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Cílem diplomové práce je návrh jedné varianty technických protipovodňových opatření 

v intravilánu města Litovle. Předmětem práce je rozpracování tzv. "nulté varianty", spočívající 

v převádění části povodňových průtoků korytem Moravy v km 259,852 – 262,070 

a Elektrárenského náhonu v km 0,000 – 1,791. Hydraulické výpočty byly provedeny pomocí 1D 

numerického modelu. Výstupy byly zpracovány v podobě projektové dokumentace protipovod-

ňových opatření. 

protipovodňová opatření, 1D numerický model, povodeň, Litovel na řece Moravě 

The aim of diploma thesis is to design one variant of technical flood protection in the ur-

ban area of the town of Litovel. The subject of the work is the elaboration of the so called "zero 

variant", consisting in the transfer of part of the flood flows through the Morava riverbed in km 

259,852 - 262,070 and the Power Plant drive in km 0.000 - 1.791. Hydraulic calculations were 

carried out using a 1D numerical model. The outputs have been processed in the form of project 

documentation of flood protection. 

flood protection, 1D numeric model, flood, Litovel on river Morava 
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1. ÚVOD 

Město Litovel se nachází na řece Moravě, která představuje pro jeho území povodňové 

nebezpečí. V zimních měsících mohou být povodně způsobeny především náhlým táním sně-

hové pokrývky, která může být doprovázena i dešti, případným zablokováním koryta řeky 

ledovými krami. Letní povodně jsou způsobovány hlavně přívalovými srážkami, které mohou 

být doprovázeny i vydatnými dešti.  

Zájmová lokalita, která je předmětem této diplomové práce, se nachází v Litovli, 

v městských částech Olomoucké předměstí, Uničovské předměstí a Komárov v km 262,070 – 

264,640 řeky Moravy. Práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu protipovodňové 

ochrany v řešeném území a návrhem jedné varianty protipovodňových opatření. Hydraulické 

posouzení stávajícího stavu ochrany a návrhu bude provedeno pomocí 1D numerického mo-

delu. Návrh protipovodňového opatření bude respektovat koncepci zahrnutou v dokumentaci 

pro územní řízení, (Litovel – protipovodňová opatření. I. etapa, kterou v roce 2008 zpracovala 

společnost Valbek spol. s.r.o.. [24] 

2. CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh jedné varianty technických protipovodňových opatře-

ní v intravilánu města Litovle na řece Moravě v km 262,070 – 259,852. Předmětem práce je 

rozpracování tzv. „nulté varianty“, spočívající v převádění části povodňových průtoků kory-

tem Moravy a Elektrárenského náhonu. 

Součástí diplomové práce je hydraulický výpočet proudění vody v toku a záplavovém 

území s využitím 1D numerického modelu. Pro zpracování výpočtů je použit volně dostupný 

numerický simulační software HEC – RAS. 

V první části práce je zahrnuto vyhodnocení současného stavu území z hlediska stupně 

povodňové ochrany na základě hydraulických výpočtů pro povodňové scénáře, které odpoví-

dají průtoku Q100 v řece Moravě. Tyto údaje slouží jako podklad pro návrh vhodných technic-

kých protipovodňových opatření. Výsledkem hydraulických výpočtů jsou údaje o úrovních 

hladin v korytě. Na jejich základě je navržena niveleta liniových protipovodňových opatření. 

Výstupem této práce jsou výsledky hydraulických výpočtů proudění vody pro zájmový 

úsek toku. Dále práce obsahuje výkresovou část zahrnující situaci širších vztahů, celkovou 

situaci stavby, situaci záplavových území, podélné a příčné profily vodních toků se zakresle-

ním navrhovaných protipovodňových opatření. 
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3. Přehled výchozích podkladů 

3.1. Seznam podkladů 

[1] Fotodokumentace. Brno: Pöyry Environment, 2012.  

[2] Manipulační řád pro VH uzel Litovel na řece Moravě v km 262,070. Povodí Moravy, 

s. p. Brno, 2007.  

[3] SEZNAM. Mapy Seznam [online]. 2001 [cit. 2021-01-10] 

       Dostupné z: https://mapy.cz/ 

[4]  Prohlížecí služba Eri ArcGIS Server – Digitální model reliéfu České republiky 5. ge-

nerace, mapová služba Eri ArcGIS Server, Český úřad zeměměřický a katastrální [on-

line]. [cit. 2021-01-10].. 

[5]  Geoportál ČÚZK [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(clxx3afgh5g0iblxkccdvals))/Default.aspx?head_tab=sekce

-00-

gp&mode=TextMeta&text=uvod_uvod&menu=01&news=yes&UvodniStrana=yes 

[6]  QGIS: A Free and Open Source Geographic Information System [online]. [cit. 2021-

01-10]. Dostupné z: http://www.qgis.org/en/site/. 

[7]  Prohlížecí služba Eri ArcGIS Server – Základní mapa ZM 10, mapová služba Eri 

ArcGIS Server, Český úřad zeměměřický a katastrální [online]. [cit. 2021-01-10]. Do-

stupné z: http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer 

[8]  Prohlížecí služba WMS – Základní mapa ZM10, mapová služba WMS, Český úřad 

zeměměřický a katastrální [online]. [cit. 2021-01-10]. 

Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx 

[9]  Povodí Moravy: Plán oblasti povodí Moravy [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz 

 [10]  MapoMat: Přírodní poměry [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

http://mapy.nature.cz.  

[11]  QUITT. Charakteristiky klimatických oblastí ČR [online]. In: 1971 [cit. 2010-01-10]. 

[12]  Povodí Moravy: Vodní díla [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila.  

[13]  Povodí Moravy: Hydrologická situace [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz.  

[14]  Český hydrometeorologický ústav: Hlásná a předpovědní povodňová služba [online]. 

[cit. 2021-01-10]. Dostupné z: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF. 

[15]  DRÁB, A., ŘÍHA, J.: Protipovodňová ochrana. Modul M01. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Brno, 2010 

[16]  Povodí Moravy: 15 let od povodní 1997 [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz. 

[17]  Dibavod: Oddělení geografických informačních systémů a kartografie [online]. [cit. 

2021-01-10]. Dostupné z: http://www.dibavod.cz.  

[18]  CDS: Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik 

[online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/mapy_povodnove_ohrozeni_rizika/index.html 
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[19]  ŘÍHA, J.: Matematické modely v hydrodynamice. Přednáška CR51 – Úvod. Vysoké 

učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Brno, 2015. 

[20]  JANDORA, J.: Matematické modelování ve vodním hospodářství. MODUL 01. 

[21]  UHMANNOVÁ, H., SMELÍK, L.: Fotografický katalog drsností. Vysoké učení tech-

nické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Brno.  

[22]  HEC-RAS River Analysis System, Userś Manual, version 5.0, February 2016. 

[23] Digitální povodňový plán Města Litovel a ORP Litovel. Litovel: Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, březen 2012. 

[24] Litovel – protipovodňová opatření. I. etapa. Liberec: Valbek spol. s.r.o., září 2008. 

[25] Povodí Moravy: Popis oblasti povodí [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz. 

[26] Textové soubory s profily Elektrárenského náhonu z historického výpočtového pro-

gramu NEPO. Aquatis a.s. Brno 

 

3.2. Související předpisy 

[27]  Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

[28]  ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie. 

[29] ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. 

[30]  TNV 75 2931 Povodňové plány. 

[31] TNV 75 2932 Navrhování záplavových území. 

[32]  Vyhláška 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování zápla-

vových území. 

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

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

[34] Vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. 

[35] TNV 75 2103 Úpravy řek. 

4. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

4.1. Vymezení zájmového území 

 

Zájmové území (viz Obr. 1) se nachází v Olomouckém kraji, na území města Litovel, 

v městských částech Litovel - Olomoucké předměstí, Litovel - Uničovské předměstí a Litovel 

– Komárov. Úsek začíná v km 269,640 a končí nad jezem Litovel v km 262,070 řeky Moravy. 

Celková délka řešeného úseku je cca 2582 m. Předmětem řešení je i Elektrárenský náhon, 

který protéká intravilánem města Litovel, odbočuje z řeky Moravy před jezem Litovel v km 

262,113 a zaúsťuje zpět do řeky Moravy v km 260,500. Zmiňovaný Elektrárenský náhon je 

řešen v celé jeho délce cca 1791 m. 

http://www.pmo.cz/
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Obr. 1 Situace zájmového území 

 

4.1.1. Povodí Moravy 

 

Povodí Moravy spadá do oblasti povodí Dunaje. Povodí Moravy tvoří českou část ob-

lasti povodí Dunaje a hydrologicky patří do úmoří Černého moře. Správcem české části oblas-

ti povodí Dunaje je podnik Povodí Moravy, s.p. [25] 

Řeka Morava je významný levobřežní přítok řeky Dunaje. Protéká stejnojmenným 

územím v Česku až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Nedaleko pramene tvoří krát-

ký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech a na dolním toku část hranice mezi Českem 

a Slovenskem. Je to jedna z hlavních českých řek. Nejdelším tokem na moravském povodí 

není ovšem samotná řeka Morava, ale systém Morava – Dyje – Rakouská Dyje. [25] 

Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v 

katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1380 m n. m. v upravené studánce. 

Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí 

Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik potoků. Má zde charakter rychle 

mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou. V Hanušovické vrcho-
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vině přibírá tři větší toky: Krupá, Branná a Desná. Pak protéká Mohelnickou brázdou, kde se 

do ní u Zábřehu vlévá Moravská Sázava. [25] 

Poté Morava vstupuje do širokého Hornomoravského úvalu, kde přichází první mean-

drující úsek Litovelské Pomoraví. V tomto úseku se do Moravy vlévá Třebůvka, Oskava a 

Trusovický potok. Morava dále protéká největším a metropolitním městem na Hané Olomou-

cí. Dále se od Tážal po Tovačov se po levé straně hlavního toku odděluje drobné odlehčovací 

rameno, zvané Morávka. Mezi Troubkami a Tovačovem se do Moravy vlévá největší levý 

přítok Bečva, která odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd, a zprava Blata a u 

Kojetína Valová, níže Haná a zleva Moštěnka. [25] 

Mezi Kroměříží a Otrokovicemi protéká Morava průlomem skrz Vnější Západní Kar-

paty (mezi Chřiby a Vizovickou vrchovinou), zleva přijímá Dřevnici a vstupuje do Dolnomo-

ravského úvalu, kde je osou Moravského Slovácka. Od Otrokovic po Rohatec je podél Mora-

vy vybudován Baťův kanál. Mezi Bzencem Přívozem a Rohatcem se nachází další meandrují-

cí úsek Osypané břehy, na území zvaném Moravská Sahara. U obce Rohatec začíná tvořit 

společnou česko-slovenskou státní hranici, kterou tvoří až k nejjižnějšímu bodu katastrálního 

území města Lanžhot a celé Moravy (země), kde přijímá zprava svůj vůbec nejdelší přítok 

Dyji. Současný průběh tohoto hraničního úseku má Morava od roku 1977, kdy zde bylo do-

končeno jeho narovnání a značné prohloubení, provedené v letech 1969-1977. Samotná hrani-

ce pak ještě několik desítek let zachovávala starou podobu a přecházela z jednoho břehu Mo-

ravy na druhý, než byla narovnána podle osy toku. V letech 1975-1989 došlo ještě k úpravě 

soutoku Moravy a Dyje. Morava pak dále teče zhruba jižním směrem, kde až po soutok s Du-

najem u Bratislavy-Devína tvoří rakousko-slovenskou státní hranici. Na Slovensku se do ní 

zleva vlévají Myjava, Rudava a Malina, v Rakousku zprava Zaya. [25] 

Celková délka toku od pramene k ústí je 354 km a celková plocha povodí činí 26 658 

km2. [25] 

 
   Obr. 2 Oblast povodí Moravy [9] 
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    Obr. 3 Oblast povodí Dunaje [9] 

 

4.1.2. Geomorfologie 

  

Oblast povodí Moravy leží na území ČR na rozhraní systému Hercynského a Alpsko – 

Himalájského. Do oblasti povodí zasahují tři provincie – Česká vysočina, Západní Karpaty a 

Západopanonská pánev.  

Řeka Morava od pramene až po ústí do řeky Dunaje, protéká celkem třemi soustava-

mi, a to Krkonošsko – jesenickou soustavou, Vněkarpatskými sníženinami a Vídeňskou pán-

ví. Řeka Morava pramení pod vrcholem Kralického sněžníku. [10] 

4.1.3. Klimatické poměry 

 

Klimatické poměry v řešeném území jsou dány především jeho polohou v mírném 

pásmu a s pravidelným střídáním čtyř ročních období s kombinací vlivů oceánského a konti-

nentálního podnebí. 

 

Srážkové poměry 

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961 – 1990 činí pro oblast povodí Mo-

ravy 670 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem srážek 

89 mm, následují měsíce červenec a květen s průměrným úhrnem 80 resp.75 mm. Na srážky 

nejchudší jsou měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 37 mm. 

Pro danou oblast jsou nejblíže údaje z meteorologické stanice Luká, která uvádí prů-

měrný roční úhrn srážek 575 mm. Denní extrémy pro tuto stanici jsou srážky 111,0 mm ze 

dne 1.8. 2002. [23] 

 

Teplotní poměry 

Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy je 8,1 C, nej-

chladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu –2,6 °C, nejtep-

lejším měsícem je červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 17,7 °C. Pro danou 
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oblast jsou nejblíže údaje z meteorologické stanice Luká, která uvádí průměrnou roční teplotu 

vzduchu 7,2 0 C. Denní extrémy pro tuto stanici jsou [23]:  

- maximální teplota  34,8 0 C. 

- minimální teplota          - 27,7 0 C. 

 

Sněhová pokrývka 

Počet dní se sněhovou pokrývkou se v jižní části toku pohybuje v mezi 40 – 50 dni za 

rok. V chladnější části Orlické oblasti se počet dní se sněhovou pokrývkou pohybuje mezi 100 

– 120 dny za rok. [23] 

4.2. Hydrologické údaje 

V zájmovém území se nenachází žádná měrná stanice. Nejbližší stanice nad zájmovým 

územím se nachází v obci Moravičany. Níže po toku je to měrná stanice Olomouc – Nové 

Sady. Na řece Moravě se nachází celkem 9 měrných profilů. Všechny tyto měrné profily spa-

dají společně pod ČHMÚ a Povodí Moravy, s. p. [13] 

4.2.1. Měrná stanice Moravičany 

- Tok: Morava 

- Název stanice: Moravičany 

- Kategorie: A 

- Povodí III. řádu: 4 – 10 – 02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Tře-

bůvku 

- Obec s rozšířenou působností: Mohelnice 

- Provozovatel: ČHMÚ Ostrava  
- Plocha povodí: 1561,19 km2 

- Průměrný roční stav: 108 cm 

- Průměrný roční průtok: 17,1 m3/s 

 

Tab. 1 Hodnoty N – letých průtoků dle [14] 

 

Průtoky QN (N - leté) m3/s 

  Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

m3/s 98,5 190 233 343 394 

  

 Tab. 2 Limity pro stupeň povodňové aktivity dle [14] 

  

  Vodní stav H [cm] 

1. Bdělost 230 

2. Pohotovost 237 

3. Ohrožení 300 

3. Extrémní povodeň 441 

 

4.2.2. Měrná stanice Olomouc – Nové Sady 

- Tok: Morava 

- Název stanice: Olomouc – Nové Sady 

- Kategorie: A 
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- Povodí III. řádu: 4 – 10 – 03 Morava od Třebůvky po Bečvu 

- Obec s rozšířenou působností: Olomouc 

- Provozovatel: ČHMÚ Ostrava  
- Plocha povodí: 3323,59 km2 

- Průměrný roční stav: 137 cm 

- Průměrný roční průtok: 26,4 m3/s 

 

Tab. 3 Hodnoty N – letých průtoků dle [14] 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Limity pro stupeň povodňové aktivity dle [14] 

  Vodní stav H [cm] 

1. Bdělost 360 

2. Pohotovost 390 

3. Ohrožení 430 

3. Extrémní povodeň 550 

 

 

 
 Obr. 4 Situace měrných profilu Olomouc a Moravičany na řece Moravě [14] 

Průtoky QN (N - leté) m3/s 

  Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

m3/s 135 258 319 476 551 
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4.3. Zaznamenané historické povodně 

Jako největší povodeň 20. století na území povodí Moravy jsou udávány červencové 

povodně z roku 1997, kdy příčinou povodně byly vysoké srážkové úhrny ve dnech 5. – 7. 

července 1997. Tato povodeň zaplavila prakticky celou Litovel a katastrofální povodně způ-

sobily jen na městském majetku škodu téměř 100 milionů korun. (viz příloha B.3) 

Během povodní v roce 2005 a 2006 byl rozsah škod podstatně menší a v měřících pro-

filech byl zaznamenán vesměs 3. povodňový stupeň. [16] 

 

Tab. 5 Nejvyšší zaznamenané vodní stavy v měrném profilu Moravičany [14] 

 

Vodní stav 
[cm] 

Období V. - 
XI. 

Vodní stav [cm] Období V. - XI. 

489 8.7.1997 407 1.4.2006 

360 2.9.1938 392 19.3.2005 

360 3.6.2010 385 10.3.2000 

348 2.11.1998 381 4.1.2003 

337 25.7.1966 348 9.2.1946 

320 15.6.1926 345 12.3.1981 

320 15.10.2020 326 21.3.1947 

307 4.8.1925 323 27.2.1997 

 

Tab. 6  Nejvyšší zaznamenané vodní stavy v měrném profilu Olomouc [14] 

  

Vodní stav 
[cm] 

Období V. - 
XI. 

Vodní stav [cm] Období V. - XI. 

647 9.7.1997 533 2.4.2006 

431 4.6.2010 485 10.2.1946 

420 6.7.1958 471 14.3.1981 

420 26.7.1966 457 6.3.1999 

420 16.10.2020 457 20.3.2005 

406 7.6.1986 444 22.3.1947 

404 16.5.1962 433 11.3.2000 

400 3.9.1938 428 2.1.1987 

 

 

4.4. Stávající stav a úroveň protipovodňové ochrany 

Město Litovel se nachází v údolní nivě řeky Moravy. Litovel patří mezi nejohroženější 

sídla v povodí řeky Moravy. Zástavba města je situovaná téměř v celé šířce rovinatého údolí 

řeky Moravy. Je ohrožována velkými vodami z četných ramen a přítoků řeky Moravy (viz 

Obr. 5). Jednotlivá ramena nemají dostatečnou průtočnou kapacitu. Kapacita koryt je na čet-

ných místech omezována nánosy a navážkami. Kapacitu koryt v průchodu zastavěnou částí 

města lze zvýšit pouze omezeně. Pravobřežní část údolní nivy je nevyužitelná, protože se na-

chází v souvislé městské zástavbě. Hlavní průtočné profily, to znamená vlastní koryto řeky 

Moravy ve střední části údolí a koryto Mlýnského potoka při pravé straně širokého údolí, již z 

důvodu přilehlé zástavby nelze více rozšiřovat a rovněž zvyšování stávajících břehů a hrází je 

rovněž problematické s ohledem na místní objekty s nízkými mostovkami přepažující ramena 

řeky Moravy. Dá se však poměrně do velké míry využít stávající inundační území v levobřež-
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ní, severní části údolí Moravy mezi okrajem zástavby města Litovel a okrajem obce Červenka 

na pravém břehu potoka Čerlinky k převádění části povodňových průtoků od řeky Moravy 

(viz Obr. 6). V době katastrofální povodně v červenci 1997 protékalo touto levobřežní nivou 

až 230 m3/s (viz Obr. 7), celkově z výpočtů ČHMÚ vyplývá, že kulminační průtok na řece 

Moravě v oblasti Litovle byl cca 700 m3/s. Koryta ve městě převáděla toto množství v roce 

1997 nad úroveň kapacity s častými rozlivy a výrazným zpětným vzdutím z východní inunda-

ce. Při povodni na jaře 2006 byl uváděný průtok celým údolím 370 m3/s. Souhrnně lze tedy 

konstatovat, že celé zájmové území je významně ovlivněno inundací z řeky Moravy.  

Protipovodňová opatření a úprava probíhají od 90. let 19.stol. Hlavní koryto Moravy 

je upravováno od 20. let minulého století s ukončením v roce 1938 a doplňováním dalších 

opatření do 50. let. Součástí bylo i dobudování jezu nad Litovlí. Provedené úpravy nevyhoví 

uvažovanému návrhovému průtoku 479 m3/s.  

Koncepce úprav odtokových poměrů a rovněž koncepce návrhů protipovodňových 

opatření v lokalitě Litovel vyplývá ze stávajících odtokových poměrů řeky Moravy v jejím 

širokém údolí nad Litovlí a závisí tedy od podílu přitékajícího množství vod při povodňových 

průtocích jednotlivými částmi průtočných profilů - jednak vlastním korytem řeky Moravy a 

jednak přilehlým inundačním územím na obou březích toku, a to pravobřežním inundačním 

územím s Mlýnským potokem a levobřežním inundačním územím se Zámeckou Moravou. 

Koncepce úprav a opatření je rovněž závislá na možnostech zkapacitnění a ohrázování stáva-

jících ramen řeky Moravy v úseku procházejícím zastavěnou částí města Litovel pod želez-

niční tratí a pod silnicí II/449. Poměrně velkou průtočnost má stávající koryto řeky Moravy s 

tzv. Elektrárenským náhonem a koryto Mlýnského potoka. Další menší městská ramena řeky 

Moravy mají poměrně malou kapacitu a protipovodňové úpravy na těchto ramenech by byly  

málo efektivní. [24] 

 

 
Obr. 5 Mapa povodňového rizika [18] 
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Obr. 6 Mapa povodňového ohrožení [18] 

 

 
  Obr. 7 Situace záplavových území [17] 

 

4.5. Koncepce protipovodňových opatření 

Předmětem „nulté varianty“ je navržení protipovodňových opatření v intravilánu Lito-

vle, aby řeka Morava a Elektrárenský náhon byly natolik kapacitní, aby dohromady převedli 

část povodňového průtoku cca 200 m3/s. Tento průtok by byl rozdělen mezi řeku Moravu 
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(170 m3/s) a Elektrárenský náhon (30 m3/s). Tato opatření jsou nutná pro správnou funkci 

objektů navrhovaných v rámci „I etapy“, která zajistí ochranu zástavby města Litovle do 

úrovně cca Q20. [24]  

Z hydrotechnických výpočtů a z variantních úvah vyplývá s ohledem na členitý terén 

na levém břehu řeky Moravy nad jezem Litovel optimální řešení úpravy odtokových poměrů 

takové, že pro bezpečné převedení vod z koryta Moravy a z levobřežního inundačního území 

pod jez Litovel při dvacetileté vodě bude nutno snížit stávající pevnou část přelivu jezu Lito-

vel. Levobřežní strana pevného přelivu bude opatřena vakovou hradící konstrukcí, která bude 

mít manipulační šachtu za levobřežní nábřežní zdí. Uvažuje se jednak o odbourání a snížení 

pevného přelivu jezu pro umístění a ukotvení vakové hradící konstrukce a jednak odbourání 

celého levobřežního pilíře jezu pro vybudování manipulační šachty na levém břehu řeky Mo-

ravy v jezovém profilu. Návrh rekonstrukce jezu Litovel nebyl předmětem této diplomové 

práce. [24]  

 

Základní technické parametry vakového jezu: 

Hladina stálého vzdutí nad jezem: 233,40 m n.m. (Bpv.) 

Provozní hladina nad jezem dle stávajícího stavu: 233,78 m n.m. (Bpv.) 

Minimální hladina pod jezem (práh vývaru): 230,66 m n.m. 

Dno koryta nad stupněm: 231,78 m n.m. 

Pevný práh jezu v levobřežní části před vakem: 232,20 m n.m. 

Dosedací plocha vakové hradící konstrukce: 232,10 m n.m. 

Max. koruna vakové hradící konstrukce: 233,80 m n.m. 

Šířka jezového otvoru ve dně: 15,25 m 

Výška hrazeného jezového otvoru: 1,60 m 

Výška vakové hradící konstrukce: 1,70 m 

Sklon svahů jezových křídel: levý břeh kolmá stěna 

pravý břeh kolmá stěna [24] 

5. Použité programové nástroje 

Pro tvorbu mapových podkladů byl použit program QGIS. Pro modelování proudění 

vody byl použit softwarový prostředek HEC – RAS (Hydrologic Engineering Centers River 

Analysis Systém) verze 5.0.7 vyvinutý U.S. Army Corps of Engineering (USACE), který je 

volně zpřístupněný na internetu k obecnému použití. Další použitý program byl Autodesk 

Civil 3D, ve kterém byla zpracována morfologie Moravy a následně po proběhnutí hydraulic-

kých výpočtu v programu HEC – RAS výkresová dokumentace. 

 

 

5.1. Program HEC – RAS 5.0.7 

Program HEC vyvíjí společnost USACE už od poloviny šedesátých let. Tato společ-

nost vyvíjí současně několik verzí tohoto programu pro různé účely použití. Softwarová část 

RAS (River Analysis Systém), která je použita v této práci, se zabývá komplexním modelo-

váním proudění vody v obecných korytech. Program řeší ustálený i neustálený režim nerov-

noměrného proudění, quasi ustáleného proudění s transportem splavenin nebo šíření znečiště-
ní, teploty a změn jakosti vody v toku. Program je volně stažitelný na internetových stránkách 

společnosti USACE [22].  

Software umožňuje interaktivní práci, obsahuje moduly obsluhy datové báze, vizuali-

zace vstupních dat i výsledků a modul hydraulické analýzy. Důležitou součástí je možnost 
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zadávání a výpočtu příčných i podélných objektů na toku. Je schopen do jisté míry matema-

tické simulace říčního systému. Tento program se standardně používá pro posouzení, pláno-

vání, návrh a protipovodňovou ochranu na toku. V rámci produktů, které jsou založeny na 

principu HEC, je možné použít výstupy a výsledky jako vstupy do dalšího programu. [22] 

5.1.1. Popis metodiky výpočtu HEC – RAS 5.0.7 

Základní schéma výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění je založeno na metodě 

po úsecích. V programu je možné rozdělení příčného profilu na samotné koryto a levé nebo i 

pravé inundační území (dále rozdělení efektivní a neefektivní oblasti proudění, oblasti, kde se 

počítá s prouděním vody). Samotné stanovení hladin je založeno na řešení Bernoulliho rovni-

ce, kde jsou řešeny energetické ztráty místní a ztráty třením. Singularity na toku, (např. souto-

ky, přelivy, propustky atd.), jsou řešeny na základě upravené pohybové rovnice, případně 

energetické rovnice, či poloempirickými vztahy.  

Výpočet je realizován v předem definovaných příčných profilech iteračně metodou po 

úsecích. V prvním kroku při výpočtu nového profilu program použije hladinu z profilu před-

cházejícího úseku (hladina v prvním profilu odpovídá výšce hladiny kritické hloubky). Pro-

běhne výpočet, a pokud je výsledná hladina v rozmezí tolerance a pokud je na správné straně 

od hladiny kritické hloubky, výsledek je považován za správný a výpočet probíhá na dalším 

profilu. Výpočet se opakuje do doby, pokud hladina nesplní podmínky v rozmezí tolerance 

nebo neproběhne nastavený počet iteračních kroků bez dosáhnutí správné hladiny.  

Výpočet objektů na toku v programu HEC-RAS je umožněno několika metodami ře-

šení při různých scénářích hydraulického režimu proudění. Může nastat režim proudění o vol-

né hladině, zatopený vtok a volný výtok (u propustků), tlakové proudění mostním profilem a 

přelévaný mostní objekt. Ve většině případů počítá proudění o volné hladině, pro kterou jsou 

k dispozici čtyři výpočetní způsoby. Řešení pomocí Bernoulliho rovnice, rovnice pohybová, 

empirická rovnice Yarnellova a metoda WSPRO (Water-Surface PROfile computations). 

Druhý a třetí způsob řešení umožňuje zahrnout vliv pilířů zasahujících do průtočného profilu. 

Čtvrtá metoda umožňuje i modelovat vliv úhlu mezi proudnicí a profilem mostního objektu. 

[22] 

5.1.2. Zadávání dat do programu 

Práce se soubory v programu probíhají v tzv. projektech. Všechny soubory, které se v 

rámci projektu vytvoří, mají stejné jméno souboru. Základní soubor, který uchovává všechny 

informace o celém projektu má příponou *.prj, a jedná se o textový soubor, který je možné 

editovat i mimo samotný program. Pro další části projektu jsou tvořeny další soubory: pro 

informace o geometrických datech je *.g01 - 99, pro informace o okrajových podmínkách je 

*.f01 - 99, pro informace výpočtu je *.p01 – 99, pro informace o průběhu výpočtu *.r01 – 99 

a pro výsledkové informace ke každému plánu mají příponu *.o01 – 99. Pořadové čísla se k 

souborům přiřazují automaticky podle pořadí vzniku. Program umožňuje pro soubory vytvářet 

označení, které je možné v průběhu prací editovat. 

 Zadávání dat do programu probíhá pomocí základní součástí programu, kterou je Edi-

tor geometrických dat. V tomto editoru lze schematizovat říční síť, zadávat a editovat příčné 

profily, větvení a soutoky, mosty a propustky, jezy, příčné prahy, provádět interpolaci příč-

ných profilů, prohlídku a editaci některých dat atd. Schematizace říční sítě je základním prv-

kem tvorby geometrického modelu. HEC-RAS umožňuje výpočet proudění ve větevnaté síti. 

Větve sítě se mohou dělit i spojovat. Zadávání trasy se provádí graficky, případně zadáním 

jejich souřadnic do tabulky. 

Tabulku pro zadání příčných profilů se vyvolá ikonou Cross Sections. Do tabulky se 

zadávají jednotlivé body terénu profilu, vodorovné souřadnice od zvoleného počátku (osa 

toku nebo levá strana) a výškové souřadnice (místní souřadný systém nebo geodetický sys-
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tém, např. Balt po vyrovnání). Zadává se vzdálenost k následujícímu příčnému profilu a drs-

nostní součinitel kynety a berem.  

 

 
   Obr. 9 Příklad zadávání příčných profilů 

 

 
   Obr. 10 Svatojánský most na řece Moravě v km 261,075 
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Obr. 11 Trasy toků s příčnými profily, interpolovanými profily a objekty na toku 

 

Pro samotný výpočet je nutné kromě geometrických dat říční sítě a příčných profilů 

zadat také hodnoty průtoků a typ a velikost okrajových podmínek. Data se zadávají pomocí 

Steady Flow Data. Je možné zadat i několik hodnot průtoku. Do tabulky, která se vyvolá iko-

nou Reach Boundary Conditions, se zadají okrajové podmínky. Zadávají se následující typy 

okrajových podmínek:  

- Knows W.S. – známá úroveň hladiny v profilu 
- Critical Depth – kritická hloubka v profilu 

- Normal depth – úroveň hladiny rovnoměrného proudění (zadává se sklon) 

- Rating Curve – měrná křivka (závislost h na Q) 

 

Výsledky je možné prezentovat graficky, numericky i v tabulkách. Výsledky je možné 

exportovat do dalších programů, nejen jako podklady v rámci HEC, ale i do programů Micro-

soft Office (Word, Excel) [22] 

 

 

5.2. QGIS 

Program QGIS (označovaný také jako Quantum GIS) je multiplatformní geografický 

informační systém (GIS). QGIS umožňuje zejména prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a 

vektorových geodat, zpracování GPS dat a tvorbu mapových výstupů. Veškeré funkce jsou 

dostupné v uživatelsky přívětivém prostředí a program má velké množství zásuvných modulů. 

Je vyvíjen jako Open Source, což zaručuje dlouhodobou udržitelnost fungování vyvinutého 

pracovního postupu i jeho rozšiřitelnost. Tento software je volně šiřitelný a jeho licence je 

určena pro nekomerční použití. Program byl použit ke tvorbě mapových podkladů. [6] 

5.3. Autodesk Civil 3D 

Program Autodesk Civil 3D je aplikace společnosti Autodesk pro inženýrské stavby 

integrující kreslicí možnosti aplikace AutoCAD spolu s dynamickým modelem terénu, kori-

dory, příčnými a podélnými řezy - tím maximalizuje přesnost a zvyšuje produktivitu, která je 

potřeba při návrhu liniových a inženýrských staveb. Program byl použit pro vytvoření trasy, 
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koryta a podélných profilů řeky Moravy. Následně byly tyto výstupy z programu Autodesk 

Civil 3D exportovány do programu HEC – RAS, kde proběhly hydraulické výpočty. Po do-

končení výpočtů byly výsledky exportovány zpět do programu Autodesk Civil 3D, ve kterém 

se na základě exportovaných dat vytvořila výkresová dokumentace. 

 

6. Hydraulické výpočty 

Cílem hydraulického výpočtu návrhového stavu je posouzení navržených protipovod-

ňových opatření při průchodu návrhového průtoku korytem toku Moravy a Elektrárenského 

náhonu v tzv. „nulté variantě“. 

6.1. Koncepční model 

Koncepční model je soubor zjednodušujících předpokladů a skutečností, na kterých je 

založena tvorba modelového řešení. V modelovém prostředí jsou pak řešeny metody nume-

rického modelování, z jejichž výsledků lze získat potřebné údaje. Numerický model je volen 

podle stanovených cílů a požadované přesnosti modelu. 

Předmětem modelového řešení je zájmové území na toku Morava v km 259,852 – 

262,070 a Elektrárenském náhonu v km 0,000 – 1,791. Řešený úsek na řece Moravě začíná 

nad jezem Litovel (km 262,070) a končí mostem u ČOV (km 259,621). Elektrárenský náhon 

byl řešený v celé délce od odbočení z řeky Moravy až po zaústění zpět do řeky Moravy. Toto 

území bylo řešeno 1D hydraulickým výpočtem proudění vody v tocích a v záplavovém území. 

Vodní tok Morava i elektrárenský náhon jsou v zájmovém území upravené a vyskytují se na 

nich objekty v podobě jezů, mostů a lávek pro pěší. Část těchto objektů významně ovlivňuje 

průtočné poměry, tudíž je nutné, aby byly při modelování zohledněny. Proudění vody 

v zájmovém území bylo v hydraulickém výpočtu předpokládáno jako ustálené nerovnoměrné, 

to znamená, že veličiny hloubek a vektorů rychlostí byly uvažovány za časově nezávislé. [20] 

6.2. Schematizace zájmového území 

V rámci schematizace stávajícího stavu byl zvolen výpočet v 1D modelu. Využití 2D 

modelu v tomto případě nebylo nutné z důvodu navržených liniových protipovodňových opat-

ření na každém obou břehových hranách, které zajistily proudění vody pouze v korytě toku. 

Hranici 1D modelu tvořila linie protipovodňové ochrany, která byla umístěna na břehové hra-

ně toků. 1D model byl definován pomocí příčných řezů toků, které byly zaměřeny za použití 

běžných geodetických metod. Pro výpočet byly zadávány dolní a horní okrajové podmínky. 

Horní OP byla zadávána jako rozdělení průtoku mezi řeku Moravu a Elektrárenský náhon a 

dolní OP byla zadávána jako úroveň hladiny na konci zájmového území. [20] 

6.3. Matematický model 

Použití jednorozměrného 1D modelu je vhodné pro výpočet proudění v otevřených ko-

rytech toků, trubních sítích, propustcích a dalších objektech. Výpočtem s použitím 1D mode-

lu, lze získat údaje o konstantních průřezových rychlostech a konstantních polohách hladiny 

v jednotlivých příčných profilech. Pomocí empirických vztahů lze orientačně odhadnout roz-

dělení rychlostí v průtočném profilu. 1D model vychází z rovnice spojitosti (6.1), pohybové 

rovnice (6.2) a příslušných stavových rovnic (6.3, 6.4) a z empirické rovnice (6.5). Tyto rov-

nice jsou řešeny metodou konečných diferencí. [15] [20] 
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Rovnice (6.1) vyjadřuje rovnici spojitosti, která je diskrétním vyjádřením zákona za-

chování hmotnosti. Rovnice (6.2) vyjadřuje větu o změně hybnosti v neznámých funkcích 

A(x,t) a Q(x,t). Rovnice (6.3) je tzv. stavová rovnice, která mezi sebou váže blounky vody 

v profilu a průtočnou plochu. Rovnice (6.4) je též stavová a váže mezi sebou průtok, průtoč-

nou plochu a průřezovou rychlost. Poslední rovnice (6.5) je empirická rovnice, vyjádřena ché-

zyho vztahem. [20] 

 

Symbolika jednotlivých veličin je následující: 

A – průtočná plocha [m2] 

Q – průtok [m3/s] 

t – čas [s] 

x – vzdálenost ve směru osy x [m] 

g – gravitační zrychlení [m/s2] 

h – hloubka vody v profilu [m] 

JD – sklon dna [-] 

JE – sklon čáry energie [-] 

v – průřezová rychlost [m/s] 

C – Chézyho rychlostní součinitel [m0.5/s] 

R – hydraulický poloměr [m] 

 

Rovnice (6.1) a (6.2) jsou dále doplněny o okrajové podmínky (6.6) a počáteční podmínky 

(6.7) 

 
Okrajové podmínky vyjadřují časové průběhy průtoku, popřípadě hloubky vody, v krajních 

bodech. 

 
Kde funkce Q0(x) a h0(x) prostorové proměnné x, které charakterizují stav v čase t0=0. 

 

Úkolem je najít neznámé veličiny A, Q, v, h, a JE, splňující okrajové podmínky (6.6) a 

počáteční podmínky (6.7) a zároveň vyhovují rovnicím (6.1) až (6.5). 
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6.4. Vstupní data numerického modelu 

Jako podklady pro přípravu vstupních dat do modelu a jejich následné vyhodnocení 

byly k dispozici: 

- digitální model reliéfu 5. generace, [5] 

- hydrologická data, [14] 

- mapové podklady, [7] 

- geodetické zaměření řeky Moravy, [17] 

- textové soubory s profily Elektrárenského náhonu z historického výpočtového pro-

gramu NEPO [26] 

 

Morfologie terénu 

Morfologie řeky Moravy byla vytvořena v programu Autodesk Civil 3D a následně se 

exportovala do programu HEC - RAS. 

U elektrárenského náhonu bylo k vytvoření osy a příčných profilů využito [26], podle 

kterého jsme v programu HEC - RAS vytvořili osu elektrárenského náhonu a následně jsme 

osu zpřesnili podložením ortofoto mapy. Příčné profily elektrárenského náhonu byly ručně 

přepsány z podkladu [26] do programu HEC – RAS a následně exportovány do programu 

Autodesk Civil 3D. 

 

Drsnosti vodních toků 

Podkladem pro určení drsnosti v jednotlivých oblastech, byl především mapový pod-

klad a fotodokumentace. Drsnosti byly do modelu zadávány ve formě součinitele drsnosti dle 

Manninga. [21] 

 

Tab. 7 Tabulka součinitele drsnosti dle Manninga použité pro výpočet 

 

Koryto 
toku 

Hodnoty součinitele 
drsnosti dle Man-

ninga 

el. ná-
hon 0,04 

Morava 0,04 

 

 

 
   Obr. 8 Schéma rozdělení průtoků  
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Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky byly v modelu zadány dvěma otevřenými hranicemi. Jednalo se o 

horní a dolní okrajovou podmínku. Horní okrajová podmínka byla zadávána jako rozdělení 

průtoku mezi řeku Moravu (170 m3s) a elektrárenský náhon (30 m3/s) (viz Obr. 8) 

Dolní okrajová podmínka byla zadána jako kóta hladiny (231,32 m n. m.) na konco-

vém profilu modelu. Dolní okrajová podmínka vycházela z aktuálně zpracovaných plánů pro 

zvládání povodňových rizik (dosud nepublikovaných), kde bylo řešeno hydraulické posouzení 

zájmové lokality po kompletní realizaci protipovodňových opatření na Q100. 

6.5. Nejistoty vstupních dat 

U každého modelu musíme počítat s jistou mírou nejistot, které do modelu vstupují. 

V první řadě se může jednat o nepřesnou geometrii toku, nesprávné odhadnutí velikostí výpo-

čtové buňky ve výpočtové síti, hydrologické údaje a mimo jiné také nesprávné zvolení souči-

nitele drsnosti. V tomto případě bylo podstatným zdrojem nejistot především nedostatečné 

zaměření koryta Elektrárenského náhonu. 

Faktor, který výrazně ovlivňuje výsledky numerického modelu, je volba součinitelů 

drsnosti. V první řadě byly součinitelé drsnosti dle Manninga zvoleny podle běžných tabulko-

vých hodnot dle. [21] 

Nejistoty v hydraulických údajích závisí na třídě přesnosti dostupných podkladů 

v souladu s ČSN 75 1400. 

 

6.6. Kalibrace modelu 

Kalibrací modelu se rozumí úprava vstupních parametrů takovým způsobem, aby za-

jišťovala shodu mezi modelovanými a měřenými výstupy na požadované úrovni. Kalibrace 

probíhá cílenou změnou vstupních parametrů modelu. 

Klasická kalibrace modelu nebyla možná. Aby byla kalibrace provedena, musí být 

k dispozici například povodňové značky, limnigraf v blízkosti zájmového území nebo použito 

hydrometrování v daném území. Drsnosti, které byly použity v modelu byly převzaty 

z katalogu drsností [21]. 

7. Návrh protipovodňových opatření 

7.1. Parametry navrhovaných PPO 

Navržené technické řešení PPO vychází z koncepce tzv. „nulté varianty“. Návrhové 

parametry vycházejí z hydraulických výpočtů v programu HEC – RAS. Niveleta PPO je po 

celé délce navržena na průtok 200 m3/s, který je rozdělen mezi řeku Moravu a elektrárenský 

náhon tak, že 170 m3/s teče korytem řeky Moravy a zbývajících 30 m3/s teče elektrárenským 

náhonem. Niveleta liniových PPO je navržena s bezpečnostním převýšením 0,3 m. 

Protipovodňové opatření zajišťuje ochranu levého i pravého břehu řeky Moravy v km 

259,852 - 262,070 a levého i pravého břehu elektrárenského náhonu v km 0,000 – 1,791. 

Niveleta protipovodňových opatření vychází z hydraulických výpočtů, které byly sou-

částí této práce (viz kap. 6). 

Konstrukčně je PPO řešeno formou železobetonových zídek a zvýšení stávajících hrá-

zí. Účelem železobetonových zídek je soustřeďovat vysoké průtoky do prostoru koryta toku, 

jako v případě ochranných hrází. Zídky jsou navrhovány ve stísněných podmínkách zástavby 
či v místech, kde není možný zábor větší plochy pozemku, jako je tomu například 

v intravilánu měst. Při zakládání zídek se musí brát zřetel na geologické podmínky a na výšku 
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hladiny vody nad terénem. Je také důležité zajistit odolnost proti průsakům v podloží pomocí 

vertikálního prvku, kterým může být například štětová stěna. Materiál zídek je navržen 

z pohledového betonu.  

 

 

7.2. Popis navrhovaných PPO řeky Moravy 

Jako protipovodňové opatření pravého břehu jsou navrženy železobetonové vetknuté 

zídky, které jsou umístěny na břehových hranách téměř po celé délce pravého břehu toku 

v úsecích km (259,853 – 260,452), (260,464 - 261,075), (261,086 – 261,095), (261,107 – 

261,338), (261349 – 261,410), (261,416 – 262,070). 

Protipovodňové opatření levém břehu jsou železobetonové vetknuté zídky, které jsou 

umístěny na břehových hranách téměř po celé délce pravého břehu toku v úsecích km 

(259,861 – 260,452), (260,464 – 261,058), (261,086 – 261,338), (261,349 – 261,410), 

(261,416 – 260,070).  

Na levém ani pravém břehu neuvažujeme mobilní hrazení mostů ani lávek, jelikož 

mosty a lávky jsou dost kapacitní a při návrhovém průtoku řekou Moravou (170 m3/s) nedo-

jde k přelití, takže není třeba mobilní hrazení uvažovat. Uvažuje se zde i se zvýšením stávají-

cích hrází. Návrh PPO je doložen ve výkresových přílohách. 

7.3. Popis navrhovaných PPO elektrárenského náhonu 

Protipovodňové opatření pravého břehu jsou železobetonové vetknuté zídky, které 

jsou umístěny na břehových hranách téměř po celé délce pravého břehu toku v úsecích km 

(0,000 – 0,134), (0,137 – 0,216), (0,218 – 0,409), (0,408 – 0,471), (0,767 – 0,939), (1,019 – 

1,031), (1,073 – 1,091), (1,102 – 1,111), (1,116 – 1,540), (1,542 – 1,791) 

Protipovodňové opatření pravého břehu jsou železobetonové vetknuté zídky, které 

jsou umístěny na břehových hranách téměř po celé délce pravého břehu toku v úsecích km 

(0,000 – 0,134), (0,137 – 0,216), (0,218 – 0,377), (0,827 – 0,946), (1,106 – 1,111), (1,116 – 

1,540), (1,542 – 1,791. 

Na levém ani pravém břehu neuvažujeme mobilní hrazení mostů ani lávek, jelikož 

mosty a lávky jsou dost kapacitní a při návrhovém průtoku elektrárenským náhonem (30 m3/s) 

nedojde k přelití, takže není třeba mobilní hrazení uvažovat. Návrh PPO je doložen ve výkre-

sových přílohách. 

8. Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo posouzení stávajícího stavu a následné zpracování 

návrhu protipovodňových opatření v lokalitě Litovel na řece Moravě v km 259,852 – 262,070 

a elektrárenského náhonu v km 0,000 – 1,791. Součástí byla realizace hydraulických výpočtů 

proudění vody v tocích s využitím 1D numerického modelu v programu HEC – RAS. 

Návrh respektuje celkovou koncepci PPO v tzv. „nulté variantě“, která zajistí převe-

dení části povodňového průtoku (200 m3/s) intravilánem města Litovle. Pro další podrobnější 

návrh PPO by bylo nezbytné především podrobné geodetické zaměření Elektrárenského ná-

honu. 
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