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Abstrakt 
 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, 

povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový 

odtok, a jaké jsou nejčastější metody opatření před vznikem vodní eroze způsobené 

povrchovým odtokem. 

Tyto opatření jsou rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány nejčastější opatření 

zvyšující infiltraci povrchového odtoku. A v části druhé jsou popsány opatření na podporu 

retence vody.  

V druhé části bakalářské práce je řešena protipovodňová ochrana obce Sebranice.   

Klíčová slova: eroze, povrchový odtok, protipovodňová opatření, infiltrace, retence 

 

Abstract 
 

This thesis is divided into two parts. The first part of thesis deals with the problems of soil 

erosion, surface runoff and measures affecting runoff. The part also explains the concept of 

surface runoff, and what are the most common methods taken to avoid water erosion caused 

by surface runoff.  

The next part about measures is divided into two chapters. The first part of measures 

describes the most common measures to increase the infiltration of surface runoff. In the 

second part of these measures were been described the measures to support water retention. 

The second part of the thesis includes methods of flood protection municipality Sebranice. 

Key words: erosion, surface runoff, flood protection measures, infiltration, retention 
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1  MOŽNOSTI OCHRANY OBCE PŘED 

EXTRAVILÁNOVOU VODOU 

1.1  ÚVOD 

Pro klidný a bezproblémový život je důležitá rovnováha mezi lidmi, vodou a krajinou. 

V dnešní době je těžké najít správný kompromis mezi těmito faktory a příroda nám o tom 

stále častěji dává vědět formou různých povodní. Povodně se vyskytovali dříve, dnes a 

bohužel ani v budoucnu jim nebude možné zcela zabránit.  

A lidé sami svým špatným přičiněním, mezi které patří osidlování zátopových lokalit, rušení 

luk a pastvin ve prospěch zemědělsky obdělávané půdy zhoršují nevědomky následky 

budoucí povodně. Mezi další nejčastější nevhodné úpravy patří zejména rušení příkopů a 

dalších objektů k zadržení vody v intravilánu obce. Obyvatelům obce se samozřejmě zrušení 

příkopů, které nahradí nová širší cesta nebo nový chodník líbí, ale často si neuvědomují, jaké 

to má často tragické následky při přívalových deštích.  

Průběh následků povodní však můžeme ovlivnit vhodnými úpravami a tvorbou 

protipovodňových opatření. Povodně se vyskytují stále častěji a s ničivějšími následky. Ve 

většině případů dochází k zaplavování území a v nejhorších případech i ke ztrátám na 

lidských životech. Odstraňování následků povodní je finančně velice náročné a dochází 

k stále většímu zadlužení obcí.  

V dnešní době jsou povodně a jejich následky aktuálním tématem. 

Bakalářská práce je zaměřena na protipovodňovou ochranu obce Sebranice, které jsou často 

při přívalových deštích zaplavovány vodou z polí nad obcí. Navržená suchá nádrž slouží 

k transformaci povodňové vlny.  
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1.2  EROZE PŮDY 

Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu. Příčinou je 

mechanické působení pohybujících se okolních látek (především větru, proudící nebo vlnící 

se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin). Eroze byla vždy 

existujícím přírodním procesem, na mnoha místech ji však zvyšuje činnost člověka. Určitý 

stupeň eroze jako přírodního jevu může být prospěšný ekosystémům. Její nadměrné působení 

však může vést k poškození ekosystému a ztrátě jeho funkčnosti.  

1.2.1 Vodní eroze 

V přirozených podmínkách činnost vody probíhala pozvolna a pro jednu lidskou generaci 

nepozorovatelně se v intenzivně využívané krajině výrazně zrychlila a přinesla s sebou pro 

lidi řadu nepříznivých důsledků.  

Vodní eroze  vzniká působením vody na částečky půdy v důsledku dopadu  kapek deště na 

povrch půdy a následným plošným nebo soustředěným odtokem. Destrukce půdních částeček, 

jejich rozplavování, přesun a následné ukládání na jiné místo je podstatou vodní eroze půd. 

V ČR je nejvíce ohroženou oblastí jižní Morava. Je to způsobeno velkým množstvím 

širokořádkových plodin a vinic. [1] 

 

Obr. 1.2.1.1 – Mapa ohroženosti půd vodní erozí 
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1.2.2 Určování ohroženosti půd vodní erozí 

K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí se podobně jako v jiných zemích i 

v České republice používá tzv. „univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí 

–USLE“ dle Wischmeiera a Smithe používaná od roku 1978. Tato metoda vychází z principu 

přípustné ztráty na jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou definovány a odvozeny 

z rozměrů standardních elementárních odtokových ploch o délce 22 m a sklonu 9 %. Povrch 

jednotkového pozemku je po každém přívalovém dešti mechanicky kypřen ve směru sklonu 

svahu jako úhor. Hodnota přípustné ztráty půdy slouží ke stanovení míry erozního ohrožení 

pozemku. Je definována jako maximální velikost eroze půdy, která dovoluje dlouhodobě a 

ekonomicky dostupně udržovat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy. 

 

G = R · K · L · S · C · P         (1.2.2.1) 

 

Kde: 

G -  průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha
-1

.r
-1

] 

R - faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti úhrnu kinetické energii a 

      intenzitě erozně nebezpečných dešťů 

K - faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, 

      a propustnosti půdního profilu a obsahu organické hmoty v ornici 

L - faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky na velikost ztráty půdy erozí 

S - faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky na velikost ztráty půdy erozí 

C - faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji 

      vegetace použité agrotechnice 

P - faktor účinnosti protierozních opatření [2]  

 

1.3   POVRCHOVÝ ODTOK 

Povrchový odtok je jev, který nastává, když při vodní srážce dojde k vyčerpání akumulační 

schopnosti povrchu a infiltrace je nižší než intenzita srážek. Pak pokud je povrch nakloněn, 

dojde k pohybu vody nashromážděné na něm ve směru jeho sklonu. Pokud je povrch rovinný, 

popřípadě porostlý trávou nebo obilím, projevuje se odtok až po několik desítek metrů jako 

odtok plošný. Vlivem přírodních nerovinností povrchu přechází plošný odtok postupně 
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v soustředěný odtok, který následně vytváří koryta a hydrografickou síť. Stanovení velikosti 

povrchového odtoku není s ohledem na množství faktorů jednoduché.  

1.3.1 Objem odtoku 

N-leté jednodenní srážkové úhrny (Šamaj, Valovič, Brázdil, 1985) nebo zpracování N-letých 

jednodenních srážkových úhrnů pro Čechy a Moravu - viz Typizační směrnice "Návrhové 

průtoky pro velmi malá povodí" HDP Praha (1989) lze využít k odhadu návrhového objemu 

přímého odtoku z malých povodí na našem území. 

Metoda CN - křivek vychází z předpokladu, že poměr objemu odtoku k úhrnu přívalové 

srážky je roven poměru objemu vody zadržené při odtoku k potenciálnímu objemu, který 

může být zadržen. Odtok začíná až po určité akumulaci srážek, tedy po určité 

počáteční ztrátě, která je součtem intercepce, infiltrace a povrchové akumulace, jež byla 

odhadnuta na základě experimentálních měření na 20% potenciální retence ( Ia = 0,2 A ). 

Základní vztah odvození přímého odtoku [3]  

 

   
           

        
                            (mm)      (1.3.1.1) 

 

Kde: 

Ho -  přímý odtok (mm) 

Hs - úhrn přívalové (návrhové) srážky (mm) 

A - potenciální retence (mm), vyjádřená pomocí CN křivek  

 

Potenciální retence A: 

 

        
    

  
                           (mm)     (1.3.1.2) 

 

Kde: 

CN – čísla odtokových křivek 
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Objem přímého odtoku Oph: 

Oph = 1000 · PP · Ho  (km
2
)       (1.3.1.3) 

 

Kde: 

PP – plocha daného povodí (km
2
) 

OPh – objem přímého odtoku (m
3
) 

Ho – výška přímého odtoku (mm) 

 

 

Obr. 1.3.1.1– Nomogram ke stanovení výšky přímého odtoku 

Osa X – hodnoty pro návrhovou srážku Hs (mm) 

Osa Y – hodnoty skutečného odtoku redukované pomocí CN křivky (mm) 

 

1.3.2 Doba doběhu a doba koncentrace 

Doba koncentrace (Tc) je čas potřebný pro odtok z hydraulicky nejvzdálenějšího bodu 

v povodí až do uzávěrového profilu povodí. Doba doběhu (Tt) je čas, který potřebuje voda 

k přemístění z jednoho místa na jiné místo v povodí. Je to část doby koncentrace (Tc), která je 
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časem potřebným pro odtok z hydraulicky nejvzdálenějšího bodu v povodí do uzávěrového 

profilu povodí. Doba koncentrace ovlivňuje tvar a kulminaci hydrografu odtoku. 

Zintenzivnění zemědělského využití pozemků – zkrácení doby koncentrace a tím se zvyšuje 

vrcholový průtok. 

Z horních částí povodí voda stéká jako plošný povrchový odtok, přechází v soustředěný odtok 

o malé hloubce a končí soustředěným odtokem v otevřeném korytě. 

Celková doba koncentrace je součtem všech těchto dob doběhu a vypočítá se dle vzorce: 

Tc = Tta + Ttb + Ttc          (hod)     (1.3.2.1) 

Kde: 

Tta – doba plošného povrchového odtoku (hod) 

Ttb – doba soustředěného povrchového odtoku o malé hloubce (hod) 

Ttc – doba soustředěného povrchového odtoku v otevřeném korytě (hod) 

1.3.3 Hodnoty čísel odtokových křivek 

Jedná se o jednoduchý srážkoodtokový model s poměrně snadno dosažitelnými vstupy, 

dostatečně přesný, použitelný pro stanovení objemu přímého odtoku a kulminačního průtoku 

způsobeného návrhovým přívalovým deštěm o zvolené pravděpodobnosti výskytu v 

zemědělsky využívaných povodí nebo jejich částech o ploše do 10 km
2
. 

Metoda CN křivek určuje výšku přímého odtoku na základě předpokladu, že poměr výšky 

odtoku k výšce přívalové srážky je roven poměru objemu vody zadržené při odtoku 

k potenciálnímu objemu, který může být zadržen. 

Čísla odtokových křivek jsou určena podle tab. 2.3. v metodice „Ochrana zemědělské půdy 

před erozí“. Hodnoty CN křivek jsou rozděleny podle využití půdy, vegetačního pokryvu, 

způsobu obdělávání a uplatnění protierozních opatření. Pro určení čísla CN křivky u lesních 

porostů slouží nomogramy, kde jsou čísla odtokových křivek uvedena v závislosti na skupině 

půd a lesních hydrologických podmínek. [4] 

1.3.4 Činitelé ovlivňující povrchový odtok 

Klimatické podmínky 

Mezi klimatické činitele patří zeměpisná poloha, nadmořská výška, teplota ovzduší, ovzdušné 

srážky, výpar, vlhkost a tlak vzduchu nebo směr a síla větru. 
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Na teplotě a srážkových poměrech se podepisuje vliv nadmořské výšky. S rostoucí 

nadmořskou výškou dochází vlivem teplotního gradientu k poklesu teplot, ale zároveň 

bývá ve větších výškách vyšší srážkový úhrn. 

Do jednoho společného vlivu se dá spojit výpar, teplota a tlak vzduchu. Stav mezi půdní 

vodou a vzduchem není vždy ve stejném poměru, ale mění se s tlakem a teplotou. Z toho 

vyplývá, že však půdy souvisí s tímto jevem. Například při bouřkách je povrchový odtok 

mnohem větší než za normálních podmínek na to má vliv pokles atmosférického tlaku při 

bouřce. 

Geologické podmínky 

Geologické podmínky ovlivňují povrchový odtok hlavně složením a typem půdní vrstvy. 

Půdní poměry jsou souhrnem jednotlivých vlastností půd. Vlastnosti půdy ovlivňují 

převážně velikost a časový průběh infiltrace srážek do půdy. Nejvhodnějšími půdami jsou 

půdy, které mají největší infiltrační kapacitu. Naopak nejméně vhodnými půdami jsou jílovité 

půdy a nepropustné plochy. 

Technické zásahy v povodí 

Mezi nejčastější technické zásahy se řadí tvorba průlehů a příkopů. Dále lze povrchový odtok 

velice dobře ovlivnit vysazováním různých druhů plodin v krajině. Jednotlivým technickým 

zásahům do povodí se věnuji v dalších částech této práce. [3] 

1.4  OPATŘENÍ OVLIVŇUJÍCÍ POVRCHOVÝ ODTOK 

Povrchový odtok ovlivňují dva typy opatření a to opatření na podporu infiltrace vody a 

opatření na podporu retence v krajině. 

Organizační opatření na podporu infiltrace vody v ploše povodí mají za cíl zlepšit schopnost 

krajiny zadržet vodu a zpomalit povrchový odtok vody (protierozní meze, stabilizace drah 

soustředěného odtoku), podpořit infiltraci vody (zasakovací pásy, tvorba retenčních nádrží). 

Zároveň plní funkci protierozní, kdy zmenšují negativní důsledky vodní eroze (odnos zeminy 

z polí, akumulace smyté zeminy na komunikacích, v obcích apod.). Kromě biotechnických 

opatření uvádíme zejména organizační opatření (zejména ochranné zatravnění či zalesnění). 

Opatření na podporu retence vody v krajině mají zejména za cíl v co největší míře zachytit 

povrchový odtok, zkapacitnit toky v intravilánu a navrátit přirozené mokřady. [5] 
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1.4.1 Opatření na podporu infiltrace vody 

Organizační opatření 

Základem organizačního opatření jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní 

rozmísťování plodin. Tyto zásahy vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů, 

zákonitostí jejich rozvoje a jevů ovlivňujících vsak vody do půdy. Základem je situování 

pozemku delší stranou ve směru vrstevnic. Erozní činnost na půdě snižuje vegetační kryt 

půdy. 

Organizační opatření samostatně použitá nejsou schopna ve většině případů podstatně omezit 

povrchový odtok a zajistit tak protipovodňovou ochranu zastavěného území v povodí. Pouze 

sníží objem povrchového odtoku, jeho rychlost a tím zvyšují vsak povrchového odtoku do 

půdy. Jednou z dalších funkcí tohoto opatření je zachycení splavenin. Proto se ve většině 

případů kombinují s technickým protierozním opatřením. [6] 

Návrh vhodného umístění pěstovaných plodin 

Vhodné umístění pěstovaných plodin spočívá především v preferenci pěstování erozně 

nebezpečných rostlin na neohrožených nebo jen mírně ohrožených pozemcích. Silně erozně 

ohrožené plochy, pásy podél vodních toků a nádrží, dráhy soustředěného povrchového 

odtoku, profily průlehů by měli naopak být zatravněny.   

Toto opatření lze členit do 5 kategorií: 

Kategorie I – plochy podél vodotečí, které jsou charakteristické velmi malým sklonem. 

Z důvodu možného vybřežení vody z toku je nutno tyto plochy využívat jako trvalé travní 

porosty. 

Kategorie II – plochy s ornou půdou se sklonem do 3°. Zde lze umístit plodiny chránící půdu 

nedostatečně – okopaniny, kukuřice, širokořádkové plodiny. 

Kategorie III – plochy s ornou půdou se sklonem do 7°. Zde je možno umístit plodiny odolné 

jako např. ozimé obiloviny. Plodiny náchylné k erozi je možno pěstovat s použitím 

agrotechnických protierozních opatřeních. Je možné využít běžný osevní postup. 

Kategorie IV – plochy s ornou půdou se sklonem do 12°. Tyto plochy je možné užívat jen se 

speciálním protierozním osevním postupem. Je nutné zvážit zornění lokality a možný převod 

pozemků na trvalé travní porosty. 

Kategorie V – plochy bez orné půdy nad 17°. Jen trvalé travní resp. lesní porosty. 
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Pásové střídání plodin 

Pásové střídání plodin je provedeno střídáním různě širokých pásů plodin erozně 

nebezpečných (kukuřice, brambory, slunečnice a další širokořádkové plodiny) a plodin s 

vyšším protierozním účinkem a schopností zpomalit povrchový odtok a tím docílit většího 

vsakování vody do půdy (obilniny, pícniny, případně i travní porost). Pásy by měly být ve 

směru vrstevnic s odklonem do 30°. Návrhem parametrů pásového střídání plodin lze 

dosáhnout až 100% ochranného účinku proti erozi. 

V ČR není pásové střídání plodin zažitou praxí. Toto opatření lze uplatnit na dlouhých 

svazích ve sklonu nad 3°. Způsobuje problémy v agrotechnice (jiná příprava půdy, jiná doba  

setí, jiná doba sklizně). 

 

Obr. 1.4.1.1– Pásové střídání plodin 

 

Změna velikosti a tvaru pozemku 

Jedná se o opatření, které je nutné řešit v rámci řešení komplexních pozemkových úprav 

parametrů pozemků. Snížením délky svahu snižujeme možnou erozi, změnou tvaru pozemku 

lze docílit jiný systém obhospodařování pozemků (střídání plodin) a při tvorbě tvaru pozemků 

po vrstevnici můžeme docílit možnosti zasakování vody v místě dopadu srážek. Tyto změny 

je možné realizovat pouze v realizačních projektech komplexních pozemkových úprav. [7] 

Setí nebo sázení po vrstevnici 

Orbou po vrstevnicích nebo s malým odklonem od vrstevnic otočnými pluhy, které překlápějí 

půdu proti svahu, je možné významným způsobem přispět k ochraně půdy před erozí a 

zpomalit rychlost povrchového odtoku a tím docílit většího vsaku vody do půdy. K 



MOŽNOSTI OCHRANY OBCE PŘED EXTRAVILÁNOVOU VODOU             DANIELA SKOLKOVÁ 

Bakalářská práce 

 

18 
 

protierozní ochraně dále také přispívá provádění dalších agrotechnických operací (setí/sázení, 

ostatní kultivace a sklizňové práce).  

Vrstevnicové obdělávání je omezeno možnostmi použití mechanizačních prostředků pro jejich 

práci na svahu.  

Uplatnění meziplodin při pěstování slunečnice a kukuřice 

Zařazení meziplodin do osevních postupů a ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy 

podstatně zvyšuje ochranu půdy proti erozi a zlepšuje půdní strukturu, ozdravuje osevní 

postup, zvyšuje druhovou pestrost pěstovaných plodin, zajišťuje přísun organické hmoty do 

půdy a omezuje zaplevelení v meziporostním období tím, že meziplodiny konkurují 

plevelným rostlinám a omezuje výpar, zlepšuje infiltraci, zvyšuje vlhkost. 

Technologie založené na setí kukuřice do mulče spočívají v uchování na povrchu půdy co 

největšího množství posklizňových. Ochranný vliv závisí na stupni pokrytí půdy zbytky 

mulčem, výšce a rovnoměrnosti pokrytí. Setí do mulče je možno provést následujícím 

způsobem: 

- setí do mulče z meziplodin 

- setí do slámy předplodiny 

- výsevem do ochranné plodiny 

Přímé setí do přezimující a vymrzající meziplodiny 

Tato technologie se vyznačuje velmi vysokou protierozní účinností a schopností nalepšit 

infiltraci povrchového odtoku. Nárůstem rostlinné nadzemní hmoty meziplodiny po 

přemrznutí je půdu nejen chráněná před erozí, ale také poutá živiny a zabraňuje jejich 

vyplavování. Technologie je vhodná pouze pro půdy s dobrou strukturou, snadno 

zpracovatelné a půdy nezhutnělé. Koncem srpna a začátkem září se půda zpracovává 

kypřením nebo orbou, vhodné je i zaorání organických hnojiv (chlévský hnůj). Poté 

bezprostředně následuje výsev meziplodin. Vymrzající meziplodina (hořčice bílá, svazenka 

vratičolistá atd.) během zimy odumře a kukuřice nebo slunečnice se na jaře vysévá do půdy 

pokryté mulčem vzniklým z tohoto porostu meziplodiny. V období před setím kukuřice nebo 

slunečnice se aplikují herbicidy. Tyto herbicidy slouží nejen likvidaci plevelů, ale i 

k umrtvení meziplodiny v případě, že nedošlo k jejímu úplnému přemrznutí. 
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Obr. 1.4.1.2 – Kukuřice zasetá do vymrzlého žita setého 

Výsev ochranné podplodiny v pásech a meziřadích  

Jedná se o nejjednodušší protierozní ochranu. Při docílení snížení rychlosti povrchového 

odtoku a jeho vsaku do půdy při tradičním pěstování kukuřice nebo slunečnice na erozně 

ohrožených půdách je možné zajistit ochranu půdy zasetím obilných pásů po vrstevnicích 

bezprostředně po zasetí kukuřice nebo slunečnice. Pro toto opatření je vhodný ozimý ječmen, 

protože po zasetí na jaře nemetá a tím nekonkuruje kukuřici nebo slunečnici, neboť ta velice 

špatně odolává v raném stadiu vývoje ostatním plodinám. 

Jednou z dalších možností této ochrany je setí kukuřice nebo slunečnice do půdy zpracované s 

ochrannou podplodinou např. ozimým žitem v meziřadí.  

Tento postup opatření vyžaduje úpravu secího stroje pro přesný výsev kukuřice nebo 

slunečnice doplněním jednou či dvěma obilnými výsevnými skříněmi a secími obilnými 

botkami pro výsev ozimého žita. Nevýhodou tohoto opatření je nízká protierozní ochrana a 

účinnost zpomalování povrchového odtoku v době jednoho měsíce od zasetí plodin. 

Chemická ochrana plodin proti plevelům musí být provedena později než obvykle, aby se 

obilné pruhy a řádky vyvinuly a plnily tak dostatečnou protierozní funkci. 
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Obr. 1.4.1.3 – Kukuřice setá s ochrannou podplodinou 

Hrázkování  

Tato technologie je použitelná při pěstování brambor a spočívá v založení ochranných hrázek 

v meziřadí hrůbků. Hrázkovačem se založí ve stejné vzdálenosti hrázky mezi hrůbky a tím 

vznikne řada malých akumulačních příkopů, které brání vzniku soustředěného povrchového 

odtoku. Vzniklé akumulační příkopy podporují zadržení vody přímo na pozemku a zvyšují 

infiltraci vody. 

 

Obr. 1.4.1.4 – Hrázkování u brambor 



MOŽNOSTI OCHRANY OBCE PŘED EXTRAVILÁNOVOU VODOU             DANIELA SKOLKOVÁ 

Bakalářská práce 

 

21 
 

Důlkování 

Technologie důlkování se používá obdobně jako hrázkování u brambor, místo hrázek jsou ale 

vytvářeny důlky. Jde o technologii pěstování s cílem vytvořit důlky v meziřadí ve vzdálenosti 

30 – 40 cm. Důlky omezují povrchový odtok a zvyšují infiltraci vody. Zpravidla se uvažuje 

na 1 ha vytvořit 28 000 důlků o objemu 2 l, což představuje možnost zadržení 56 m
3
ha

-1
. [4] 

Biotechnická opatření 

Při řešení protierozní ochrany nejsou organizační opatření schopna ve většině případů 

podstatně omezit povrchový odtok. Proto je ve většině případů nezbytné rozdělit svažité, 

plošně značně rozsáhlé pozemky s neúměrnou délkou svahu, protierozními opatřeními 

(zejména liniového charakteru) a spolu s realizací nových svodných prvků (upravené a 

zatravněné dráhy soustředěného povrchového odtoku) vytvořit v povodí odpovídající síť 

nových hydrolinií. 

Technické prvky však není možno navrhnout izolovaně, čistě jen podle výpočtu limitní šířky 

pásu a předpokládat, že jen ony vyřeší protierozní opatření na daném území. Celý systém 

těchto technických opatření je nutno chápat jako tzv. „kostru protierozního opatření“ 

v řešeném území, kterou je nutno doplnit organizačními, agrotechnickými, popřípadě 

stavebně technickými opatřeními. 

Liniové prvky protierozní ochrany je možno chápat jako trvalou překážku, která slouží 

zejména k rozptýlení povrchového odtoku. Vedle základní funkce protierozní mají spolu 

s doprovodnou dřevinnou velký význam i z hlediska krajinně estetického a ekologického. 

Systém liniových prvků v kombinaci se zelení může fungovat v krajině také jako nezbytná 

součást lokálních biokoridorů. I z těchto důvodů se pro tyto technická opatření v krajině stále 

častěji používá termín „biotechnická opatření“.  

Záchytné kanály 

Navrhují se pro zachycení vnějších vod přitékajících na dané území a k zamezení jejich 

vniknutí na odvodňovací plochu z výše položeného území. Navrhují se buď po obvodu 

odvodňovaného území, nebo v polohách vyšších nad vlastní zájmovou plochou. Záchytný 

kanál je nutné do recipientu zaústit tak, aby se recipient nezanášel. Ústí-li kanál do toku, má 

být zaústění v konkávní části toku. Vyústění do toku je výškově řešeno tak, aby voda do 

recipientu odtékala gravitačně.  
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Odlehčovací kanály 

Tyto kanály slouží k převedení nadbytečné vody z povodí do povodí jiného. Odvádí vodu, 

která přesahuje kapacitu stávajícího koryta toku. Začátek odlehčovacího kanálu je u jezu a 

odtud je odveden do recipientu s dostatečnou vodní kapacitou. Vybudování takového kanálu 

vyžaduje v místě napojení na vodní tok zvláštní opatření. Jedná se o odlehčovací výpusť, 

odběrný objekt se stavidlovým uzávěrem, přepad, násoska atd.. Vodní tok je dále třeba 

v místě stabilizovat jezovou stavbou pohyblivého charakteru. [8] 

Meze 

Protierozní meze jsou složeny ze tří základních částí: zasakovacího pásu nad mezí, vlastního 

tělesa meze a odváděcích prvků. 

Vlastní provedení protierozních mezí by měla spočívat ve vytyčení směru meze buď 

vrstevnicově, nebo s mírným odklonem od vrstevnic tak, aby bylo možné zajistit nejen 

zadržení povrchového odtoku, ale i jeho neškodné odvedení do vhodného recipientu (potok, 

cestní příkop, svodný příkop). Ve spodní části meze mohou být navrhnuty průlehy jako trvalá 

překážka soustředěného povrchového odtoku. Nad mezí se dělá travní pás, který slouží 

k zachycování splavenin. 

Vedle základního významu mají protierozních mezí v ochraně půdy význam ekologický, 

estetický a v ovlivnění povrchového odtoku. [5] 

 
Obr. 1.4.1.5 – Protierozní meze 
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Průlehy 

Budování průlehů je nejvhodnějším a nejdůležitějším podpůrným opatřením na orné půdě, 

zejména použité v kombinaci s agrotechnickými a organizačními protierozními opatřeními. 

Průleh je přejezdný mělký, široký příkop a na rozdíl od protierozních příkopů je s mírným 

sklonem svahů. Často jsou zpevněny vegetací. 

Budují se na pozemcích o sklonu do 15 %, maximálně do 18 % na základě vypočtené limitní 

délky svahu. 

K zachycení povrchového odtoku nebo jako zasakovací mohou sloužit průlehy s minimálním 

sklonem. Naopak průlehy se sklonem vyšším slouží k odvedení přebytečné vody a musí být 

zatravněny. 

 

Obr. 1.4.1.6 – Protierozní průleh [9] 

 

A) Sběrné a záchytné průlehy 

Navrhují se na pozemcích o sklonu do 15 % a zpravidla zatravněné. Záchytná funkce průlehů 

je kombinována s funkcí odváděcí. K zachycení sedimentu se nad průlehem buduje travní pás. 

Jsou zaústěny do svodných průlehů, příkopů nebo do stabilizovaných údolnic. 

Varianty sběrných a záchytných průlehů: 

- s doprovodnou hrázkou 

- se sedimentačním pásem 

- se zatravněným pásem 

- s vegetačním doprovodem 

- podélný sklon do 3% 

 

B) Svodné průlehy 

Svodné průlehy se navrhují pro neškodné odvedení odtoku ze záchytných a sběrných průlehů 

při krátkodobě trvajících přívalových deštích nebo při náhlém jarním tání sněhu.  

Parametry protierozních svodných drénů: 

- max. střední profilová rychlost – pro zatravněné průlehy 1,5 m.s
-1 
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- příčný profil průlehu – nejlépe parabolický, příp. lichoběžníkový, sklon 1:10 až 

1:5 

- max. hloubka průlehu – 100 cm 

- min. hloubka průlehu– 30 cm [4] 

 

Příkopy 

Příkop je menší umělé otevřené koryto, které sloužící k dočasnému k zadržení, odvádění 

povrchové vody i smyté půdy. 

Oproti průlehům jsou příkopy hlubší se strmějšími břehy, nepřejezdný. Jsou ale realizovatelné 

i na svazích o vyšších sklonech. Jsou nákladnější, a proto pro úspornější řešení je vhodné 

využít sítě cestních příkopů s protierozní funkcí nebo příkopy budovat v návaznosti na 

přirozenou a umělou hydrografickou síť.  

 

A) Sběrné a záchytné příkopy 

Tyto příkopy se navrhují k zachycení menšího množství vody přitékajícího po svahu. Slouží 

k zachycení povrchového odtoku a jeho následnému vsaku do půdy. Jedná se tedy o 

zasakovací příkopy. Nadměrné množství vody, které se do příkopu nevsákne, je odváděno 

řízeným odtokem. Takovou funkci příkopu nejlépe splňuje příkop s téměř rovným dnem. 

Varianty sběrných a záchytných příkopů: 

- se sedimentačním pásem 

- se zatravněným pásem 

- s vegetačním doprovodem 

 

Obr. 1.4.1.7 – Řez záchytným (sběrným) příkopem 
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B) Svodný příkop 

Svodný příkop slouží k odvádění odtoku a transportovaných splavenin do recipientu. 

Zpravidla jsou situovány s vyšším podélným sklonem, a proto jsou ve většině případů 

zpevněny. Druh zpevnění je volen podle hodnot tečného napětí. 

Orientační parametry příkopů: 

- podélný sklon příkopu do 3%, u svodných příkopů podle sklonu terénu a druhu 

zpevnění 

- sklony svahů příkopu – 1:1,5 až 1:2 

- max. délka příkopu – 800 m 

- max. hloubka příkopu – 100 cm 

- min. hloubka příkopu – 40 cm 

 

Obr. 1.4.1.8  – Řez svodným příkopem [4] 

 

Stabilizace drah soustředěného odtoku 

Přirozené nebo upravené dráhy soustředěného povrchového odtoku (mající charakter průlehů) 

zpevněné vegetačním krytem, jsou schopny bezpečně bez projevů eroze odvést povrchový 

odtok. K povrchovému odtoku dochází v důsledku morfologické rozmanitosti krajiny, 

zejména na pozemcích příčně zvlněných, v úžlabinách a údolnicích v době přívalových dešťů 

nebo jarního tání, kdy soustředěně po povrchu odtékající voda v těchto místech zpravidla 

způsobuje erozní rýhy. Proto je nezbytné tyto potenciální dráhy soustředěného odtoku upravit 

tak, aby jejich příčný profil umožnil neškodné odvedení veškeré vody odtékající po povrchu. 

Nejvhodnější ochranou těchto míst je vegetační kryt (nejlépe zatravnění), popř. podobně jako 

u průlehů jiný druh opevnění. 

Stabilizací drah soustředěného povrchového odtoku dochází ke zpomalení povrchového 

odtoku vody z území, ke zvýšení infiltrace vody a ke snížení erozního smyvu zeminy. 
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Obr. 1.4.1.9 – Stabilizace dráhy soustředěného odtoku [9] 

 

Protierozní hrázky 

Hrázky mají záchytnou, retenční a odváděcí funkci. Navrhují zpravidla za účelem neškodného 

odvedení vody zejména při ochraně intravilánu nebo jiných chráněných území a staveb s 

cílem zamezit přítoku vnější vody na pozemek. Navrhují se na pravidelných méně sklonitých 

svazích (do 10 %) s malou vertikální a horizontální členitostí. Hrázky musí být vždy napojeny 

na systém svodných prvků a hydrografickou síť v povodí. Navrhují se samostatně, popřípadně 

v kombinaci s dalšími liniovými prvky technického charakteru. Hrázkou se vytvoří retenční 

prostor pro zachycení, sedimentaci splavenin a neškodné odvedení odtoku vody ze sběrného 

území.  Budují převážně jako zemní, nejvýše 1 m až 1,5 m vysoké, s vodorovnou korunou 

hráze a opevněné zatravněním. Hrázky musí být vždy vybaveny výpustným zařízením, které 

zajistí odtok vody po sedimentaci splavenin před hrázkou. [5] 

 

Obr. 1.4.1.10  – Protierozní hrázka 
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Obr. 1.4.1.11 – Výpustné zařízení s česlovou stěnou 

 

 

Obr. 1.4.1.12 – Realizované protierozní hrázky 

1.4.2 Opatření na podporu retence vody 

Ochranné nádrže 

Ochranné nádrže se navrhují jako protierozní a protipovodňová opatření k akumulaci, 

retardaci, retenci a infiltraci povrchového odtoku a k usazování splavenin. Nejčastěji se 

navrhují jako forma závěrečných prvků protierozní a protipovodňové ochrany v kombinaci 

s jinými prvky protipovodňové ochrany. Ochranné nádrže se budují jako: 

 suché ochranné protierozní nádrže (poldry), slouží ke krátkodobému zachycení 

povrchového odtoku a k zachycení splavenin 
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 ochranné nádrže s vodním obsahem a vymezeným sedimentačním a retenčním 

prostorem [9] 

Suché nádrže 

Slouží ke snížení nadměrného povrchového odtoku, k omezení záplav níže ležícího území, 

zejména obcí a k zachycení transportovaných splavenin. Pro zajištění maximálního 

ochranného účinku retenčních nádrží je třeba zajistit, aby se ochranný prostor naplňoval až v 

období kulminující povodňové vlny. Jeho předčasné naplnění v období nástupu povodně 

může výrazně omezit retenční účinek na průtok pod nádrží.  

Při navrhování, výstavbě, rekonstrukci či provozu je třeba postupovat v souladu s ČSN 

752410 ,,Malé vodní nádrže‘‘. [5] 

 

Obr. 1.4.2.1 – Suchá nádrž 

Ochranné nádrže s vodním obsahem 

Dobrý ochranný účinek vykazují také nádrže s kombinovaným účinkem akumulačním a 

retenčním. Akumulační prostor může částečně v souladu s vodohospodářským plánem nádrže 

přebrat retenční funkci, pokud je část prostoru vyprázdněna před příchodem povodně. Velké 
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zásobní nádrže s víceletým řízením toku snižují povodňové průtoky už při plnění ve fázi 

vytváření akumulace vody. Další výhodou těchto nádrží je schopnost udržet stálou vlhkost 

v patě hráze a u břehů. Tyto nádrže slouží jako krajinotvorný prvek. [3] 

 
Obr. 1.4.2.2 – Ochranná nádrž s vodním obsahem 

 

Revitalizace toku v intravilánu 

Koryta vodních toků, které protékají v intravilánech  musejí zajišťovat dostatečnou průtočnou 

kapacitu a stabilní. To ale neznamená, že by koryto v obci či městě vždy muselo mít charakter 

technicky tvrdě upraveného kanálu, ekologicky zcela degradovaného a nevzhledného. 

Naopak, ve většině situací lze základním požadavkům kapacity a stability vyhovět s tím, že 

bude vytvořeno nové koryto, zachovávající si alespoň částečně přírodě blízkou členitost, 

dobře zapadající do soustavy intravilánových parkových a rekreačních ploch. Takové koryto 

by mělo podporovat příznivé pobytové prostředí obce či města a zčásti by si mělo zachovat 

ekologické funkce – v rámci možností by mělo umožňovat migraci vodních organismů ve 

vodním i v navazujícím suchozemském prostředí, trvalou přítomnost ryb a dalších vodních 

organismů. Dalším typem protipovodňových opatření přírodě blízkých v intravilánech může 

být zvětšování povodňové průtočnosti území snižováním úrovně terénu v blízkosti vodních 
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toků do podoby přírodě blízkých berem. V těchto povodňových bermách pak také být přírodě 

blízké parkové úpravy. [10] 

 

Obr. 1.4.2.3 – Revitalizace potoka s retenční kapacitou 

 

Možné způsoby úpravy koryta toku a okolí toku, které zajistí větší kapacitu toku 

v intravilánu: 

1) Odstranění migračních překážek (stupňů, jezů, vyšších prahů) nebo nahrazení těchto 

překážek kamenitými skluzy nebo různými pro ryby prostupnými schodišťovými 

konstrukcemi, pohledově zhodnocujícími efekt proudící a přepadající vody. 

2) Nahrazení nedostatečně členěného dna koryta členitějším kamenitým dnem. Dle 

podmínek se může jednat o kameny jednotlivé volně uložené, zapuštěné do zemitého dna 

nebo zapuštěné do zemitého lože, záhozy z lomového kamene, velmi drsné kamenné 

rovnaniny nebo záměrně drsné dnové dlažby), jednotlivé velké kameny, přirovnané nebo 

přizděné k patám břehových zdí. 
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3) Vložení členité kynety pro běžné průtoky do dna velkého povodňového koryta. Kyneta 

může být vymezena například kameny větších průměrů, zapuštěnými do zemitého dna a 

stabilizovanými štěrkovým zásypem, v opodstatněných případech může být stabilizována 

v betonovém loži. 

4) Různá architektonická pojednání dna. Členité stupňovité z betonu nebo zdiva, 

případně využití kyklopských kamenů, které mohou představovat přesahy vodního 

stavitelství dokonce až do sochařské tvorby. Tato řešení nejsou sice přírodně autentická, 

ale při respektování zejména požadavků migrační prostupnosti pro ryby mohou 

v intravilánech vhodně plnit potřebné funkce. 

5) Architektonicky hodnotnější pojednání silně sklonitých břehových zdí, břehů a 

protipovodňových stěn. Podle podmínek se jedná o konstrukce z gabionů, rovnaniny 

z kyklopského zdiva, kamenné zdivo, cihelné zdivo, evokující dojem barokních 

opevnění, vzhledné a hydraulicky vhodné vlnění břehových zdí a ochranných stěn a jiné. 

[11] 

Mokřady 

Slouží k povrchové retenci vody, ale nedochází v nich k infiltraci vody. Budují se na místech 

ohrožené povodněmi, kde nedochází k majetkovým škodám. Mokřady tvoří biotopy, které 

jsou dlouhodobě buď mělce zatopené vodou, nebo s půdami plně nasycenými, na nichž se 

postupně vyvinula mokřadní vegetace. Vznikají v údolních nivách řek, v terénních depresích, 

v pramenných oblastech, rašeliništích, v litorální oblasti rybníků a jezer, v podmáčených 

smrčinách apod. Jsou stanovištěm mnoha živočichů a rostlin. 

Mokřady plní významnou hydrologickou funkci ve vyrovnání odtoku. Tato funkce v naší 

krajině není dostatečně. Podle typu, charakteru, základního uspořádání, genetického vývoje 

apod. dělíme mokřady: 

 Typ A – přírodní, plně funkční mokřad 

 Typ B – přírodní mokřady, různými způsoby narušené (zemědělstvím, změnami 

hospodaření, změnou hydrologických podmínek apod.), vyžadují revitalizaci 

 Typ C – nově obnovený mokřad v místech, kde dříve existoval přirozený mokřad, 

který byl z různých důvodů zrušen. Popřípadě je navržen v místech s příznivými 

přirozenými podmínkami. 

 Typ D – umělý, ovladatelný mokřad cíleně budovaný k plnění určitých funkcí, které 

rozhodují o jeho návrhových parametrech. Umělý mokřad bývá navrhován v místech, 
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kde nikdy nebyl mokřad. Jedná se především o umělé mokřady plnící funkci 

estetickou, čistící, retenční, krajinotvornou apod. [8] 

 

2  OCHRANA OBCE SEBRANICE 

2.1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1.1    Identifikační údaje 

 Název stavby                                          Ochranná nádrž Sebranice      

 Místo stavby                                           k.ú Sebranice, okr. Blansko, kraj Jihomoravský 

 Charakter stavby                                     vodohospodářská, novostavba      

 Objednatel                                              VUT FAST Brno      

 Projektant                                               Daniela Skolková      

 Dodavatel                                               VUT FAST Brno      

Účel a zdůvodnění stavby 

Projekt se zabývá protipovodňovou ochrannou obce Sebranice. Při povodních vzniklých 

přívalovými srážkami, dochází ke zvýšení odtoku ze svahů, které se nacházejí severozápadně 

nad obcí. Jako řešení je navržena suchá nádrž sloužící k zadržení a transformaci povodňové 

vlny. Nádrž dále také bude sloužit k zachycení splavenin způsobených vodní erozí na svazích 

v dotčeném povodí. 

Výchozí podklady 

 Geodetické zaměření 

 Geologická mapa 1:50 000 

 Katastrální mapa 

 Mapový server mapy.cz 

 Mapové podklady cuzk.cz 

 Hydrologické údaje 

 Klimatické údaje 

 Fotodokumentace 
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Charakteristika území 

Obec Sebranice patří do dřívějšího okresu Blansko a náleží pod Jihomoravský kraj. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. Obec Sebranice se 

rozkládá asi sedmnáct kilometrů severně od Blanska a sedm kilometrů západně od 

města Boskovice. Leží také v turisticky atraktivní oblasti Moravského krasu. Území této 

středně velké vesnice trvale obývá asi 600 obyvatel. 

Obec Sebranice leží v průměrné výšce 344 metrů nad mořem. Přes obec protéká potok 

Sebránek. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1043. 

Celková katastrální plocha obce je 803 ha, z toho orná půda zabírá šedesát sedm 

procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. [12] 

Klimatické podmínky 

Daná lokalita se nachází v nadmořské výšce 335 až 350 m n.m. Nachází se v blízkosti 

pohoří Malá Haná. Obec Sebranice spadá do oblasti mírného podnebného pásu. Nachází 

se na přechodu klimatických oblastí MT3 a MT7, které se dají charakterizovat jako 

mírně teplé, mírně vlhké s mírnou zimou. Počasí ovlivňuje převládající směr větrů. 

Západní či jihozápadní vítr přináší v létě chladno a déšť. Zmírňuje naopak zimu. Vítr 

východní či severovýchodní přinese slunečné a teplé léto, v zimě naopak tuhé mrazy. 

[13] 
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Tab. 2.1.1.1 Klimatické charakteristiky podnebných oblastí 

Klimatická oblast MT3 MT7 

Počet dnů s teplotou nad 10˚C 120 - 140 140 - 160 

Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 

Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130 

Počet ledových dn 40 - 50 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu v ˚C -3 až -4 -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu v ˚C 6 - 7 6 - 7 

Průměrná teplota v červenci v ˚C 16 - 17 16-17 

Průměrná teplota v říjnu v ˚C 6 - 7 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 - 450 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 - 300 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 

Geologické podmínky 

Většina daného území leží na podloží z období kenozoika (nejmladší geologická éra). 

Nachází se zde kvartérní horniny smíšeného sedimentu. Jedná se o smíšený jemnozrnný 

nezpevněný sediment. V sedimentu se nachází horniny jako hlína, písek a štěrk. 

V oblasti kolem potoka se nachází nivní sediment.

 

Obr. 2.1.1.1 – Geologická mapa 1:50 000 [14] 
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Hydrologické poměry 

Řešené území je součástí povodí Moravy. Přes obec protéká potok Sebránek. Který se 

dále vlévá jako pravostranný přítok do řeky Svitava. 

Hodnoty pro QN a Qm nejsou pro tento tok k dispozici. 

Návrh řešení 

Řešení ochrany obce Sebranice má dvě možnosti a to buď zvětšení průchodnosti koryta 

místního potoka Sebránek nebo vybudování suché nádrže nad obcí. Vzhledem 

k průzkumu v terénu zvětšení průchodnosti koryta není možno. Zvětšení koryta bylo 

zamítnuto z důvodu nesouhlasu obce a z místních nevhodných podmínek v obci. 

Suchá nádrž je navržena pouze jako možnost řešení, nikoliv s výpočtem objektů. 

K dispozici je pouze profil zátopy, hydrologické údaje nejsou k dispozici. 

Chráněné území, památky 

Celá oblast se přímo dotýká CHKO Poodří. Výstavba protipovodňového opatření musí 

být provedena v souladu s řádem CHKO a tato oblast nesmí být dotčena bez 

předchozího projednání s příslušnými úřady. 

V obci Sebranice se dále nachází gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1255. 

V letech 1680-1687 byl raně barokně přestavěn Kašparem Bedřichem, hrabětem z 

Lamberka. 

Vliv na životní prostředí 

Vodní nádrž Sebranice je koncipována jako multifunkční nádrž s následujícími dopady 

na životní prostředí: 

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, neboť dojde ke zvýšení 

ekologické diverzity dané lokality.  

Vodní nádrž bude mít výrazně krajinotvornou funkci.  

Účelem stavby je také zadržení a akumulace vody v krajině.  

Nezanedbatelná je rovněž protipovodňové prevence, neboť nádrže je navržena s 

retenčním prostorem, jehož plněním dojde k transformaci povodňové vlny. 

V návaznosti na plánované budování cyklostezek v dané lokalitě se nádrž stane jedním 

z významných prvků rozvoje turistiky a cestovního ruchu. 
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Průzkumné práce 

Pro rozsah studie bylo provedeno geodetické zaměření této lokality. Pro zjištění 

klimatických a geologických podmínek bylo použito dostupných neplacených 

informací. 

Studie je tvořena na základě aktuálních požadavků obce. 

Byla zpracována fotodokumentace místa stavby viz. Příloha I 

Provozovatel, budoucí provoz 

Budoucím provozovatelem navržené suché nádrže se stane obec Sebranice. Bude muset 

být zajištěna obsluha a kontrola manipulačních objektů nádrže. Nádrž bude využívána 

jako průtočná, suchá. Celý objem nádrže bude využit k transformaci povodňové vlny. 

2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Přípravné práce 

Příprava území bude spočívat v sejmutí naplavených hornin a odstranění náletových 

rostlin v prostoru stávajícího potoka a odstranění prostoru zarostlého lučními travinami 

na zátopové ploše rybníka. K přístupu ke staveništi bude použita polní cesta nacházející 

se v blízkosti staveniště. Terén a okolí prostředí bude po dokončení všech prací uvedeno 

do původního stavu.  

Ochranná pásma a podzemní vedení 

V místech stavebních zásahů a na záplavové ploše rybníka nebyla doposud zjištěna 

žádná podzemní zařízení. Vyjádření správců sítí bude součástí dokladové části této 

dokumentace a přiložena k územnímu řízení. 

Část architektonická 

Nádrž je krajinotvorného typu, má přírodní charakter. Dno suché nádrže bude 

uzpůsobeno tak, aby bylo možné jeho další využití. 



MOŽNOSTI OCHRANY OBCE PŘED EXTRAVILÁNOVOU VODOU             DANIELA SKOLKOVÁ 

Bakalářská práce 

 

37 
 

Popis objektů 

Hráz 

Hráz je navržena jako zemní homogenní do ze zeminy CL – jíl s nízkou plasticitou. 

Výška hráze je 4,6 m. Výšková kóta koruny hráze je 351,36 m n. m. Návodní líc je ve 

sklonu 1:3,7 a vzdušní 1:2,2. Vzdušní i návodní líc je upraven ohumusováním a osetím 

o tloušťce 0,20 m. 

Hráz nádrže může být navržena jako homogenní, neboť její maximální výška 

nepřekračuje doporučovaných 6 m. 

 

Obr. 2.2.1 – Předpokládané místo budoucí hráze 

Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv je řešen jako kašnový o délce přelivné hrany 12,08 m ve výšce 

350,66 m n.m. Kašnový přeliv je 2 m široký a 4 m hluboký. Na koruně hráze je 

umístěna mostovka o tloušťce 0,25 m. Tlumení kinetické energie při napojení 

betonového žlabu na koryto pod hrází je zabezpečeno těžkým kamenným záhozem, 

betonovým příčným prahem a následným lehkým kamenným záhozem. 
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Spodní výpust 

Spodní výpust je tvořena otevřeným korytem, které je napojeno do betonového koryta 

bezpečnostního přelivu kruhovým otvorem ve stěně kašny. Slouží k provádění pouze 

malých průtoků a jeho kapacita je omezená. Spodní výpust je nehrazená. Boční stěny 

koryta jsou tvořeny opěrnými zdmi, na kterých je těžké kamenné opevnění. 

Koryto potoka 

Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklony svahů 1:1. Koryto je široké 1 m ve dvě a 

4,2 m v koruně. Hloubka nově vytvořeného koryta je 1,6 m. 

Svahy i dno koryta bude upraveno ohumusováním a osetím. 

 

Obr. 2.2.2 – Původní koryto potoka 
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2.3 Hydrotechnické výpočty 

2.3.1 Výpočet bezpečnostního přelivu 

 

                                 (m
3
.s

-1
)   (2.3.1.1) 

 

Kde: 

Q – množství přepadající vody (m
3
.s

-1
) 

m – přepadový součinitel  

b – délka přepadu (m) 

Ho – výška hladiny nad korunou přepadu (m) 

b = 12,08 m 

m = 0,449 

H = 0,3 m 

                                     m
3
.s

-1
 

Maximální množství přepadající vody přes hranu bezpečnostního přelivu je 3,95 m3.s-1  

2.3.2 Výpočet spodních výpustí (kruhové napojení do kašnového 

přelivu) 

         (m
3
.s

-1
)     (2.2.5.2) 

              (m.s
-1

)      (2.2.5.3) 

 

 

Kde: 

Q – množství přepadající vody (m
3
.s

-1
) 

  – součinitel výtoku 

h – přepadová výška (m)  

DN = 1000 mm 
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h = 3,55 m 

  = 0,65 

                          m.s
-1 

                       m 

                   m
3
.s

-1 

 

Kapacita spodní výpusti je 4,25 m3.s-1 . 
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3  ZÁVĚR 

Problematika povrchového odtoku a především problém zatápění obcí vodami 

z extravilánu bude vždy aktuální tématikou. Někteří lidé si nedokážou představit ani 

připustit jaké následky mohou mít přívalové deště pro osídlené území. Stále častěji 

dochází k zaplavování obcí, sklepů domů a v nejhorších případech i újmě na lidských 

životech. 

V této práci bylo poukázáno na několik možných variant řešení opatření, která ovlivňují 

povrchový odtok, a tím zamezují nebo alespoň zmenšují množství vniklé extravilánové 

vody do obce. Tyto opatření pozitivně ovlivňují infiltraci nebo retenci vody.  Mezi 

opatření, která podstatně omezují škodlivý povrchový odtok, patří zejména záchytné 

kanály, příkopy nebo průlehy, ale též různé druhy retenčních nádrží, které díky svému 

zásobnímu objemu povodeň zadrží.  

V obci Sebranice byly zváženy dvě varianty řešení. A to buď suchá nádrž nad obcí, 

nebo zvětšení kapacity koryta potoku protékajícího obcí. Z důvodu nevhodných 

prostorových podmínek v intravilánu obce byla varianta zvětšení kapacity koryta potoka 

zamítnuta.  Jako vhodná varianta řešení bylo zvoleno vybudování suché nádrže. Tato 

nádrž se bude nacházet severozápadně nad obcí. Při přívalových deštích bude sloužit 

k zadržení a transformaci povodňové vlny. Jednou z dalších funkcí suché nádrže bude 

zachycení splavenin způsobených vodní erozí na svazích v dotčeném území. 
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