnému 
propojení se stávajícím terénem přispěje zavazovací zámek hloubky min. 0,5 m a šířky min 
3,0 m v místě základové spáry. Vzhledem k tomu, že jde o hráz homogenní, bude zámek ze 
stejného materiálu jako další části zemní hráze. Opevnění vzdušního svahu bude řešeno 
ohumusováním v tl. 100 mm a osetím vhodnou travní směsí. Opevnění návodního svahu bude 
kamenným pohozem tl. 250 mm do štěrkopískového lože tl. 150 mm. V patě zemní hráze je 
navržen patní dren DN100 ve štěrkovém obsypu, viz vzorový příčný řez hráze. 

Spodní výpust: 

Jak bylo zmíněno výše, spodní výpust je navržena požerákového typu. Umístěna bude v 
nejnižším místě dna nádrže, tedy v ose údolnice (zemní část tělesa hráze). Výpustné potrubí 
bude plastové (PVC) DN300, obetonované. Bude uloženo ve sklonu 7 %. Konkrétní typ 
prefabrikovaného požeráku bude upřesněn ve vyšším stupni PD. Přístup na požerák bude 
řešen lávkou délky zvolené dle typu požeráku. Kóta nátoku do spodní výpusti je předběžně 
stanovena na 260,00 m n. m. 

Nátok do nádrže: 

Voda do nádrže přitéká z údolnice vodního toku ID 10185999. Během srážkové situace nebo 
po ní, může voda do nádrže přitéct korytem příkopu PR2b. Koryto bude při zaústění do 
nádrže adekvátně opevněno kamenným pohozem, viz SO 07 - PR2b.  
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Bezpečnostní přeliv: 

Bezpečnostní přeliv bude korunový lichoběžníkového profilu se sklony 1:2. Šířka přelivu 
bude ve dně 4,5 m. Dimenzován bude na průtok Q50, a to při výšce přepadového paprsku 0,6 
m. Kóta předivné hrany odpovídá kótě zásobního prostoru, má hodnotu 262,60 m n. m a kóta 
maximální hladiny potom 263,20 m n.m. Přeliv bude zděný z kamenů uložených do betonu. 

 

Obr. č. 22: Ilustrační obrázek bezpečnostního přelivu (Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Odpadní koryto: 

Odpadní koryto bude lichoběžníkového tvaru, viz PR2a. Kapacita bude odpovídat kapacitě 
přelivu, tedy průtoku Q50. Dno odpadního koryta bude 0,6 m pode dnem předivné hrany 
bezpečnostního přelivu. V místě přelivu bude koryto rozšířeno ve dně na 5 m a opevněno 
těžkým kamenným pohozem. Ohrázování koryta bude v místě BP napojeno na korunu hráze 
VN2. 

Zátopa: 

Na dně zátopy bude provedena skrývka ornice. Sklony svahů nebudou výrazněji upravovány 
a zátopa bude kopírovat stávající morfologii terénu. V okolí oblasti zátopy bude možnost 
výsadby doprovodné zeleně, stejně jako v okolí přívodního a odpadního koryta PR2b a PR2a. 
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Tab. č. 12: Hodnoty zatopených ploch a objemů při různých polohách hladiny 

 HABS HREL Pi Vi V 

 [m n. m.] [m] [m2] [m3] [m3] 

 260,00 0,00 140,00 0 0 

 260,50 0,50 357,00 124,25 124,25 

 261,00 1,00 626,00 245,75 370 

 261,50 1,50 847,00 368,25 738,25 

 262,00 2,00 1071,00 479,5 1217,75 

 262,50 2,50 1328,00 599,75 1817,5 

HPŘELIVU 262,80 2,80 1456,00 417,6 2235,1 

 263,00 3,00 1585,00 304,1 2539,2 

HMAX 263,20 3,20 1788,00 337,3 2876,5 

HKORUNY 263,50 3,50 1990,00 566,7 3443,2 

Batygrafické křivky (čáry zatopených ploch a objemů)
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Obr. č. 23: Batygrafivké křivky VN2 

Výsledky vodohospodářského řešení: 

Koruna hráze na kótě 263,50 m n.m. 

Maximální hladina na kótě 263,20 m n.m. 

Zásobní objem je 2240 m3 

Průměrná hloubka nádrže je 1,8 m 
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2.4.2 Revitalizace vodního toku 

SO 03 – Revitalizace Růsovec - REV1 

Jedná se o pročištění a revitalizaci vodního toku Růsovec ID 10189036 (PMO). Pročištění 
koryta bude probíhat v celém zájmovém úseku vodního toku a bude spočívat zejména v 
odstranění překážek z průtočného profilu toku (dřeviny a cizí předměty), očištění svahů a dna 
koryta, případně těžbě sedimentu v dolní části toku, kde dochází k usazování materiálu 
splavovaného z výše položených oblastí povodí. Břehové porosty nacházející se mimo 
průtočný profil toku budou zachovány. ZÚ km 0,000 je u napojení polní cesty HC4 na silnici 
III. tř. za propustkem P8. KÚ km 1,460 je několik metrů nad křížením polních cest HC2 a 
VC5 (propustek P4).  

Pro revitalizaci je možné využít prostor v oblasti lokálního biocentra LBC U Dubníka a 
lokálního biokoridoru LBK8. Tyto prvky ÚSES se nacházejí na pravém břehu Růsovce ve 
staničení 0,900 – 1,400 (mezi propustky P5 a P4). Právě pomístním snížením pravého břehu a 
vytvořením lokálních depresí a slepých ramen bude umožněn rozliv a drobná akumulace 
vody, která nebude významná z hlediska zadrženého objemu ale tím, že vytvoří rozmanité 
stanovištní podmínky pro dosažení maximální biodiverzity v řešené ploše prvků ÚSES, 
rozmanité vodní plochy cenných periodických tůní a mokřin vysychajících za extrémního 
sucha a promrzajících v zimě.  

 
Obr. č. 24: Ilustrační foto průtočné tůně 

Ve vybraných profilech Růsovce (vždy na nátoku do přítokového koryta soustavy tůní) bude 
zbudován drobný vzdouvací objekt (vysoký asi 0,1 m), jehož účelem bude rozdělit průtok a 
tím dotovat soustavy tůní. Další variantou je pouze úprava tvaru dna koryta v prostoru nátoku 
do soustavy tůní. Konkrétní řešení bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace.  

Přítoková koryta budou mít lichoběžníkový profil, se šířkou ve dně 0,3 – 0,5 m a sklony 
svahů 1:1 – 1:2. Hloubka koryta se bude lokálně lišit, v závislosti na morfologii terénu.  
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Bezpečnostní přelivy budou tvořeny širšími a nižšími lichoběžníkovými profily, aby bylo 
dosaženo co největší zatopené plochy. Jejich šířka ve dně bude 1,0 – 3,0 m a sklony svahů 1:2 
– 1:5. Opevněny budou kamenným pohozem.  

 
Obr. č. 25: Ilustrační foto opevnění odtoku tůně 

Hrázky těchto částečně kopaných tůní budou vysoké max. 1,0 m nad původní terén. Jejich 
šířka v koruně bude 2 m. Sklony svahu hrázky budou 1:3 nebo mírnější. Sklony svahů tůní 
budou řešeny individuálně. Ideálně budou nabývat hodnot 1:3 – 1:10. Hloubka tůní bude do 
2,0 m.  

Odtok vody z tůní bude regulován jednak parametry přítokového koryta a také parametry 
bezpečnostních přelivu. Na výtoku z tůní bude koryto Růsovce adekvátně opevněno 
(kamenná rovnanina, přip. rovnanina do betonového lože). 



45 

 

V trase úpravy toku dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi. V km 0,015 je vyústění 
kanalizačního potrubí z ČOV. V km 0,048 – 0,150 je koryto v souběhu s vedením sdělovacího 
kabelu. V km 0,140 dojde ke křížení kanalizačního potrubí. V km 0,150 je zaústění dešťové 
kanalizace. V km 0,145 dojde ke křížení vedení el. napětí. V km 0,200 – 0,270; 0,355 – 0,480 
a 0,540 – 0,570 dochází k souběhu a křížení kanalizačního potrubí. V km 0,445 – 0,555 dojde 
k souběhu s vodovodním potrubím. V km 0,555 dojde ke křížení sdělovacího kabelu. V km 
0,556 dojde ke křížení vedení el. napětí. V km 0,565 dojde ke křížení vodovodního potrubí. V 
km 0,660 dojde ke křížení kanalizačního potrubí. V km 0,665 – 0,793 dojde k souběhu s 
vodovodním potrubím. Ve stejném úseku zasahuje OP kanalizace do záboru stavby. V km 
0,660 – KÚ dojde k dotčení ochranného pásma plynovodu.  

V zájmovém úseku se na toku nachází několik objektů. Jedná se o stávající kruhové 
propustky P8 (DN1500), P7 (DN1000), P6 (DN800), P5 (DN800), P4 (DN800). Nejvýše 
položené propustky P4 km 1,435 a P5 km 0,890 se pouze pročistí, případně se opraví jejich 
ŽB čela. Propustky položené níže (P6, P7) budou vyměněny, a to za rámové profilu min. 
2500/1500 mm, příp. 3000/1500 mm, které vyhoví na kulminační průtok z přívalové srážky 
periodicity 0,2 roku. Propustek P8 bude nahrazen rámovým rozměru 3000/1500 mm.  

SO 05 – Revitalizace Trávníkový potok - REV2 

Jedná se o úpravu toku Trávníkový potok ID 10206543 (PMO) a jeho okolí, jejímž účelem je 
zejména zlepšení biologických poměrů v zájmovém území. Místním ponížením levého břehu 
toku a vytvořením lokálních depresí ve stávajícím terénu dojde k akumulaci vody, čímž 
vzniknou vodní plochy s litorálním pásmem. Stavbou mokřadních tůní se začleněním prvku 
stojaté vodní plochy, který v širším okolí chybí, dojde k zpestření zdejší krajiny.  

 

 

Obr. č. 26: Ponížené břehy pro nátok a výtok z tůně, nahoře bezprostředně po realizaci, po zapojení do 
krajiny dole (Ivanovice na Hané, Agroprojekt PSO s.r.o.) 
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Koryto bude v celém úseku pročištěno od usazenin a byla obnovena jeho průtočnost. Dojde 
také k odstranění dřevin z průtočného profilu koryta Trávníkového potoka. V úseku km 0,940 
– KÚ tvoří vodní tok hranici k. ú. (vodní tok se nachází částečně mimo obvod). V úseku km 
0,440 – 0,880 bude lokálně ponížen břeh na čtyřech místech pro nátok do přilehlých tůní. 
Tůně mají různý charakter a jsou více či méně členité. Obecně lze říci, že jejich hloubka se 
pohybuje od 0,1 do 1,5 m pod úrovní stávajícího terénu a sklony svahů jsou mezi hodnotami 
1:7 – 1:10, ve výjimečných případech 1:3. 

V situaci jsou navrženy dvě hlavní tůně. Jedna neprůtočná, plněna výhradně podzemní vodou. 
Je poměrně hluboká, místy 1,5 m. Má odstupňované dno a tvoři tedy jakési terasy. Druhá tůň 
je průtočná. Bude v ní vytvořeno spoustu nerovností, avšak kvůli menším hloubkám vody 
bude spíše charakteru mokřadu. V řešeném území je poměrně obtížné předpovídat vodní 
režim v navrhovaných vodních plochách, z toho důvodu je navrženo několik vodních ploch 
různé hloubky a nebude rozhodující, zda bude výsledek zcela přesně odpovídat projektované 
situaci. Cílem je vytvořit rozmanité stanovištní podmínky pro dosažení maximální 
biodiverzity v řešené ploše lokálního biokoridoru. Vytvořit rozmanité vodní plochy od 
periodických tůní a mokřin vysychajících za extrémního sucha a promrzajících v zimě až po 
vodní plochu s pokud možno stálou vodní hladinou. 

V trase navrženého objektu dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi a dalšími objekty PSZ. 
Zájmový úsek začíná při křížení s VC7-R, pod propustkem P12, který bude pročištěn a končí 
ve staničení km 1,304. V km 0,030 dojde ke křížení s plynovodem.  

2.4.3 Stabilizace toku 

SO 04 – Stabilizace toku  

Jedná se o pročištění koryta toku a o opravu stávajícího i návrh nového opevnění a stabilizace 
koryta bezejmenného vodního toku ID 10199394 (PMO). Úprava začíná pod propustkem P5, 
na soutoku s vodním tokem Růžovec. Konec úseku má staničení km 1,037. V km 0,000 – 
0,220 vede koryto v souběhu s polní cestou VC13-R. Dále pokračuje jižním až 
jihovýchodním směrem do konce úseku. 

Účelem stavby je zejména odstranění překážek z průtočného profilu toku (dřeviny a cizí 
předměty), očištění svahů a dna koryta a celková stabilizace koryta opevněním a příčnými 
objekty. Porosty nacházející se mimo průtočný profil toku budou zachovány. Do vodního 
toku od km 0,920 je zaústěný průleh PR2a, který převádí vody z přívalových srážek vyšších 
N-letostí z povodí vodního toku ID 10185999. Zvýšený průtok, spolu s vysokým podélným 
sklonem toku, který se pohybuje mezi hodnotami 1,18 – 13,62 %, vytváří předpoklad 
zvýšeného namáhání opevnění koryta. Proto se počítá s výstavbou příčných stabilizačních 
prvků v korytě vodního toku. Budou vytvořeny retenční prostory pro zachycení splavenin a 
snížení negativních následků přívalových srážek. Realizace příčných objektů (přehrážek) 
přispěje k celkové stabilizaci koryta vodního toku. V rámci stavby jsou navrženy celkem 4 
objekty. Přehrážka č. 1 v km 0,280 je vysoká 0,8 m a její koruna je na kótě 205,50 m n. m. 
Přehrážka č. 2 v km 0,480 má výšku 0,8 m a její koruna je na kótě 217,00 m n. m. Přehrážka 
č. 3 ve staničení km 0,680 je vysoká 1,2 m a kóta koruny je 233,35 m n. m. Přehrážka č. 4 
v km 0,880 je vysoká 1,2 m a kóta koruny je 251,65 m n. m. Přehrážky mohou být zděné 
z kamene do betonu, nebo z drátokamenných košů vyplněných štěrkem (gabionů). 
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Obr. č. 27: Zděná kamenná přehrážka (Agroprojekt PSO s.r.o.) 

 
Obr. č. 28: Gabionová přehrážka (Agroprojekt PSO s.r.o.) 
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Přehrážky budou vybudovány jako opěrné zídky, které budou pečlivě zavázány do dna a 
svahů stávajícího terénu. Pod přehrážkou bude koryto toku opevněno a terén upraven tak, aby 
voda stékala zpět do koryta toku. Ve spodní části přehrážky (nade dnem) bude provedeno 
jedno, případně dvě okna, pro převod menších průtoků. Přeliv bude lichoběžníkový se šířkou 
ve dně 5 m. Navržená přepadová výška je 0,4 m Přestože protipovodňová ochrana obce je 
navržena na kulminační průtok Q50, přeliv přehrážky převede kulminační průtok 2,8 m3/s, což 
odpovídá N-letosti cca N = 20. Z prostorových a ekonomických důvodů by nebylo výhodné 
dimenzovat přeliv přehrážky na větší povodňové průtoky. 

V km 0,223 dojde ke křížení s polní cestou VC5-R propustkem P3. V km 0,570 je umístěn 
propustek P19, který bude pročištěn a dle potřeby opraven. V km 0,920 je navrženo zaústění 
průlehu PR2a, který převádí vody z povodí vodního toku ID 10185999 do povodí vodního 
toku ID 10199394. V km 1,037 je vyústění kanalizace. V místech zaústění PR3, PR4 a PR2a 
do SO 04 bude koryto toku adekvátně opevněno. 

2.4.4 Příkopy a průlehy  

SO 06 – Ochranný příkop PR1 

PR1 se skládá ze dvou částí PR1a a PR1b. Obě části jsou dimenzovány na kulminační průtok 
Q50 – 1,37 m3/s. Úkolem příkopu je zachycení a bezpečné odvedení vod z přívalové srážky do 
místní vodoteče ID 10194047 (PMO). Voda do příkopu přitéká zejména ze strže, která vede 
od silničního propustku na silnici III. tř. 4997.  

PR1a o délce 340,00 m začíná zaústěním do místní vodoteče ID 10194047 a končí asi 70 m za 
navrženým křížením s polní cestou VC11-R (P23), kde vede v profilu stávající strže, která 
bude před propustkem prohloubena. V tomto horním úseku budou vykáceny náletové dřeviny 
z prostoru stavby. Parametry geometrie profilu jsou uvedeny níže. Na příkopu je z důvodu 
velkého podélného sklonu navrženo 9 stupňů ve dně vysokých jeden metr a dva stupně ve dně 
vysoké 0,6 m. Tím pádem je příkop opevněn kamennou dlažbou do betonu min. tl. 0,25 m, 
v místech stupňů bude opevnění tl. min. 0,35 m. Stejným způsobem (dlažbou do betonu, příp. 
kamenným pohozem) bude opevněný protilehlý břeh vodního toku ID 10194047, aby 
nedocházelo ke vzniku nátrží.  

PR1a kříží v km 0,090 – 0,100 polní cestu VC10b-R propustkem P24 (DN1000). V km 0,262 
– 0,268 kříží polní cestu VC11-R propustkem P23 (DN1000), před kterým je umístěna 
sedimentační jímka. V km 0,166 dochází ke křížení nadzemního vedení VN (OP 10 m).  

PR1b má menší profil a je vedený podél cesty VC11-R. Začíná opevněným soutokem s PR1a 
a končí ve staničení km 0,038. V km 0,007 – 0,017 příkop kříží polní cestu VC14-R 
přejezdným žlabem PZ2 (0,5 x 0,5 m).  
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Obr. č. 29: Ilustrační foto příkopu PR1 s kamennými stupni ve dně (Třanovice, Agroprojekt 
PSO s.r.o.) 

Parametry PR1: 

Délka příkopu        340,0 m + 38,0 m 

Hloubka příkopu       0,4 – 0,8 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 1,5 

Šířka ve dně        0,5 m 

Podélný sklon příkopu      1,0 – 10,0 % 

Kulminační průtok Q50      1,367 m3/s 
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Tab. č. 13: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR1a 

Plocha 0,175  [km2] 

CN 83    

Délka svahu 1111  [m] 

Sklon svahu 8,00 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 44,90 [mm] 

Odtok 

Úhrn Ho,N,t 14,16 [mm] 

Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 1,367 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 7140  [m3] 

WN,t 2470  [m3] 

SO 07 – Záchytný průleh PR2 

Průleh PR2 se dělí na dvě části. První část PR2a vede od upravené údolnice toku ID 
10199394 po vodní nádrž VN2. Druhá část PR2b vede od nádrže VN2 po silnici III/4997. 

PR2a plní dvě důležité funkce. První z nich je bezpečné zachycení srážkových vod, které mají 
za následek zaplavovaní intravilánu obce. To znamená, že průleh bude převádět povodňové 
N-leté průtoky z povodí vodního toku ID 10185999 (PMO) do upravené (lokálně opevněné) 
údolnice toku ID 10199394 (PMO) viz SO 04 – Stabilizace toku. Jednotlivé m-denní průtoky 
budou vypouštěny výpustí požerákového typu (potrubím DN300) do současného koryta 
vodního toku ID 10185999. Výpust může sloužit k regulaci hladiny vodní nádrže VN2, která 
je umístěna na průlehu PR2. Druhá funkce průlehu souvisí právě s vodní nádrží, kde PR2 
bude sloužit jako odpadní koryto pro VN2. Proto bude průleh dimenzován na kulminační 
průtok z přívalové srážky Q50. Příčný profil PR2a je lichoběžníkový se šířkou ve dně 1,0 m. 
Sklony svahu jsou poměrně strmé (1:1,5), čím se sníží zábor půdy. Hloubka koryta bude 1,1 
m. Dno odpadního koryta bude 0,6 m pode dnem předivné hrany bezpečnostního přelivu. 
V místě přelivu bude koryto rozšířeno ve dně na 5 m a opevněno těžkým kamenným 
pohozem. Ohrázování koryta bude v místě BP napojeno na korunu hráze VN2. Hloubku 
zabezpečí hrázka široká v koruně 2,0 m, se vzdušním sklonem svahu 1:2. Hrázka vyrovnává 
celkovou bilanci výkopu a násypu PR2a. 

Opevnění bude tvořeno ohumusováním a osetím, pouze v místech přejezdu (brody) bude 
opevněn kamenem do betonu. Pro návrh brodů byly dodržené následující parametry. Sklony 
nájezdových ploch budou maximálně ve sklonu 1:5. Dno koryta bude rozšířeno na min. 3,0 
m, stejně jako koruna násypu lemující hráze. Šířka brodu je alespoň 4,0 m. Sklony ostatních 
svahů výkopu jsou navrženy 1:1,5 a u násypu 1: 2.  



51 

 

PR2a v KM 0,246 kříží polní cestuVC2b-R (B1), v km 0,366 polní cestu DC19 (B2), v km 
0,465 – 0,520 polní cestu DC21 (B3). Přejezdy přes koryto budou řešeny opevněnými brody 
(B). Brody B1 a B2 jsou řešeny tradičně napříč korytem. Brod B3 se nachází v místě velkého 
sklonu terénu napříč průlehem PR2a a proto je ale řešen tak, že budou vytvořeny sjezdy do 
průlehu ve směru proudění vody a dno rozšířeno alespoň na 3,0 m. V km 0,216 dochází ke 
křížení vodovodního potrubí.  

 
Obr. č. 30: Brod (Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Parametry PR2a: 

Délka příkopu        805,0 m 

Hloubka příkopu       1,1 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 1,5 

Šířka ve dně        1,0 m 

Podélný sklon příkopu      0,66 – 1,98 % 

Kulminační průtok Q50      5,4 m3/s 

 
Tab. č. 14: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR2a 

Plocha 0,25  [km2] 

CN 80    

Délka svahu 700  [m] 
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Sklon svahu 11,00 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 41,91 [mm] 

Odtok 

Úhrn Ho,N,t 9,56 [mm] 

Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 1,883 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 8910  [m3] 

WN,t 2380  [m3] 

PR2b slouží jako ochranný příkop intravilánu obce a také jako přívodní koryto do nádrže 
VN2. Délka příkopu je 238 m a podélný sklon je konstantní 0,58 %. Profil koryta je 
lichoběžník se šířkou ve dně 0,7 m a sklony svahů 1:2. Hloubka příkopu je 0,7 m. Příkop je 
při nedodržení hloubky výkopu 0,7 m doplněn hrázkou, širokou v koruně 0,5 m. Opevnění 
bude ohumusováním a osetím. Na konci úseku je do příkopu zaústěn příkop silnice III. tř. 
4997. V km 0,144 dojde ke křížení s polní cestou DC13. Křížení bude řešeno opevněným 
brodem B4. 

 

Parametry PR2b: 

Délka příkopu        238,0 m 

Hloubka příkopu       0,7 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 2 

Šířka ve dně        0,7 m 

Podélný sklon příkopu      0,58 % 

Kulminační průtok Q50      1,3 m3/s 

 
Tab. č. 15: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR2b 

Plocha 0,156  [km2] 

CN 81    

Délka svahu 700  [m] 

Sklon svahu 8,00 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 42,37 [mm] 

Odtok 

Úhrn Ho,N,t 10,67 [mm] 
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Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 1,232 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 5820  [m3] 

WN,t 1660  [m3] 

SO 08 – Ochranný příkop PR3 

PR3 dimenzován na kulminační průtok Q50 – 0,99 m3/s. Úkolem příkopu je zachycení 
a bezpečné odvedení vod z přívalové srážky do místní vodoteče ID 10199394 (PMO). Příkop 
chrání zastavitelné území, polní cestu VC5-R, hřbitov a další zastavěné území pod hřbitovem. 
Voda do příkopu přitéká rovnoměrně z celé plochy zemědělsky využívaných pozemků nad 
příkopem PR3 a pod příkopem PR4. PR3 o délce 323,16 m začíná zaústěním do místní 
vodoteče ID 10199394, vede podél polní cesty VC5-R, od které se asi po 150 m odchyluje na 
východ a končí před polní cestou VC2a-R. Mezi polní cestou VC5-R a příkopem je úmyslně 
ponechán prostor, aby při výstavbě nedošlo k porušení kořenového systému současných 
dřevin a pro možné doplnění výsadby liniové zeleně. Profil koryta je jednoduchý lichoběžník 
se šířkou ve dně 0,5 m, sklony svahů 1 : 1,5 a minimální hloubkou 0,6 m. Podélný sklon je 
mírný, pohybuje se mezi hodnotami 0,86 – 0,95 %. Koryto bude opevněno ohumusováním 
a osetím vhodnou travní směsí. PR3 kříží v km 0,320 vodovodní potrubí. Zaústění do toku 
bude opevněno kamenným pohozem, stejně jako protilehlý břeh vodního toku ID 10199394. 

 

Parametry PR3: 

Délka příkopu        323,16 m 

Hloubka příkopu       0,6 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 1,5 

Šířka ve dně        0,5 m 

Podélný sklon příkopu      0,86 – 0,95 % 

Kulminační průtok Q50      0,99 m3/s 

 
Tab. č. 16: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR3 

Plocha 0,058  [km2] 

CN 86    

Délka svahu 220  [m] 

Sklon svahu 8,00 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 30,98 [mm] 

Odtok 
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Úhrn Ho,N,t 8,32 [mm] 

Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 0,988 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 2690  [m3] 

WN,t 480  [m3] 

SO 09 – Ochranný příkop PR4 

PR4 dimenzován na kulminační průtok Q50 – 0,85 m3/s. Úkolem příkopu je zachycení 
a bezpečné odvedení vod z přívalové srážky do místní vodoteče ID 10199394 (PMO). Stejně 
jako příkop PR3, tak i příkop PR4 chrání zastavitelné území, hřbitov a další zastavěné území 
pod hřbitovem. Voda do příkopu přitéká z plochy zemědělsky využívaných pozemků nad 
příkopem PR4 a pod průlehem PR2. PR4 o délce 301,50 m začíná zaústěním do místní 
vodoteče ID 10199394, vede podél stávající liniové výsadby, v horní části ve stávající rýze 
a končí před polní cestou VC2a-R, kde hradí profil dráhy soustředěného odtoku. Profil koryta 
je jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně 0,5 m, sklony svahů 1:1,5 a minimální hloubkou 
0,5 m. Podélný sklon se pohybuje mezi hodnotami 3,00 – 5,00 %. Koryto bude opevněno 
polovegetačními tvárnicemi. PR4 kříží v km 0,301 kanalizační potrubí a v km 0,296 
vodovodní potrubí. Zaústění do toku bude opevněno kamenným pohozem, stejně jako 
protilehlý břeh vodního toku ID 10199394. Těžké opevnění bude třeba i v místě zaústění 
dráhy soustředěného odtoku vedoucí podél polní cesty VC2a-R do příkopu PR4. 

 
Obr. č. 31: Polovegetační tvárnice (https://www.babc.cz ) 

Parametry PR4: 

Délka příkopu        301,50 m 

Hloubka příkopu       0,5 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 1,5 

Šířka ve dně        0,5 m 

Podélný sklon příkopu      3,00 – 5,00 % 

Kulminační průtok Q50      0,85 m3/s 
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Tab. č. 17: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR4 

Plocha 0,06  [km2] 

CN 86    

Délka svahu 480  [m] 

Sklon svahu 10,00 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 35,67 [mm] 

Odtok 

Úhrn Ho,N,t 11,24 [mm] 

Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 0,854 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 2780  [m3] 

WN,t 670  [m3] 

SO 10 – Ochranný příkop PR5 

PR5 je dimenzován na kulminační průtok Q50 –1,45 m3/s. Úkolem příkopu je zachycení 
a bezpečné odvedení vod z přívalové srážky do místní vodoteče Růsovec ID 10189036 
(PMO). Délka příkopu je 491,1 m a podélný sklon se pohybuje mezi hodnotami 0,5% - 2,0%. 
Voda do příkopu přitéká z plochy zemědělsky využívaných pozemků nad polní cestou HC4-
R. PR5 začíná zaústěním do toku Růsovec ID 10189036 (PMO), vede podél polní cesty HC4-
R a končí před křížením cest HC4-R a HC3-R (u plynárenského objektu). Profil příkopu je 
jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně 0,5 m, sklony svahů 1:1,5 a hloubkou 0,8 m. Koryto 
bude stabilizováno ohumusováním a osetím. PR5 kříží v km 0,013 sdělovací kabel, v km 
0,050 propustkem P21 DN1000 polní cestu DC37, v km 0,248 vodovodní potrubí, v km 0,347 
vedení VN. Zaústění do toku bude opevněno kamenným pohozem, stejně jako protilehlý břeh 
vodního toku ID 10189036.  

 

Parametry PR5: 

Délka příkopu        491,10 m 

Hloubka příkopu       0,8 m  

Sklony svahů příkopu       1 : 1,5 

Šířka ve dně        0,5 m 

Podélný sklon příkopu      0,5 – 2,0 % 

Kulminační průtok Q50      1,46 m3/s 
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Tab. č. 18: Parametry a výsledky výpočtu charakteristik odtoku povodí PR5 

Plocha 0,151  [km2] 

CN 82    

Délka svahu 880  [m] 

Sklon svahu 4,50 [%] 

Srážky 

Úhrn HN,t 45,97 [mm] 

Odtok 

Úhrn Ho,N,t 13,80 [mm] 

Průtok 

N-letost 50  [roky] 

QN 1,457 [m3/s] 

Objem odtoku 

W24,N 5890  [m3] 

WN,t 2080  [m3] 

2.5 VYHODNOCENÍ 

V této kapitole je blíže popsána vybraná problematika, se kterou jsem se v průběhu návrhu 
setkal. Ve třech podkapitolách je nastíněn převod vody mezi povodími, problematika 
meliorací a navrhování propustků. 

2.5.1 Převod vody mezi jednotlivými povodími 

Převodem vody mezi povodími se dá dosáhnout různých cílů. Když se podíváme do historie 
dozvíme se, že se takové stavby na našem území budovali v poměrně velkém měřítku. Ať už 
se jedná o stavby pro účel zásobování vodárenských soustav, pro účel hydromeliorace, 
hydroenergetiky, či ochranu před povodněmi. V současnosti, při stále častějších výskytech 
extrémních jevů, kterými jsou přívalové srážky a sucho se opatření pro převod vody používájí 
zejména z důvodu ochrany zastavěného území před povodněmi z přívalové srážky nebo pro 
zásobování vodárenských soustav v letních měsících, při nedostatku pitné vody. Pro ostatní 
účely se převod vody mezi povodími využívá jenom zřídka, protože na území ČR není vodní 
tok, ktery by se nepotýkal s následky sucha. 

V návrhu jsem uplatnil převod vody mezi dílčími částmi povodí ČHP 4-13-02-049 v rámci 
ochrany intravilánu obce Tvarožná Lhota před povodněmi. Zdrojem povodňového nebezpečí 
je přívalová srážka, která po dopadu na povodí ohrožuje místní zástavbu. Ta dopadá na 
povodí s centrální údolnicí bezejmenného potoka ID 10185999 ve správě Povodí Moravy, 
s.p., který přitéká z jihu do obce Tvarožná Lhota, kde je nad intravilánem zaústěn do 
vybudované horské vpusti (DN400). Vpusť bývá často nekapacitní a po zahlcení kanalizace 
dochází k zaplavování intravilánu. Povrchový odtok z tohoto povodí přímo ohrožuje stavby a 
infrastrukturu obce. Pod obcí je potok zaústěn do potoka Růsovec.  
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Z důvodu častých škod v důsledku povodní byla navržena opatření liniového charakteru, která 
odváděla vody z profilu toku a přilehlých pozemků do údolnice západně od obce. I když 
stavba nádrže v tomto místě nemá z hlediska retence velký vliv (velký sklon údolnice 
znamená malý objem nádrže ku objemu hráze, což je značně neefektivní) byl sborem 
zástupců na jednání o PSZ prosazen návrh nádrže VN2. Díky tomu byly k dispozici 
hydrologická data od ČHMÚ. Průtok Q50, na který je navržena protipovodňová ochrana obce, 
má v profilu této nádrže hodnotu 3,4 m3/s. Tak jak roste přispívající plocha se směrem odtoku 
z nádrže odpadním korytem PR2a, roste i průtok v korytě. Při zaústění do vodního toku ID 
10199394 (PMO) má potom hodnotu 5,4 m3/s. Vzhledem k navýšení kulminačního průtoku 
Q50 asi o 5,2 m3/s ve všech profilech pod zaústěním PR2a do vodního toku bylo nutné 
navrhnout opatření odpovídající dohodnutým požadavkům. Jedná se zejména o stabilizaci 
koryta vodního toku, do kterého jsou vody převedeny a zvýšení kapacity níže položených 
propustků.  

 
Obr. č. 32: Schéma odtoku (převodu) vody z povodí. 

Voda, která stéká z nejvyšší části povodí tj. ze severního svahu hory Travičná (380 m n. m.) 
ohrožuje intravilán obce. Využití půdy v povodí k vyznačenému závěrovému profilu je 
z velké části les. Zbytek tvoří relativně malé plochy orné půdy a trvalého travního porostu. Na 
druhou stranu se jedná o území, které má plochu asi 72 ha, je značně svažité a jsou zde půdy 
hydrologických půdních skupin C - D. Povodí vymezené navrženým ochranným liniovým 
prvkem PR2, vyznačené na obrázku červenou čárkovanou čarou, vyznačuje plochu, ze které 
jsou převedeny vody do koryta vodního toku ID 10199394. Průtok v tomto korytě s vysokým 
podélným sklonem vzroste při N = 50 let asi o 5,2 m3/s. To jistě způsobí zvýšené namáhání 
opevnění koryta vodního toku. Proto bude opevnění opraveno a budou vystavěny nové příčné 
prvky (přehrážky). O stabilizaci toku je bližší zmínka v kap. 2.4.3 Stabilizace toku.  
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2.5.2 Stávající meliorace 

Vodní nádrž VN1 se nachází severozápadně od intravilánu obce Tvarožná Lhota v lokalitě 
„Rybník“. Poloha rybníka je patrná z následujícího obrázku. 

 
Obr. č. 33: Zobrazení navržené nádrže VN1 v základní mapě 

Vodní nádrž VN1 se nachází na území původního rybníka, který byl zrušen. 

 
Obr. č. 34: Ukázka původního rybníka v mapě vojenského mapování 

VN 1 se nachází v lokalitě, která je plochá v zanedbatelném sklonu. Ze západní strany je 
ohraničena silnicí, ze severní strany je ohraničena polní cestou na náspu patrně původní hráze 
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rozsáhlého rybníka. Z východní strany je ohraničena ohrázovaným Trávníkovým potokem a 
z jihu je ohraničena polní cestou vedoucí do Kněždubu. Lokalita celého území původní 
nádrže je v současné době odvodněná. Níže uvedená situace odvodnění podložena základní 
mapou dokumentuje stav z roku 1942. 

 
Obr. č. 35: Historický zákres odvodnění podložený základní mapou (s již zakreslenou nově navrženou malou 

vodní nádrží VN1, Studie odtokových poměrů VUMOP) 

Původní rybník pokrýval podstatně větší plochu a jeho hráz byla tvořena patrně násypem na 
severním okraji lokality. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o značně ploché území pokryté 
systematickou drenáží, bylo nutné navrhnout částečně kopanou nádrž.  

V současné době je v lokalitě orná půda, což je možné vidět na obr. č. 36. Přesná poloha 
drenáže není známa, ale předpokládá se rozmístění podle výše uvedeného obrázku. Jisté je, že 
sběrné drény musí být odstraněny minimálně v oblasti celé šířky navržené hráze. Odstranění 
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drenáže v oblasti zátopy není nezbytné, ale doporučené. Sběrné drény budou nově zaústěny 
do svodného drénu, který povede podél hráze VN1, ve vzdálenosti 10 m od paty hráze, do 
šachty umístěné na hlavním odvodňovacím zařízení (HOZ) ve správě PMO. Tento hlavník 
rovněž prochází zátopou plánované nádrže. Proto bude nutné HOZ ukončit v místě 
plánovaného výpustného zařízení VN1 a tím ho zkrátit o 125 m.  

 
Obr. č. 36: Letecký snímek lokality navržené nádrže VN1 

2.5.3 Posouzení propustků 
V praxi rozumíme propustkem menší objekt konstantního průřezu a sklonu dna, kterým 
protéká voda pod silnicí, železnicí, průplavem, náhonem apod. Propustky mají menší kapacitu 
než přívodní koryto, a proto často dochází ke vzdutí a změně režimu proudění. Při praktickém 
výpočtu rozlišujeme následující tři základní průtoková schémata proudění v propustcích. 

• propustky s volnou hladinou po celé délce propustku 

• propustky se zatopeným vtokem 

• tlakové propustky 

 

 

 

 
Obr. č. 37: Proudění s volnou hladinou po celé délce 

 

 

 

 
Obr. č. 38: Proudění se zatopeným vtokem 
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Obr. č. 39: Tlakové proudění 

Výše zmíněné způsoby proudění se v konkrétním propustku mohou měnit v závislosti na 
kolísání průtoku. Malé průtoky protékají po celé délce propustku o volné hladině. Při 
zvyšování průtoku se vtok začne zahlcovat a při dalším zvýšení může voda vyplnit profil po 
celé délce, čímž nastane tlakové proudění. [13] 

Při návrhu objektů v k. ú. Tvarožná Lhota jsem využil dva nejpoužívanější typy propustků. 
Kruhový a rámový propustek. [60] 

Kruhové propustky 

Tam kde jsou kulminační průtoky poměrně nízké se nejčastěji navrhují prefabrikované 
železobetonové propustky. Běžně se navrhují propustky DN400 – DN2000, avšak při 
rozměrech nad DN1000 je vhodné zvážit možnost více kapacitního rámového propustku. Pro 
návrh propustku v křížení objektu s pozemní komunikací se požaduje minimální světlá výška 
propustku DN600. Ve výjimečných případech je možné navrhnout propustek DN400, musí 
být však doložena jeho kapacita hydraulickým výpočtem. 

 
Obr. č. 40: Opevněné zaústění příkopu do kruhového propustku se zděným čelem a železobetonovou římsou 

(Pavlov, 2012, Agroprojekt PSO s.r.o.) 
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Rámové propustky 

Na příkopech protipovodňové ochrany, na menších vodních tocích nebo ve stísněných 
výškových poměrech je výhodné navrhnout propustek rámový tzv. Benešův rám. Propustky 
vytvořené jako uzavřené rámy jsou úsporné a staticky výhodné. Tloušťky konstrukčních částí 
(stěny, horní a spodní desky) jsou menší než u propustků deskových, a navíc jsou odolnější 
proti deformacím terénu.  

 
Obr. č. 41: Rámový propustek (Rudíkov, Agroprojekt PSO s.r.o.) 

Propustky umístěné na stavebních objektech: 

SO 03 – Revitalizace Růsovec REV1: 
Tab. č. 19: Parametry propustku P4 

Propustek P4  Q5 < Qk < Q2 
Hloubka před propustkem 1,231 m 
Navrhovaný průměr 0,800 m 

Návrhový průtok Qk 1,400 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 4,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,697 m 
Režim ZAHLCENÝ VTOK, 

NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU 
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Tab. č. 20: Parametry propustku P5 

Propustek P5 Q2 < Qk < Q1  
Hloubka před propustkem 1,231 m 
Navrhovaný průměr 0,800 m 

Návrhový průtok Qk 1,400 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 3,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,697 m 
Režim ZAHLCENÝ VTOK, 

NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU 
 

Výsledné hodnoty pro navržené rámové propustky P6 a P7 uložené v minimálním sklonu 2%: 
Q5 = 7,5 m3/s, profil 2500/1500 – NAVRŽENÝ 
Tab. č. 21: Parametry propustku P6 a P7 při navrženém profilu 2500/1500 

VÝSLEDNÉ HODNOTY 
HLOUBKA VODY PŘED BENEŠEM 1,705 [m] 
RYCHLOST NA VÝTOKU 2,808 [m/s] 
PODÉLNÝ SKLON 2,000 [%] 
STAV volný vtok, neovlivněno dolní vodou, průtok o 

volné hladině 
 

Q5 = 7,5 m3/s, profil 3000/1500 
Tab. č. 22: Parametry propustku P6 a P7 při navrženém profilu 3000/1500 

VÝSLEDNÉ HODNOTY 
HLOUBKA VODY PŘED BENEŠEM 1,510 [m] 
RYCHLOST NA VÝTOKU 2,642 [m/s] 
PODÉLNÝ SKLON 2,000 [%] 
STAV volný vtok, neovlivněno dolní vodou, průtok o 

volné hladině 
 

Výsledné hodnoty pro navržené rámový propustek P8 uložený v minimálním sklonu 2%“ 
Q5 = 9,8 m3/s, profil 3000/1500 
Tab. č. 23: Parametry propustku P8 

VÝSLEDNÉ HODNOTY 
HLOUBKA VODY PŘED BENEŠEM 1,805 [m] 
RYCHLOST NA VÝTOKU 2,888 [m/s] 
PODÉLNÝ SKLON 2,000 [%] 
STAV zatopený vtok, neovlivněno dolní vodou, průtok o 

volné hladině 

SO 04 – Stabilizace toku:  
Stávající propustek P3 bude nahrazen novým DN1500.  
Tab. č. 24: Parametry propustku P3 

Propustek P3 Qk > Q5 
Hloubka před propustkem 1,794 m 
Navrhovaný průměr 1,500 m 

Návrhový průtok Qk 4,000 m3/s 
Délka propustku 8,000 m 
Podélný sklon propustku 4,000 [%] 
Hladina pod propustkem 1,065 m 
Režim VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ 

DOLNÍ VODOU 
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P19 má kapacitu asi 1,3 m3/s. To odpovídá průtoku Q2>Qk>Q1. Propustek bude pročištěn, 
případně budou opravena železobetonová čela. 
Tab. č. 25: Parametry propustku P19 

Propustek P19 Q2 > Qk > Q1 
Hloubka před propustkem 1,176 m 
Navrhovaný průměr 0,800 m 

Návrhový průtok Qk 1,300 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 7,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,684 m 
Režim ZAHLCENÝ 

VTOK,NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ 
VODOU 

SO 05 – Revitalizace Trávníkový potok REV2: 
P12 má kapacitu asi 5 m3/s. To odpovídá průtoku Q2>Qk>Q1. Propustek bude pročištěn, 
případně budou opravena železobetonová čela. 
Tab. č. 26: Parametry propustku P12 

Propustek P12 Q2 > Qk > Q1 
Hloubka před propustkem 1,957 m 
Navrhovaný průměr 1,500 m 

Návrhový průtok Qk 5,000 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 2,000 [%] 
Hladina pod propustkem 1,140 m 
Režim ZAHLCENÝ 

VTOK,NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ 
VODOU 

SO 06 – Ochranný příkop PR1: 
Tab. č. 27: Parametry propustku P23 

Propustek P23 Qk > Q50 
Hloubka před propustkem 1,152 m 
Navrhovaný průměr 1,000 m 

Návrhový průtok Q50 1,370 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 2,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,693 m 
Režim VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ 

DOLNÍ VODOU 

 

Tab. č. 28: Parametry propustku P24 

Propustek P24 Qk > Q50 
Hloubka před propustkem 1,152 m 
Navrhovaný průměr 1,000 m 

Návrhový průtok Q50 1,370 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 5,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,693 m 
Režim VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ 

DOLNÍ VODOU 
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SO 10 – Záchytný průleh PR5: 
Tab. č. 29: Parametry propustku P21 

Propustek P21 Qk > Q50 
Hloubka před propustkem 1,375 m 
Navrhovaný průměr 1,000 m 

Návrhový průtok Q50 1,450 m3/s 
Délka propustku 8,000 m 
Podélný sklon propustku 1,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,750 m 
Režim VOLNÝ VTOK, OVLIVNĚNÝ 

DOLNÍ VODOU 

 
Další dotčené propustky mimo stavební objekty: 
P16 (údolnice toku ID 10194047) má kapacitu asi 0,8 m3/s. To odpovídá průtoku Q2>Qk>Q1. 
Propustek bude pročištěn, případně budou opravena železobetonová čela. 
Tab. č. 30: Parametry propustku P16 

Propustek P16 Q2>Qk>Q1 
Hloubka před propustkem 1,032 m 
Navrhovaný průměr 0,600 m 

Návrhový průtok Qk 0,800 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 6,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,618 m 
Režim ZAHLCENÝ 

VTOK,NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ 
VODOU 

 
P18 (HC3-R) má kapacitu asi 1,2 m3/s. To odpovídá průtoku Q5>Qk>Q2. Propustek bude 
nahrazen novým DN1000, ten bude mít kapacitu asi Q10. 
Tab. č. 31: Parametry propustku P18 

Propustek P18 Q10>Qk>Q5 
Hloubka před propustkem 1,406 m 
Navrhovaný průměr 1,000 m 

Návrhový průtok Qk 2,100 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 3,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,788 m 
Režim ZAHLCENÝ 

VTOK,NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ 
VODOU 

 
P26 (HC3-R) má kapacitu asi 0,3 m3/s. To odpovídá průtoku Q2>Qk>Q1. Propustek bude 
nahrazen novým DN600. Nový propustek bude mít kapacitu asi 0,7 m3/s. To odpovídá 
průtoku Q10>Qk>Q5. 
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Tab. č. 32: Parametry propustku P26 

Propustek P26 Q10>Qk>Q5 
Hloubka před propustkem 0,712 m 
Navrhovaný průměr 0,600 m 

Návrhový průtok Qk 0,400 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 6,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,346 m 
Režim VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ 

DOLNÍ VODOU 

 
PZ1 (VC2a-R) bude řešen jako prefabrikovaný přejezdný žlab s litinovým lamelovým roštem 
(šířky 200 – 300 mm) s minimální kapacitou na odtoku 7 l/s (dle intenzitního vzorce).  

Tab. č. 33: Parametry pro výpočet kapacity přejezdného žlabu PZ1 

QN =  0,007 m3/s 

ΨL= 0,24 - 

is = 0,0000127 m/s 

P =  2000 m2 

 
P15 (údolnice toku ID 10194047) má kapacitu Qk = 1,35 m3/s, což je méně než Q2 = 1,64 
m3/s. Propustek bude pročištěn, případně budou opravena jeho železobetonová čela.  
Tab. č. 34: Parametry propustku P15 

Propustek P15 Q2>Qk>Q1 
Hloubka před propustkem 1,409 m 
Navrhovaný průměr 0,800 m 

Návrhový průtok Qk 1,640 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 3,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,728 m 
Režim TLAKOVÝ REŽIM 

NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU 
NEBEZPEČÍ PULZACÍ 

 
P14 (údolnice toku ID 10194047) má kapacitu Qk = 1,35 m3/s, což je méně než Q2 = 1,69 
m3/s. Propustek bude pročištěn, případně budou opravena jeho železobetonová čela.  
Tab. č. 35: Parametry propustku P14 

Propustek P14 Q2>Qk>Q1 
Hloubka před propustkem 1,412 m 
Navrhovaný průměr 0,800 m 

Návrhový průtok Qk 1,690 m3/s 
Délka propustku 7,000 m 
Podélný sklon propustku 3,000 [%] 
Hladina pod propustkem 0,728 m 
Režim TLAKOVÝ REŽIM 

NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU 
NEBEZPEČÍ PULZACÍ 
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3  ZÁVĚR 

Tato práce prezentuje návrh vodohospodářských opatření v povodí obce Tvarožná Lhota. 
Obsahuje popis zájmového území, jeho charakteristiky, uvádí seznam shromážděných 
podkladových materiálů. Jsou zde prezentována základní teoretická východiska, která budou 
použita při návrhu vyššího stupně dokumentace (DSP). Celkem bylo navrženo deset 
stavebních objektů různého charakteru. Primárním záměrem bylo návrhem stavebních objektů 
vyřešit protipovodňovou ochranu obce před vodami z přívalové srážky stanovené doby 
opakování. Kromě protipovodňové ochrany jsou opatření navržena s důrazem na zadržení 
vody v krajině, omezení vodní eroze a zvýšení ekologické stability území. 
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b …  šířka příkopu ve dně       [m] 

h …  hloubka příkopu      [m] 

HABS ...  absolutní výška       [mm] 

HREL ...  relativní výška       [mm] 

HS ...  srážkový úhrn       [mm] 

HS,24, N ... maximální jednodenní srážkový úhrn    [mm] 

is ...  intenzita srážky       [mm.hod-1] 

n ...  drsnost povrchu dle Manninga    [-] 

P …  plocha (hladiny nádrže, povodí)     [m2; ha; km2] 

qa …  specifický průměrný roční odtok     [l.s-1.km-2] 

Q …   průtok         [m3.s-1] 

Qa …   dlouhodobý průměrný průtok     [m3.s-1] 

Qm …   m-denní průtok      [m3.s-1] 

QN …   N-letý průtok nebo návrhový průtok    [m3.s-1] 

Qmin …  minimální zůstatkový průtok     [m3.s-1] 

T …  teplota        [°C] 

V …  objem         [m3] 

W …  objem odtoku       [m3] 

W24, N  objem odtoku z 24 hodinové srážky    [m3] 

WN, t  objem odtoku deště dobv trvání t    [m3] 

ΨL  odtokový součinitel      [-] 

 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

B  brod 

BP  bezpečnostní přeliv 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka  

B. p. v.  Balt po vyrovnání (výškopis) 

CL  jíl 

CN  číslo odtokové křivky 

CS  písčitý jíl 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN   Česká státní norma 
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ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČVUT  České vysoké učení technické 

DC  doplňková polní cesta 

DKM  digitální katastrální mapa 

DMR 5G digitální model reliéfu 5. generace 

DN  jmenovitá světlost 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

DTR VHO doumentece technického řešení vodohospodářských opatření  

DUR  dokumentace pro územní rozhodnutí 

HC  hlavní polní cesta 

HOZ  hlavní odvodňovací zařízení 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

IGP  inženýrsko-geologický průzkum 

JPÚ  jednoduchá pozemková úprava 

k.ú.  katastrální území  

KN  katastr nemovitostí 

KÚ  katastrální úřad nebo konec úseku 

KoPÚ  komplexní pozemková úprava 

KPP  komplexní průzkum půd 

KPÚ  krajský pozemkový úřad 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MZP  minimální zůstatkový průtok 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

ObPÚ  obvod pozemkové úpravy 

OP  ochranné pásmo 

P  propustek nebo označení plochy 

PD  projektová dokumentace 

PF  příčný profil 

PMO  Povodí Moravy,s.p. 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

PR  příkop nebo průleh 

PSZ  plán společných zařízení 

PÚ  pozemková úprava 
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PVC  Polyvinylchlorid 

REV  revitalizace 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (polohopis) 

SMO  státní mapy odvozené 

SO  stavební objekt 

SPÚ  státní pozemkový úřad 

SV  spodní výpust 

TIN  nepravidelná trojúhelníková síť 

TNV  technická norma vodohospodářská 

TS  technický standard 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ÚVTIZ Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství 

VC  vedlejší polní cesta 

VN  vodní nádrž nebo vedení vysokého napětí 

VUMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VUT  Vysoké učení technické v Brně 

VÚV TGM Vyýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka  

VVN  vedení velmi vysokého napětí  

VZPF  vzorový příčný řez 

ZM  základní mapa 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚ  začátek úseku 

ZVHM  základní vodohospodářská mapa 
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