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Diplomová práce řeší posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha v ř. km 

8,120 – 13,900. Tok protéká intravilánem obce Polom a extravilánem obce Polom 

a Heřmanice. Práce je zaměřena na posouzení stavu koryta Luhy, kapacity toku a na návrh 

protipovodňového opatření. V rámci řešení bylo provedeno i zhodnocení stavu rybníků 

v dané lokalitě. Posouzení stavu koryta a rybníků bylo provedeno na základě vlastní 

pochůzky a pořízené fotodokumentace. Výpočet průběhu hladin byl proveden pomocí 

programu HEC-RAS. Výsledkem práce je zhodnocení stavu vodního toku metodou HEM a 

návrh protipovodňových opatření. 
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Diploma thesis deals with the assessment of runoff conditions on the water flow 

Luha in the river kilometer 8,120 – 13,900. The river flows in the urban area of Polom and 

undeveloped area of Polom and Heřmanice. The thesis is focused on an assessment of the 

condition of the riverbed, capacity of the river and on design of a flood protection. The thesis 

includes an assessment of the condition of fishponds. The assessment is based on personal 

visit and photos taken as record. Program HEC-RAS was used to calculate the water levels. 

The outcome is an evaluation of the river condition according to a method HEM and design 

of the flood protection. 
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1 ÚVOD 

Vodní tok Luha v ř. km 8,120 – 13,900 protéká extravilánem obcí Heřmanice 

a Polom, v Polomi pokračuje i přes zastavěnou část obce. Obec Polom leží na zemědělsky 

využívaném a málo zalesněném území, což přispívá k průběhu povodní. Obec byla 

mnohokrát zasažena povodněmi, z posledních dvaceti let se jedná o povodně z roku 1997, 

1998, 2001, 2003, 2006, 2009 a 2010. Vzhledem k častému výskytu povodní na vodním toku 

Luha bylo v roce 2015 stanoveno záplavové území v ř. km 3,865 – 27,600, včetně jeho 

aktivní zóny. Stanovením záplavového území a aktivní zóny došlo k omezení rozvoje 

zástavby v Polomi a Heřmanicích.  

V intravilánu obce Polom proběhla v minulosti, kolem roku 1950, úprava Luhy. 

Trasa toku byla napřímena a koryto získalo lichoběžníkový profil pro rychlé odvedení 

povodňových průtoků, což však nezajistilo dostatečnou kapacitu koryta a protipovodňovou 

ochranu obce, která by měla být chráněna na dvacetiletou vodu.  

Na území Heřmanic a Polomi se vyskytují rozsáhlé plochy orné půdy, na kterých 

dochází k eroznímu smyvu. Půda je odnášena do Luhy a zanáší její průtočný profil, který je 

tak zmenšován a snižuje se kapacita koryta. 

Jedná se o velmi problematický úsek. Zástavba v Polomi je dle záplavového území 

ohrožována již při průtoku Q5, dochází také k zaplavování boční rybniční soustavy. Je nutné 

provést opatření pro lepší protipovodňovou ochranu. Přípravné i organizační opatření 

napomáhají ke zvládání povodňových stavů. Obec vlastní povodňový plán a stanovením 

záplavového území se snižují povodňové škody do budoucna. Netechnická opatření jsou 

v řešené lokalitě nedostačující a bude nutný návrh technických protipovodňových opatření.  

Při stanovení míry ochrany je nezbytné vypočítat průběhy hladin pro charakteristické 

průtoky a vytvořit vhodný návrh protipovodňových opatření (PPO), který je dále ověřen 

hydrotechnickými výpočty.  
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha 

v ř. km 8,120 – 13,900. Součástí je výpočet průběhu hladin pro průtoky Q5, Q20 a Q100, dále 

stanovení kapacity koryta Luhy a zjištění současné protipovodňové ochrany obce Polom. 

V rámci práce bude provedeno i zhodnocení stávajícího stavu vodního toku a rybniční 

soustavy.  

Podklady pro zpracování diplomové práce zahrnují geodetické zaměření příčných 

profilů, hydrologická data získaná od Českého hydrometeorologického ústavu a základní 

vodohospodářskou mapu 1:50 000. Posouzení odtokových poměrů bude provedeno na 

základě vlastní pochůzky, pořízené fotodokumentace a hydrotechnických výpočtů průběhů 

hladin. 

 

Dílčí cíle práce: 

 Posouzení současného stavu koryta toku a rybniční soustavy. 

 Posouzení kapacity toku v řešeném úseku. 

 Výpočet průběhu hladin Q5, Q20 a Q100. 

 Posouzení protipovodňové ochrany intravilánu obce Polom. 

 Ideový návrh PPO. 
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3 POPIS ÚZEMÍ 

3.1 SPRÁVNÍ ÚDAJE 

 vodní tok Luha 

 ID vodního toku 10100201 

 zájmový úsek – ř. km 8,120 – 13,900 

 katastrální území Polom u Hranic, Heřmanice u Polomi 

 okres Přerov, Nový Jičín 

 kraj Olomoucký, Moravskoslezský 

 tok spravuje Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 

 číslo vodohospodářské mapy je 25 – 12 

 číslo hydrologického pořadí pozorovaného úseku je 2-01-01-057 

 

Obrázek 3.1 Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1:50 000 [1] 
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3.2 ÚDAJE O POVODÍ 

Luha pramení v nadmořské výšce 570 m n. m. ve východní části Oderských vrchů 

nad obcí Jindřichov, odkud odtéká jihovýchodním směrem a její hlavní směr se cestou 

dvakrát lomí - nejdříve u Bělotína a poté pod Polomí. Luha ústí do řeky Odry po 28,1 km 

své délky v Jeseníku nad Odrou v nadmořské výšce 256 m n. m. 

Přirozený podélný sklon dna Luhy (bez ovlivnění spádovými objekty) činí v její 

dolní trati okolo 1,5 ‰, výše proti proudu vzrůstá. Větším přítokem s povodím nad 10 km2 

je potok Rybník, který ústí do Luhy v ř. km 3,900. [2] 

 

Řešený úsek vodního toku Luha se nachází na území dvou obcí - Polom a Heřmanice. 

Polom spadá územně pod Olomoucký kraj a Heřmanice pod kraj Moravskoslezský. Zájmový 

úsek vodního toku začíná v místě mostu dálnice D48 v ř. km 8,120 a končí těsně před 

náhonem Bělotínských rybníků v ř. km 13,900. V řešeném úseku je 6 přítoků, pojmenovaný 

je pouze přítok Heřmanický potok. Přibližně od ř. km 8,750 až po ř. km 11,040 se nachází 

soustava bočních rybníků (Sádka, Heřmanický rybník, rybník Dolní Polom a Horní Polom). 

 

3.3 POMĚRY GEOLOGICKÉ 

Zájmová lokalita patří do provincie Západní Karpaty, která se podrobněji člení na 

soustavy, podsoustavy, celky, podcelky a okrsky. Řešená lokalita leží na hranici dvou 

soustav – Vněkarpatské sníženiny a Vnější Západní Karpaty. Podrobnější geomorfologické 

členění soustav je následující: 

 

 Vněkarpatské sníženiny  

 Západní Vněkarpatské sníženiny 

 Moravská brána 

    

Obrázek 3.2 Vyznačení řeky Luhy a řešeného úseku [2] 
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 Oderská brána 

 Bělotínská pahorkatina 

 

 Vnější Západní Karpaty 

 Západobeskydské podhůří 

 Podbeskydská pahorkatina 

 Příborská pahorkatina 

 Hluzovská pahorkatina 

 

Větší část úseku spadá pod Vněkarpatské sníženiny, do celku Moravská brána, kde 

se náchází neogénní sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s rozsáhlými 

sprašovými pokryvy. 

V okolí zájmového úseku se nachází převážně písčitohlinité, hlinitokamenité 

a kamenitohlinité sedimenty, dále pak spraše a sprašové hlíny. Ojediněle se zde vyskytují 

písky, štěrky a písčité štěrky. [3] 
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3.4 HYDROGEOLOGICKÉ PODKLADY 

V blízkosti řešeného úseku toku se nachází 9 vrtů. Z toho 2 vrty sahají do hloubky 

5 – 10 m, 3 vrty do 10 – 15 m a 4 vrty do hloubky 15 – 25 m. [4] 

 

Obrázek 3.3 Geologická mapa řešeného úseku 1:25 000 [4] 
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3.5 POMĚRY PEDOLOGICKÉ 

Z pedologické mapy 1:25 000 je zřejmé pedologické složení půd v okolí zájmového 

úseku. 

 

             

 

V nivě vodního toku se nachází fluvizem, která je tvořena nivními sedimenty 

z povodňových sedimentů. Širší okolí toku pak tvoří převážně luvizem a kambizem. V horní 

části úseku je značné zastoupení hnědozemě. [4] 

 

 

 

Obrázek 3.4 Pedologická mapa řešeného úseku 1:25 000 [4] 
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3.6 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Zájmový úsek se nachází v dílčím povodí Odry, kde převládá mírně teplá oblast 

MT10 (podle klimatické klasifikace podle Quitta). Léto je delší a teplé, zima kratší a velmi 

suchá. Průměrný roční úhrn srážek je 700 – 900 mm. Průměrná roční teplota vzduchu se 

pohybuje kolem 7 - 7,5 ˚C. Tok je svou morfologií, existencí mostů a jezů náchylný k tvorbě 

ledových jevů. [5] 

 

3.7 POMĚRY HYDROLOGICKÉ 

Řešený úsek vodního toku Luha spadá pod správu Povodí Odry, státní podnik – VHP 

Skotnice. Číslo hydrologického pořadí je 2-01-01-057. 

Údaje o N-letých průtocích byly získány od ČHMÚ a jsou z května roku 2014. 

Průtoky byly stanoveny pro profil toku nad Lučickým potokem v ř. km 7,500. Jedná se o data 

ve II. a III. třídě přesnosti. Orientační směrodatná chyba dle „ČSN 75 1400 - Hydrologické 

údaje povrchových vod“ se uvádí v Tabulce 3.1. 

 

Tabulka 3.1 Vybrané orientační směrodatné chyby [12] 

Hydrologický údaj 

Třída přesnosti 

I II III IV 

Směrodatná chyba v [%] 

Dlouhodobý průměrný průtok (Qa) 8 12 20 30 

N – leté průtoky (Q1 až Q10) 10 20 30 40 

N – leté průtoky (Q20 až Q100) 15 30 40 60 

 

Tabulka 3.2 N-leté průtoky Luha, profil nad Lučickým potokem [11] 

 

Na území obce se nachází hlásný profil kategorie C, který informuje obec Polom 

a obce níže na toku o povodňovém nebezpečí. Je umístěn v profilu silničního mostu v ř. km 

12,107 (dle evidenčního listu 11,934). Na mostovce je připevněn ultrazvukový hladinoměr, 

který zaznamenává průběh hladin. Stupně povodňové aktivity s příslušnými vodními stavy 

jsou uvedeny v Tabulce 3.3. 

 

 

 

 

Hydrologické pořadí 
Q1 

[m3/s] 

Q2 

[m3/s] 

Q5 

[m3/s] 

Q10 

[m3/s] 

Q20 

[m3/s] 

Q50 

[m3/s] 

Q100 

[m3/s] 

2-01-01-057 10,9 17,3 27,0 35,2 44,1 57,0 67,6 
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Tabulka 3.3 Stupně povodňové aktivity na území obce Polom [6] 

Stupně povodňové aktivity Vodní stav [cm] 

1. SPA (bdělost) 160 

2. SPA (pohotovost) 180 

3. SPA (ohrožení) 200 

 

3.8 POVODNĚ 

Obec Polom leží na zemědělsky využívaném a málo zalesněném území, což přispívá 

k průběhu povodní. V minulosti byla obec mnohokrát zasažena povodněmi, z posledních 

dvaceti let se jedná o povodně z roku 1997, 1998, 2001, 2003, 2006, 2009 a 2010. 

3.8.1 Povodně 1997 

Při letní povodni v roce 1997 došlo k zaplavení asi jedné třetiny obce, bylo zatopeno 

15 rodinných domů a celá zahrádkářská kolonie včetně chatek a zahrádkářských domků. 

Bylo zatopeno 19 studní, které byly jediným zdrojem pitné vody pro obyvatele, do dalších 

6 studní se dostala voda s bahnem z polí. Byly zanešené také příkopy a propustky pod 

komunikacemi. K rozlití Luhy přispělo i to, že se v obci téměř 20 let neprováděla žádná 

údržba toku. Koryto bylo značně zanesené a břehy zarostlé náletovými dřevinami. 

Nedostatečná byla i spolupráce s Rybářstvím Hustopeče nad Bečvou (majitel rybníků 

v obci) při napouštění rybníků. [13] 

3.8.2 Povodně 1998 

V červnu roku 1998 došlo v důsledku extrémních srážek k vybřežení vody 

v intravilánu obce. Vznikly škody na majetku občanů zaplavením obdělaných přilehlých 

pozemků. [13] 

3.8.3 Povodně 2001 

V noci ze 17. 7. na 18. 7. 2001 došlo k vybřežení vodního toku Luha. Po 

dvanáctihodinovém dešti byly zaplavovány okolní pozemky a obytné domy. [13] 

3.8.4 Povodně 2006 

Na jaře 2006 byl z důvodu značného množství splavenin zmenšen průtočný profil 

Luhy, voda vybřežovala a zatápěla daleké okolí včetně nemovitostí. [13] 

3.8.5 Povodně 2009 

Přívalová povodeň v červnu 2009 postihla zejména malé toky a na nich ležící obce. 

Na velkých tocích se již projevovala bez větších problémů.  
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V obci Polom byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Voda vystoupala do 

úrovně hladiny větší než stoleté vody. Došlo k zaplavení 25ti objektů, z toho 20 domácností. 

Povodeň zasáhla rybníky v obci (vodní díla IV. kategorie). U rybníků Horní Polom, Dolní 

Polom, Heřmanický a Sádka došlo k přelévání hrází, hráze podél Luhy byly poškozeny a na 

několika místech byly podemlety paty rybníků. [14] 

 

 

3.8.6 Povodně 2010 

Při povodni v květnu a červnu 2010 bylo zasaženo v obci Polom 5 rodinných domů. 

Jednalo se o zatopení sklepů, dvorů, garáží a pouze u jednoho došlo k částečnému zatopení 

obytné části. Bylo zaplaveno 15 chat v zahrádkářské kolonii. Vznikly škody na 

komunikacích a byl vyplaven most na bezejmenném toku (PB přítok Luhy v ř. km 11,954). 

[13] 

 

3.9 ÚDAJE O ZEMĚDĚLSTVÍ 

Mezi potenciální znečišťovatele toku patří zemědělská výroba. Zájmové území je 

hojně zemědělsky využíváno, v okolí obce se nachází rozsáhlé orné plochy. Na Obrázku 3.6 

jsou hnědě vyšrafovány orné půdy a zeleně lesy. Je patrné, že lesy pokrývají jen velmi malou 

oblast.  

Vzhledem ke geomorfologickým podmínkám dochází k plošné erozi a smyvu půdy 

z orných ploch. Do toku se spolu s půdou dostávají i živiny, které podporují tvorbu sinic 

a zhoršují tak kvalitu vod.  

 Rybníky na území obce jsou využívány pro rybochovné účely. 

Obrázek 3.5 Fotky z povodně 2009 [13] 
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3.10 ÚDAJE O PRŮMYSLU 

V obci se nachází dva průmyslové objekty – autovrakoviště a cihelna. Objekty leží 

v bezpečné vzdálenosti od toku a nepatří tak mezi ohrožující objekty.   

 

3.11 POŽADAVKY NA ODBĚR 

Luha je hlavním zdrojem vody pro Polomské rybníky. Nad stavidlovým jezem 

v ř. km 11,280 se odebírá voda dvěma potrubími DN300, které se napojují na otevřený 

náhon, který se kříží s tokem Lučina a dále pokračuje jako zatrubněný DN600 až 

k napouštěcímu objektu rybníka Horní Polom. Průměrné množství odběru je 60 l/s, 

maximální 175 l/s pro jarní napouštění, maximální měsíční množství je 450 000 m3 a roční 

množství 1 900 000 m3. Požadovaný sanační průtok pod jezem je Q330d=42 l/s. [15] 

 

3.12 ČISTOTA VOD 

Jak již bylo zmíněno, čistotu vod zhoršují zemědělsky využívané plochy. Ke 

znečišťování vody dochází také odpadními vodami z domácností, jelikož obec Polom nemá 

vybudovanou kanalizaci. Nakládání s odpadními vodami by mělo být v budoucnu řešeno 

domovními čistírnami odpadních vod. 

“ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním ze 

základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje 

limity pro 5 tříd jakosti:  

I. třída – neznečištěná voda,  

II. třída – mírně znečištěná voda,  

Obrázek 3.6 Orné a lesní plochy v zájmové lokalitě [7] 
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III. třída – znečištěná voda, 

IV. třída – silně znečištěná voda,  

V. třída – velmi silně znečištěná voda. 

Jakost vod je sledována ve vybraných profilech na toku. Níže na toku, v obci 

Polouvsí se nachází profil pro sledování jakosti vod s ID - POD_5562. [8] 

Celková jakost v profilu nebyla určena, ale Luha ústí do Odry, kde byla stanovena 

jakost I. a II. třídy. 

 

3.13 REKREAČNÍ VYUŽITÍ  

Zájmový úsek toku není využíván pro rekreační účely. Rybníky slouží pro rybochov. 

 

3.14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Řešený úsek se nenachází v chráněné krajinné oblasti, avšak níže na toku Luhy  

(ř. km 1,600 – soutok) se nachází chráněná krajinná oblast Poodří. Z chráněných živočichů 

je říčka biotopem dravé treskovité ryby mníka jednovousého, dále se zde vyskytují ledňáček, 

vydra a rak říční. Celá Luha je rybářsky obhospodařována jako pstruhový revír. [2] 
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4 POPIS ŘEŠENÉHO ÚSEKU TOKU 

Popis řešené lokality vychází ze dvou osobních pochůzek, z nichž jedna byla 

provedena v nevegetačním období v dubnu a druhá v srpnu. V rámci obhlídky byla pořízena 

rozsáhlá fotodokumentace a byly zpracovány formuláře pro metodiku HEM. Dalšími 

podklady byly materiály od správce toku a obce. 

 

4.1 ÚPRAVA KORYTA 

V intravilánu obce Polom byla v minulosti provedena úprava vodního toku Luha, 

která byla vázána na konfiguraci zástavby. Došlo k napřímení toku a k úpravě příčného 

profilu na jednoduchý lichoběžník s opevněnými svahy travním porostem. [2] 

 

4.2 POPIS CHARAKTERISTICKÝCH ÚSEKŮ TOKU 

Úsek vodního toku byl rozdělen na 3 dílčí úseky, které mají rozdílný charakter. 

Jednotlivé úseky jsou podrobněji popsány níže a jsou vyznačeny v příloze P1 - Situace 

stávajícího stavu. 

Na řešeném úseku dlouhém 5,780 km se nachází 5 mostů, 2 lávky, 6 přítoků 

a 3 nalezené výustní objekty. 

4.2.1 I. Úsek (ř. km 8,120 – 10,000) 

4.2.1.1 Trasa toku 

První úsek toku vede extravilánem obce Polom a Heřmanice. Od ř. km 8,120 do 

8,547 byla provedena přeložka toku kvůli výstavbě dálnice D48. Přeložením vodního toku 

došlo k jeho napřímení. Od ř. km 8,547 tok přirozeně meandruje až po začátek rybniční 

soustavy, do které spadají rybníky Sádka, Heřmanický, Dolní Polom a Horní Polom.  

4.2.1.2 Popis podélného sklonu a materiálu dna 

Dno má průměrný podélný sklon 2 ‰ a je pokryto jemnozrnným materiálem s místně 

se vyskytujícími většími kameny. Jemnozrnný materiál je do toku částečně vnášen erozními 

smyvy z polí. 

4.2.1.3 Popis příčného profilu  

Příčný profil je jednoduchý lichoběžník, který je vymílán vodní erozí. Svahy koryta 

jsou zpevněny trávou a porostlé převážně náletovými dřevinami, které nevhodně zasahují do 

průtočného profilu.  
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4.2.1.4 Objekty na toku 

 SO1 - silniční most v ř. km 8,120  

Dvoupolový most vedený šikmo k ose vodního toku je v uspokojivém technickém 

stavu. Mostovka je uložena na betonových opěrách a železobetonových pilířích kruhového 

průřezu. Spodní hrana mostovky je na kótě 276,73 m n. m. Svahy koryta toku jsou v místě 

mostu opevněny dlažbou do betonu.   

 

 

 

 Pravostranný přítok v ř. km 8,235 – Heřmanický potok. 

 

 SO2 – rámový most v ř. km 8,547  

Most kříží vodní tok kolmo. Spodní stavba je z obdélníkových betonových rámů. 

Mostovka je tvořena ocelovými nosníky s přivařeným zábradlím, zásyp mostu je částečně 

vyplaven, stav objektu je špatný. Při převýšení hladiny nad hranu mostovky dochází 

k zachycování plaví zábradlím, a tím ke zhoršení odtoku přes mostovku. Průtočný profil je 

mostem značně zmenšen. Spodní hrana mostovky je uložena na kótě 271,66 m n. m. Viz 

Obrázek 4.3. 

 

 Levostranný přítok v ř. km 8,742 – náhon od rybniční soustavy. 

Obrázek 4.1 Reprezentativní fotografie I. úseku 

Obrázek 4.2 SO1 silniční most v ř. km 8,120 
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 Pravostranný přítok v ř. km 9,020 – odvodňovací zařízení. 

 Pravostranný přítok v ř. km 9,456 (Obrázek 4.4) 

 

 

 

 Výusť z rybníka v ř. km 9,920 

 

4.2.2 II. Úsek (ř. km 10,000 – 12,900) 

4.2.2.1 Trasa toku  

Druhý úsek toku se nachází v intravilánu obce Polom. Podél toku se vyskytuje 

rozptýlená zástavba a cca od ř. km 12,107 zahrádkářská kolonie i se zástavbou. Trasa Luhy 

byla napřímena a zkrácena v souvislosti s rozvojem obce a rychlým odvedením 

povodňových vod. 

4.2.2.2 Popis podélného sklonu a materiálu dna 

Průměrný podélný sklon dna je 1,5 ‰. Na dně se opět vyskytuje jemnozrnný 

materiál. 

4.2.2.3 Popis příčného profilu  

Úpravou toku získalo koryto lichoběžníkový profil, místy s velmi nízkými břehy. 

Mezi zástavbou jsou svahy zatravněny a udržovány. Podél toku jsou vysázeny stromy 

a pravidelnou údržbou odstraňovány náletové dřeviny. 

V místě zahrádkářské kolonie má lichoběžníkové koryto zatravněné břehy. Stromy 

a keře se vyskytují i v průtočném profilu. Lokálně jsou svahy nestabilní a dochází k jejich 

sesuvu. Svahy ohrožené sesuvy jsou stabilizované pomocí kamenů, tvárnic, desek a jiných 

opatření. Inundaci tvoří oplocené zahrádky, chaty a zástavba. 

 

Obrázek 4.3 SO2 most v ř. km 8,547 Obrázek 4.4 PB přítok v ř. km 9,456 
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4.2.2.4 Objekty na toku 

 SO3 – betonový most v ř. km 10,094  

Most je tvořen tenkou železobetonovou mostovkou vetknutou do betonových opěr, 

na které navazují šikmá mostní křídla. Tok je křížen kolmo. Na mostě je umístěno subtilní 

zábradlí, které i tak zhoršuje odtok přes mostovku. Most je v dobrém technickém stavu. 

Spodní hrana mostní konstrukce je uložena na kótě 274,72 m n. m. Most je na Obrázku 4.7. 

 

 SO4 - lávka v ř. km 10,654  

Lávka kolmá k ose toku je tvořena obloukovou ocelovou konstrukcí, na které jsou 

uloženy dřevěné desky. Lávka je opatřena zábradlím. Je ve špatném technickém stavu, 

ocelová konstrukce vykazuje korozi a chybějí dřevěné desky, které tvoří pochůznou plochu. 

V ose toku je spodní hrana lávky na kótě 276,30 m n. m. Viz Obrázek 4.8. 

Obrázek 4.5 Reprezentativní fotografie II. úseku - intravilán 

Obrázek 4.6 Reprezentativní fotografie II. úseku – zahrádkářská kolonie 
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 SO5 – lávka v ř. km 10,756 

Lávka je umístěna kolmo na osu toku, je tvořena betonovými opěrami, na kterých je 

uložena ocelová konstrukce se zábradlím. Lávka je v dobrém technickém stavu. Spodní 

hrana lávky je na kótě 275,54 m n. m. Viz Obrázek 4.9. 

 

 PB výusť v ř. km 10,955 

  

 SO6 – silniční most v ř. km 11,041 

Silniční most je tvořen železobetonovým monolitickým rámem s vetknutými 

mostními křídly. Je v dobrém technickém stavu. Na mostě jsou viditelné drobné trhliny 

a výluhy vody. Spodní hrana mostní konstrukce je uložena na kótě 275,60 m n. m. Most je 

níže na Obrázku 4.10. 

 

 

 

 Levostranný přítok v ř. km 11,051– Lučina 

Obrázek 4.7 SO3 most v ř. km 10,094 Obrázek 4.8 SO4 lávka v ř. km 10,654 

Obrázek 4.9 SO5 lávka v ř. km 10,756 Obrázek 4.10 SO6 most v ř. km 11,041 



27 

 

 

 

 SO7 – stavidlový jez v ř. km 11,280 

Jedná se o jednopolový pohyblivý jez, jehož hradící konstrukcí je zdvižné stavidlo 

o světlé šířce 6 metrů. Za povodňových stavů je stavidlo vyhrazeno, i vyhrazené stavidlo 

vytváří překážku při povodňových průtocích. V podjezí jsou břehy opevněny kamennou 

dlažbou. Jez slouží k zásobování Polomských rybníků, voda odtéká dvěma potrubími 

DN300 levým zavazovacím křídlem do náhonu rybníka. Jez je v dobrém technickém stavu. 

Viz Obrázek 4.12. 

 

 

 

 Pravostranný přítok v ř. km 11,954 

 

 Levobřežní výust v ř. km 12,102 

 

 SO8 – silniční most v ř. km 12,107 

Most je tvořen železobetonovým monolitickým rámem s vetknutými mostními 

křídly, je v dobrém technickém stavu. Na mostě jsou viditelné trhliny mezi opěrou a deskou 

mostu a průsaky povrchové vody přes římsu. Spodní hrana mostovky se nachází 

Obrázek 4.11 LB přítok v ř. km 11,051– Lučina 

Obrázek 4.12 SO7 jez v ř. km 11,280  Obrázek 4.13 SO8 most v ř. km 12,107 
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v nadmořské výšce 277,45 m n. m. Na mostě je umístěn ultrazvukový hladinoměr, který 

zaznamenává průběh hladin. Most je znázorněn na Obrázku 4.13. 

 

4.2.3 III. Úsek (ř. km 12,900 – 13,900) 

4.2.3.1 Trasa toku  

Třetí úsek má přirozený charakter a nachází se v extravilánu obce Polom. Tok 

meandruje doprovodným porostem. Z historické mapy bylo zjištěno, že trasa toku se 

v minulosti nezměnila. Širší okolí řešeného úseku tvoří pole. 

4.2.3.2 Popis podélného sklonu a materiálu dna 

Podélný sklon dna je snížen pevným jezem, v úseku pod jezem je sklon 3,9 ‰ a nad 

jezem 0,9 ‰. Průměrný podélný sklon úseku je 2,9 ‰. Na dně se nachází jemnozrnný 

materiál. Břehy bez vegetace přispívají k zanášení koryta jemnozrnným materiálem z polí. 

4.2.3.3 Popis příčného profilu  

Průtočný profil lichoběžníkového tvaru je v konkávních březích vymílán vodní erozí. 

Břehy toku v popisovaném úseku jsou porostlé náletovými rostlinami a dřevinami, které se 

často vyskytují i v průtočném profilu. 

 

 

 

4.2.3.4 Objekty na toku 

  SO9 – pevný jez v ř. km 13,601 

Pevný betonový jez je rozdělen pilířem na dvě jezová pole, přelivná hrana má 

lichoběžníkový tvar. Je ve špatném technickém stavu, jez ani okolí není udržované. Dříve 

zásoboval vodou Polomské mlýny, v současné době již neplní účel své výstavby.  

Obrázek 4.14 Reprezentativní fotografie III. úseku 
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 Pravostranný přítok v ř. km 13,005 

 

4.3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU RYBNÍKŮ 

Jedná se o soustavu 4 rybníků – rybník Horní Polom, Dolní Polom, Heřmanický 

a rybník Sádka. Rybníky jsou napouštěny z toku Luha. Pomocí odběrného objektu se 

stavidlovým jezem je voda odebírána a dále odváděna náhonem a navazujícím potrubím až 

do rybníku Horní Polom, ze kterého je zásobován Dolní Polom a dále pomocí přepouštěcích 

objektů rybník Heřmanický a Sádka. Ze Sádky se vrací voda zpět do toku. [15] 

Rybníky Horní a Dolní polom leží na území obce Polom, Heřmanický a rybník Sádka 

již spadají pod obec Heřmanice.  

Rybniční soustava je využívána pro chov ryb, zmírnění velkých vod ovladatelným 

a neovladatelným retenčním prostorem a vytváří vodní biotop. 

Boční hráz mezi Luhou a rybníky je zatravněna a porostlá mnoha náletovými 

dřevinami, v některých místech je viditelná abraze břehů.  

 

4.3.1 Rybník Horní Polom 

Rybník je napouštěn betonovou šachtou s možností jednoduchého hrazení. Voda 

odtéká spodními výpustmi, které ústí jednak do rybníka Dolní Polom a jednak do Luhy. 

U levého zavázání hráze se nachází nouzový bezpečnostní přeliv koncipovaný jako průleh 

v koruně hráze. Koruna hráze se nachází v nadmořské výšce 274,80 – 275,50 m n. m. [15] 

Koruna hráze je tvořena nezpevněnou cestou. Návodní i vzdušní líc je porostlý 

náletovými dřevinami. Z pochůzky bylo místy patrné kamenné opevnění návodního líce, 

zbytek svahu je zatravněn. Hráz je v dobrém technickém stavu.  

Obrázek 4.15 SO9 Pevný jez v ř. km 13,601 
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4.3.2 Rybník Dolní Polom 

Napouštění rybníka probíhá spodními výpustmi rybníka Horní Polom. Vypouštění 

vody je do rybníka Heřmanický a rybníka Sádka pomocí přepouštěcího objektu 

požerákového typu. U levého zavázání hráze se nachází nouzový bezpečnostní přeliv 

koncipovaný jako průleh v koruně hráze. Kóta koruny hráze se nachází v nadmořské výšce 

273,90 – 275,30 m n. m. [15] 

Korunu hráze tvoří nezpevněná cesta a je zde umístěno silo na krmivo pro ryby. Hráz 

je zatravněna a porostlá náletovými dřevinami. Je v dobrém technickém stavu. 

 

 

 

4.3.3 Heřmanický rybník 

Rybník je zásobován vodou pomocí požeráku z rybníka Dolní Polom a vypouštěn je 

do rybníka Sádka. Koruna hráze je cca na kótě 273,60 m n. m. Rybníku chybí nouzový 

bezpečnostní přeliv. [15] 

Obrázek 4.16 Hráz rybníka Horní Polom Obrázek 4.17 Výusť z rybníka 

Obrázek 4.18 Hráz rybníka Dolní Polom 
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Hráz je zatravněna a porostlá náletovými dřevinami. Návodní líc je opevněn 

kamenem.  Na koruně hráze se nachází nezpevněná cesta. Hráz se jeví v dobrém technickém 

stavu. 

 

 

 

4.3.4 Rybník Sádka 

Rybník je napouštěn spodní výpustí rybníka Dolní Polom a přepouštěcím objektem 

z rybníka Heřmanický. Voda ze Sádky odtéká požerákem a odpadním potrubím DN1000 do 

odpadního koryta, které ústí do Luhy. Ze Sádky je možný neškodný rozliv vody přes 

štěrkovou cestu na louky pod rybníkem, ze kterých se voda vrátí zpět do Luhy. [15] 

 

4.4 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  

V minulosti byla obec Polom opětovaně zasažena povodněmi, které jsou popsány 

v kapitole 3.8. Vzhledem k těmto událostem bylo stanoveno záplavové území Luhy. 

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství stanovil 

rozsah záplavového území včetně aktivní zóny pro ř. km 3,865 – 9,120 dne 27. 4. 2015. Pro 

řešenou část vodního toku ležící na území Olomouckého kraje bylo stanoveno záplavové 

území a aktivní zóna Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí 

a zemědělství v ř. km 9,120 – 27,600 dne 10. 7. 2015. Záplavové území bylo stanoveno na 

základě „Studie odtokových poměrů - Luha km 3,0 – 27,6“ zpracovanou Povodím Odry, 

státní podnik v prosinci 2014.  

 

Obrázek 4.19 Hráz mezi Heřmanickým rybníkem a Sádkou 
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Obrázek 4.20 Záplavové území při Q5 [8] 

Obrázek 4.21 Záplavové území při Q20 [8] 

Obrázek 4.22 Záplavové území při Q100 [8] 
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5 METODIKA HEM 

V předchozí kapitole byla popsána trasa toku, podélný sklon, příčný profil a jeho 

opevnění. Do posouzení toku se řadí i posouzení hydromorfologického stavu, který byl 

monitorován podle metodiky HEM.   

Monitoring hydromorfologických charakteristik toků představuje součást systému 

monitoringu složek ekologického stavu vodních útvarů pro naplnění požadavků Rámcové 

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

Metodika HEM řeší otázku metodiky monitoringu a hodnocení 

hydromorfologických charakteristik toků.  

Monitoring probíhá formou terénního mapování vybraných hydromorfologických 

charakteristik toků a údolní nivy na úsecích vymezených mapovatelem. Hodnocení 

charakteristik je zaznamenáno do mapovacího formuláře a současně jsou do mapy 

zakreslovány hranice vymezených úseků. Nejvyšší hydromorfologická kvalita je dosažena, 

pokud stav toku odpovídá potenciálně přirozeným podmínkám při nejvyšší variabilitě 

odpovídající charakteristice daného prostředí. Hydromorfologické charakteristiky jsou 

bodově hodnoceny od 1 do 5, přičemž 1 představuje nejlepší a 5 nejhorší hodnotu. Výsledná 

hydromorfologická kvalita úseku je vypočtena jako vážený průměr bodů jednotlivých 

charakteristik. Z hydromorfologických kvalit všech úseků je vypočtena hydromorfologická 

kvalita vodního útvaru jako jejich vážený průměr, kde vahou je délka úseku. 

Hydromorfologické stavy a jim příslušné skóre vypočtených hydromorfologických kvalit 

úseků jsou zobrazeny v Tabulce 5.1. 

 

Tabulka 5.1 Klasifikace hydromorfologického stavu [18] 

Skóre 

≥                                   < 
Třída Hydromorfologický stav 

1,0              -               1,5 1 přírodě blízký 

1,5              -               2,5 2 slabě modifikovaný 

2,5              -               3,5 3 středně modifikovaný 

3,5              -               4,5  4 značně modifikovaný 

4,5              -               5,0 5 silně modifikovaný 
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Sledované hydromorfologické charakteristiky rozdělené do jednotlivých zón: 

 

Zóna koryto 

 Upravenost trasy toku.  

 Variabilita šířky koryta. 

 Variabilita zahloubení v podélném profilu. 

 Variabilita hloubek v příčném profilu. 

 Dnový substrát. 

 Upravenost dna. 

 Mrtvé dřevo v korytě. 

 Struktury dna. 

 Charakter proudění. 

 Ovlivnění hydrologického režimu. 

 Podélná průchodnost koryta. 

 

Zóna břehy/příbřežní zóna 

 Upravenost břehu. 

 Břehová vegetace. 

 Využití příbřežní zóny. 

 

Zóna inundační území 

 Využití údolní nivy. 

 Průchodnost inundačního území. 

 Stabilita břehů a boční migrace koryta. [18] 

 

5.1 HYDROMORFOLOGICKÁ KVALITA ÚSEKŮ 

Řešený úsek toku byl rozdělen na 6 úseků vymezených podle různorodosti trasy, 

využití příbřežní zóny, údolní nivy a charakteru upravenosti koryta. Luha se řadí do 

pahorkatinných toků. Hodnocení ukazatelů vychází z mapovacích formulářů metodiky 

HEM. Ukázka formuláře šestého úseku je v příloze P7. 

5.1.1 Zhodnocení úseků 

V jednotlivých úsecích byli bodováni ukazatelé hydromorfologické kvality. 

Bodování je zaznamenáno v Tabulce 5.2. 
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Tabulka 5.2 Bodovaní ukazatelé v jednotlivých úsecích 

 Ukazatelé Body 

  1 2 3 4 5 6 

1 Upravenost trasy toku (TRA) 3 1 1 3 1 1 

2 Variabilita šířky koryta (VSK) 1 3 1 2 2 1 

3 
Variabilita zahloubení v podélném 

profilu (VHL) 
2 1 2 2 3 1 

4 
Variabilita hloubek v příčném 

profilu (VHP) 
2 2 2 4 4 2 

5 Dnový substrát (DNS) 1 1 2 2 2 2 

6 Upravenost dna (UDN) 2 3 1 3 1 1 

7 Mrtvé dřevo v korytě (MDK) 2 3 2 3 3 2 

8 Struktury dna (STD) 3 3 3 3 3 2 

9 Charakter proudění (PRO) 2 2 2 2 2 2 

10 
Ovlivnění hydrologického režimu 

(OHR) 
2 2 2 5 3 3 

11 Podélná průchodnost koryta (PPK) 1 2 1 3 1 2 

12 Upravenost břehu (UBR) 2 3 1 3 3 1 

13 Břehová vegetace (BVG) 2 3 3 3 2 1 

14 Využití příbřežní zóny (VPZ) 4 2 4 5 5 3 

15 Využití údolní nivy (VNI) 4 4 4 5 4 3 

16 
Průchodnost inundačního území 

(PIN) 
5 5 5 5 5 2 

17 
Stabilita břehů a boční migrace 

koryta (BMK) 
4 3 3 4 3 2 

Výsledná hydromorf. kvalita úseku 2,86 2,38 2,33 3,68 2,63 1,89 

 

5.1.2 Úsek 1 – ř. km 8,120 – 8,500 

Hydromorfologická kvalita úseku HMS=2,86 se řadí do středně modifikovaného 

hydromorfologického stavu (třída 3). Do hodnocení se negativně promítlo napřímení toku, 

původní trasa měla zvlněný půdorys. Dalšími špatně hodnocenými ukazateli jsou využití 

příbřežní zóny a využití údolní nivy, jelikož okolí toku je hojně zemědělsky využíváno. 

Nejhůře je hodnocena průchodnost inundačního území kvůli pozemní komunikaci, která 

vede souběžně s vodním tokem.  

5.1.3 Úsek 2 – ř. km 8,500 – 9,000 

Výsledná hydromorfologická kvalita úseku je HMS=2,38, což odpovídá slabě 

modifikovanému hydromorfologickému stavu (třída 2). Vysokými body je hodnoceno 

využití údolní nivy, která je zemědělsky obhospodařována. Nejhorší je opět průchodnost 

inundačního území kvůli komunikaci.  
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5.1.4 Úsek 3 – ř. km 9,000 – 10,000 

Třetí úsek byl jako i předchozí úseky špatně hodnocen v bodech – využití příbřežní 

zóny, využití údolní nivy a průchodnost inundačního území. Výsledná hydromorfologická 

kvalita úseku je HMS=2,33, což odpovídá slabě modifikovanému hydromorfologickému 

stavu (třída 2).  

5.1.5 Úsek 4 – ř. km 10,000 – 12,200 

Ve čtvrtém úseku je inundace tvořená zástavbou a komunikací. Hydrologický režim 

je ovlivňován stavidlovým jezem, který vzdouvá vodu a slouží pro odběr vody pro rybníky. 

K horšímu hodnocení přispěl i fakt, že byla trasa v minulosti napřímena a koryto získalo 

příčný profil jednoduchého lichoběžníku s nízkou variabilitu hloubek. Hydromorfologická 

kvalita úseku je HMS=3,68, jedná se o značně modifikovaný hydromorfologický stav, což 

odpovídá 4. třídě. 

5.1.6 Úsek 5  – ř. km 12,200 – 12,900 

Čtvrtý úsek toku protékající zahrádkářskou kolonií a rozptýlenou zástavbou má 

výslednou hydromorfologickou kvalitu HMS=2,63, jedná se o středně modifikovaný stav 

(třída 3).  

5.1.7 Úsek 6 – ř. km 12,900 – 13,900 

Šestý úsek dosáhl nejlepšího hodnocení ze všech úseků. Hydromorfologická kvalita 

úseku je HMS=1,89, řadí se do 2. třídy se slabě modifikovaným hydromorfologickým 

stavem. 

Koryto se blíží přírodě blízkému stavu, konkávní břehy jsou vymílány vodní erozí, 

v korytě se nachází mrtvé dřevo, tok přirozeně meandruje mezi doprovodnou vegetací. 

Hydromorfologický stav narušuje betonový pevný jez, který vzdouvá vodu a vytváří 

migrační překážku.  

 

5.2 HYDROMORFOLOGICKÁ KVALITA VODNÍHO ÚTVARU 

Monitorovaný a hodnocený by měl být celý vodní tok Luha. V tomto případě se 

hodnotí kvalita vodního útvaru v délce 5,78 km z celkových 28,10 km. Z jednotlivých 

hydromorfologických kvalit úseků byla vypočtena hydromorfologická kvalita vodního 

útvaru. Výsledná hydromorfologická kvalita vodního útvaru je HMK=2,85, což odpovídá 

středně modifikovanému hydromorfologickému stavu (třída 3). 

V duchu ustanovení Rámcové směrnice je základním cílem Plánu oblasti povodí 

Odry dosáhnout dobrého (slabě modifikovaného) stavu. Hydromorfologická kvalita celého 

řešeného úseku může být zlepšena opatřeními v kterémkoliv z šesti úseků. [5] 
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6 POPIS HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ 

Výpočty průběhu hladin pro vybrané průtoky byly provedeny pomocí programu 

HEC-RAS 4.1.0 (Hydrologic Engineering Center River Analysis System). Program HEC-

RAS využívá jednorozměrný matematický model proudění o volné hladině pro modelování 

ustáleného a neustáleného proudění, transportu sedimentů a kvality vod. V programu lze upravit 

postup výpočtu dle typu proudění (říční, bystřinné, kombinované), a také modelovat proudění 

přes objekty na toku jako jsou mosty, propustky atd. Výpočty průběhů hladin v profilech říční 

sítě při různých průtocích jsou počítány v programu HEC-RAS pomocí metody po úsecích, která 

vychází z Bernoulliho rovnice. [9] 

 

6.1 VSTUPNÍ DATA PRO MODEL V HEC-RAS 

6.1.1 Geometrická data 

Pro sestavení jednorozměrného modelu proudění v programu HEC-RAS jsou 

nezbytné příčné profily, které spolu s osou toku a objekty na toku tvoří geometrická data. 

Příčné profily byly získány z geodetického zaměření z roku 2014 a jsou vyznačeny v příloze 

P1 Situace stávajícího stavu. Do programu bylo zadáno 55 příčných řezů a interpolací byly 

vloženy meziprofily s odstupy po dvaceti metrech, které byly následně kontrolovány 

a upravovány. Řešený úsek začíná příčným profilem 0. Před profil 0 byly vloženy další dva 

profily, aby bylo možné zadání a výpočet mostu v ř. km 8,120.  

6.1.1.1 Stanovení drsnosti omočeného obvodu 

Součástí geometrických dat jsou drsnosti použité v příčných profilech. Vstupními 

hodnotami pro stanovení drsnosti dna bylo efektivní a devadesáti procentní zrno, získané ze 

splaveninového průzkumu Luhy.  

 

Tabulka 6.1 Zrnitostní složení materiálu dna řeky Luhy v profilu Jeseník km 1,060 [20] 

[%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 def 

průměr zrna  

d% [mm] 
0.4 0.7 0.9 1.7 5.0 14.1 18 28.0 40.0 13.32 

 

def = 13,32 mm 

d90= 40,00 mm 

 

Manningův součinitel drsnosti pro dno byl vypočítán pomocí Stricklerova a Meyer-

Peter a Müllerova vztahu. Ve Stricklerově vztahu je součinitel drsnosti závislý na efektivním 

zrnu, ve vztahu podle Meyer-Peter a Müller je závislý na devadesáti procentním zrnu. 

Drsnosti svahů byly stanoveny dle tabulek. 
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Stricklerův vztah: 

6

1

1,21

1
efd dn   (6.1) 

def  [m]   efektivní zrno 

 

nd = 0,023 

 

Vztah Meyer-Peter a Müller: 

6

1

90
26

1
dnd           (6.2) 

d90  [m]   devadesáti procentní zrno  

 

nd = 0,023 

 

Podle obou vztahů je součinitel drsnosti dna roven stejné hodnotě. Pro celý zájmový 

úsek byla pro dno stanovena hodnota drsnosti nd = 0,023. Dle tabulek byly určeny drsnosti 

svahů a inundace. Pro svahy byly uvažovány drsnosti ns=0,040 až 0,055 a pro inundaci 

ni=0,030-0,100.  

 

6.1.2 Dolní okrajová podmínka 

Dolní okrajová podmínka byla zadána do profilu v ř. km 7,978, kde byly známy 

výšky hladin a jim příslušné N-leté průtoky.  

 

Tabulka 6.2 Hodnoty pro okrajovou podmínku (měrnou křivku) v profilu v ř. km 7,978 

QN H [m n. m.] Q [m3/s] 

Q1 269,55 10,9 

Q5 270,12 27,0 

Q20 270,43 44,1 

Q100 270,83 67,6 
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6.2 VÝPOČET BLAVANITÉHO SKLUZU 

Balvanitý skluz je navržen v rámci úpravy a protipovodňových opatření na vodním 

toku Luha, v kapitole 8.3 jsou popsány důvody návrhu. 

Návrhový průtok byl stanoven na Q2=17,3 m3/s, kapacita koryta v úseku se skluzem 

se pohybuje mezi Q1=10,9 m3/s a Q2=17,3 m3/s. Výšky hladin nad a pod skluzem, spolu s 

přítokovou rychlostí byly zjištěny z matematického modelu z programu HEC-RAS. Celková 

výška balvanitého skluzu je p=1,2 m, sklon skluzu je 1:15 a šířka přelivné hrany je b1=7,90 m 

a vychází z půdorysného uspořádání původního pevného jezu.  

Výpočtem byla ověřena kapacita navrženého balvanitého skluzu a posouzena 

stabilita skluzové plochy. 

6.2.1.1 Výpočet kapacity přepadu balvanitého skluzu 

Balvanitý skluz je navržen v lichoběžníkovém korytě. Vztah pro výpočet kapacity 

lichoběžníkového přepadu je popsán vzorcem 6.3. Přepadové množství vody Q je součtem 

přepadového množství Q1 nad přepadovou hranou a přepadovým množstvím Q2 nad 

skloněnými křídly.  

 

Vztah pro výpočet přepadového množství: 

 

2/5

0

2/3

01

21

´´
5

4
´ hmMhbMKAQ

QQQ






     (6.3) 

σ součinitel zatopení 

A součinitel půdorysného uspořádání koruny přelivu vzhledem k toku 

K součinitel bočního zúžení přelivného otvoru pilíři 

M součinitel přepadu 

b1 šířka přelivné hrany 

h0 energetická přepadová výška 

σ´ součinitel zatopení pro část přepadového množství nad skloněnými křídly 

M´ součinitel přepadu nad skloněnými bočními křídly 

m´ sklon břehů 1:m´ 

 

Vztah pro výpočet přepadové energetické výšky: 

 

g

v
hh






2

2

0


          (6.4) 

 

h přepadová rychlost 

α Coriolisovo číslo 
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g tíhové zrychlení 

v přítoková rychlost 

 

Použití součinitelé ve vztahu 6.3 byli získáni z tabulek. 

 

σ=1   v=2,29 m/s 

A=1   α=1,1 

K=1   h=0,96 m 

M=1,74  g=9,81 m/s2 

b1=7,90 m 

h0=1,25 m 

σ´=1 

M´=1,70 

m´=1,5 

smQ

Q

m
g

v
hh

hmMhbMKAQ

/82,22

25,15,170.1
5

4
125,190,774,1111

25,1
81,92

29,21,1
96,0

2

´´
5

4

3

2/52/3

22

0

2/5

0

2/3

01






















 

 

QNÁVRH=17,3 m3/s < Q=22,82 m3/s 

 

Balvanitý skluz bezpečně převede návrhový průtok Q2=17,3 m3/s. 

 

6.2.1.2 Výpočet stability skluzové plochy 

Skluzová plocha musí být navržena tak, aby nedocházelo k vymílání kameniva ze 

skluzu. Stabilita se ověřuje porovnáním střední profilové rychlosti vs na skluzu v nejvíce 

namáhaném profilu s vymílací rychlostí vvs dovolenou pro daný kámen, hloubku vody 

a sklon skluzu. Je navržen mírný sklon 1:15. Přestože kapacita balvanitého skluzu je na 

průtok Q2, stabilita skluzové plochy bude posuzována na průtok Q20=44,1 m3/s, proto aby 

byl skluz stabilní i při vyšších průtocích. Střední profilová rychlost při průtoku Q20 byla 

zjištěna z programu HEC-RAS vs=2,72 m3/s, při hloubce h1=2,05 m. 
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2/16/1

1

3/18,6 CshDvvs          (6.5) 

 

D největší rozměr průměrného kamene 

h1 hloubka vody na skluzu v nejvíce namáhaném profilu 

CS součinitel vlivu sklonu na stabilitu kamene 

 

D=0,4 m 

h1=2,05 m 

CS=0,92 

 

smvvs /42,592,005,24,08,6 2/16/13/1   

smvs /72,2  

 

vs< vvs  podmínka splněna 

 

Balvanitý skluz s kamenem s největším rozměrem D=0,4 m je dostatečně stabilní. 

 

6.3 OBJEM ZÁTOPY POLDRU 

Jedním z ideových návrhů PPO je i průtočný poldr, který je detailněji popsán 

v kapitole 9. Objem poldru, který by byl možný vybudovat v zájmové lokalitě, lze zjistit 

z batygrafických křivek. Hráz suché nádrže je umístěna cca v ř. km 13,300 a prostor poldru 

pokračuje až do cca ř. km 14,145. 

 

Tabulka 6.3 Plochy a objemy zátopy pro vykreslení batygrafických křivek 

H[m n. m.] A[m2] h[m] V[m3] 

278 0 0 0 

280 30 377 2 60 754 

282 104 063 2 268 880 
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Maximální objem poldru při výšce hráze 4 m je 268 880 m3. 

 

6.4 VÝSTUPNÍ DATA 

Výstupními daty z hydrotechnických výpočtů jsou průběhy hladin při 

charakteristických průtocích Q5, Q20 a Q100, které se nacházejí v příloze P8 a dále průběh 

hladiny Q20 po návrhu PPO, který je v příloze P9. Součástí výpočtů je i výpočet kapacity 

koryta toku spolu s posouzením kapacity objektů.  

6.4.1 Posouzení kapacity stávajícího koryta a objektů na toku 

Dle výpočtového modelu koryto převede průtok Q1=10,9 m3/s, při větších průtocích 

již dochází v některých místech k vybřežení. Kapacita koryta v jednotlivých úsecích je 

popsána níže. 

Byla posouzena i kapacita mostů na toku. Podle vyhlášky č. 590/2002 Sb. 

o technických požadavcích pro vodní díla musí spodní hrana mostovky převyšovat návrhový 

průtok o 0,5 m. Návrhovým průtokem je průtok Q20=44,1 m3/s, který byl zvolen dle Plánu 

hlavních povodí České republiky (Tabulka 7.1). 

LEGENDA: 

Hspod-hrana nadmořská výška spodní hrany mostovky 

HQ20  nadmořská výška hladiny při Q20 

h  rozdíl výšky spodní hrany mostovky a výšky hladiny při Q20 

-1,75 modře vyznačené hodnoty označují objekty, které nesplňují normu 

 

Obrázek 6.1 Čára zatopených objemů a ploch 
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6.4.1.1 I. úsek (8,120 – 10,000) 

Dle výpočtů v programu HEC-RAS je celý první úsek, protékající extravilánem 

obce, kapacitní na průtok Q2=17,3 m3/s. Při Q5= 27,0 m3/s se voda rozlévá na orné půdy, 

komunikaci a dochází k přelévání hráze mezi Luhou a rybníky. 

Kapacitní je pouze silniční most SO1 v ř. km 8,120, most splňuje vyhlášku 

č. 590/2002 Sb. i pro průtok Q100=67,6 m3/s. 

 

Tabulka 6.4 Kapacita mostů v I. úseku 

typ 
staničení  Hspod-hrana HQ20 h kapacita 

[ř. km] [m n. m.] [m n. m.] [m] - 

SO1 silniční most 8,120 276,73 270,79 5,94 >Q20 

SO2 rámový most  8,547 271,66 273,41 -1,75 <Q20 

 

6.4.1.2 II. úsek (10,000 – 12,900) 

Druhý úsek toku protékající rozptýlenou zástavbou a zahrádkářskou kolonií je 

kapacitní na průtok Q1=10,9 m3/s.  

Téměř celý úsek podél rybníka převede Q2=17,3 m3/s, v několika místech však 

vybřežuje, ale není ohrožena zástavba. Při pětiletém průtoku Q5=27,0 m3/s dochází 

k přelévání hráze mezi Luhou a rybníky a v pravobřežní inundaci jsou zasaženy domy. 

Od mostu v ř. km 11,041 až po cca ř. km 12,000 jsou břehy Luhy velmi nízké. Už při 

dvouletém průtoku dochází k velkým rozlivům do levobřežní inundace, kde se nachází orné 

půdy. Při průtoku Q5 je na pravém břehu ohrožována zástavba a komunikace. 

Od ř. km 12,000 až po konec druhého úseku je koryto kapacitní na Q2, při Q5 dochází 

k rozlivům do inundace a je zaplavována zástavba na levém i pravém břehu. 

V druhém úseku nesplňuje žádný most ani lávka vyhlášku č. 590/2002 Sb., objekty 

nejsou dostatečně kapacitní. 

 

Tabulka 6.5 Kapacita mostů a lávek v II. úseku 

typ 
staničení  Hspod-hrana HQ20 h kapacita 

[ř. km] [m n. m.] [m n. m.] [m] - 

SO3 betonový most 10,094 274,72 275,50 -0,78 <Q20 

SO4 lávka 10,654 276,30 275,98 0,32 <Q20 

SO5 lávka 10,756 275,54 276,22 -0,68 <Q20 

SO6 silniční most 11,041 275,60 276,69 -1,09 <Q20 

SO8 silniční most 12,107 277,45 278,04 -0,59 <Q20 

 

 Stavidlový jez SO7 v ř. km 11,280 při úplném vyhrazení převede průtok Q1, na který 

je kapacitní koryto v místě jezu. 
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6.4.1.3 III. úsek (12,900 – 13,900) 

Celý třetí úsek toku převede dle výpočtového modelu průtok Q1=10,9 m3/s. Profily 

pod pevným jezem (ř. km 13,601) jsou kapacitní i na Q2=17,3 m3/s. Od profilu, který se 

nachází v ř. km 13, 685 a výše, kde již nepůsobí vzdouvací účinek jezu, jsou opět profily 

kapacitní na Q2. Při větších průtocích dochází k vybřežování vody a rozlivům do inundace, 

ale není ohrožena zástavba, jsou zaplavována přilehlá pole. 

 SO9 Pevný jez v ř. km 13,601 bezpečně převede průtok Q2=17,3 m3/s. 
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7 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Jedním z cílů diplomové práce je posouzení protipovodňové ochrany obce. 

Protipovodňová opatření dělíme na strukturální a nestrukturální. Strukturální neboli 

technická opatření jsou stavební investicí, kdy ochrana proti povodním je zajišťována 

technickou úpravou. Nestrukturální neboli netechnická opatření jsou přípravné a organizační 

práce jako je vymezování záplavových území, vytváření povodňových plánů atd. [21] 

 

7.1 STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ  

Mnohdy jsou netechnická opatření nedostačující a je nutné přikročit k technickým 

protipovodňovým opatřením. 

Velikost návrhového průtoku, na který je třeba koryto nebo jeho část dimenzovat, 

vyplývá z ekonomické rozvahy – porovnání možných škod a nákladů na jejich odstranění. 

Plán hlavních povodí České republiky předepisuje ochranu území v závislosti na hodnotách 

N-letých kulminačních průtoků. Míra ochrany se odvíjí od důležitosti lokality. 

 

Tabulka 7.1 Ochrana území [24] 

Chráněné území Návrhový průtok 

historická centra měst a historická zástavba ≥Q100 

souvislá zástavba a průmyslové areály ≥Q50 

rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a 

souvislá chatová oblast 
≥Q20 

 

Strukturální protipovodňová opatření můžeme dělit na 

 PPO v ploše povodí, 

 PPO na kanalizační síti, 

 PPO na vodních tocích a v údolních nivách. 

 

7.1.1 PPO v ploše povodí 

Jsou realizována za účelem zvýšení retenční schopnosti území, vytváří protierozní 

ochranu, lze je chápat jako předstupeň opatření na vodních tocích. Do této skupiny spadají 

agrotechnická opatření, kdy základem je orba a setí po vrstevnicích a biotechnická opatření, 

do kterých patří budování protierozních mezí, průlehů a hrázek, stabilizování drah 

soustředěného povrchového odtoku. [22] 
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7.1.2 PPO na kanalizační síti 

 Hlavním účelem je zabránit zaplavení území srážkovými vodami v důsledku 

nedostatečného odtoku kanalizací a zpětnému vzdutí vody z toku do kanalizace během 

povodňových průtoků a následnému zaplavení území prostřednictvím kanalizační sítě. [22] 

 

7.1.3 PPO na vodních tocích a v údolních nivách 

Do těchto opatření se řadí  

 úpravy koryta toku,  

 ochranné hráze,  

 povodňové zdi,  

 mobilní protipovodňová opatření, 

 umělé retenční prostory. 

7.1.3.1 Úpravy koryta toku 

Úpravou koryta je myšleno zásah do příčného profilu, změna trasy a sklonových 

poměrů. Úprava většinou zahrnuje i realizaci nových nebo zásahy do stávajících objektů 

(stupně, jezy, mosty, vegetační doprovod, přeložky komunikací, inženýrských sítí atd.). Při 

realizaci PPO je důležité nejen zkapacitnění koryta, ale i využití retenční kapacity údolní 

nivy s ohledem na potenciální škody. [22] 

7.1.3.2 Ochranné hráze 

Účelem ochranných hrází je soustředit vysoké průtoky do mezihrází a zabránit 

zaplavování intenzivněji využívaného území v zahrází až do určitého návrhového průtoku. 

Budování hrází je opodstatněno v případech, kdy nelze vytvořit dostatečně kapacitní koryto 

z technických, ekonomických nebo environmentálních důvodů. 

S postupem času se změnil náhled na ochranu neurbanizovaných ploch, jako jsou 

lesní a luční porosty nebo i zemědělsky obdělávaná půda. Trendem je vyhradit tyto plochy 

pro řízené rozlivy v průběhu povodní. Ochranné hráze totiž oddělují přirozené záplavové 

území od vodního toku a snižují tak retenční schopnost území a mohou mít nepříznivé 

účinky na území směrem po proudu. [21] 

7.1.3.3 Povodňové zdi 

Účelem povodňových zdí je obdobně jako u ochranných hrází soustřeďovat vysoké 

průtoky do prostoru mezi zdmi. Navrhují se přednostně ve stísněných podmínkách zástavby, 

podél komunikací, atd. Povodňové zdi se dělí na stabilní a mobilní.  

Stabilní povodňové zdi jsou obvykle betonové konstrukce vetknuté do podloží 

v břehové linii, popřípadě jako mělce uložené úhlové zdi. 
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Mobilní povodňové zdi se navrhují v místech, kde je třeba zajistit průchod či průjezd 

ochrannou protipovodňovou linií. Jsou obvykle založeny do podzemní betonové stěny 

v úrovni terénu, popřípadě do zvýšené masivní nábřežní zdi. [21] 

 

  

7.1.3.4 Umělé retenční prostory 

 Umělými retenčními prostory jsou vymezené části objemu údolních nádrží, které 

z hlediska možné manipulace dělíme na ovladatelné a neovladatelné. 

Zvláštním typem retenčních prostorů jsou tzv. suché nádrže (poldry). Jedná se 

o nádrže určené primárně k ochraně před účinky povodní. Suché nádrže mohou být průtočné 

nebo boční. Využitím ochranného prostoru dojde k transformaci povodně. Plochy v poldru 

se běžně využívají k lesnickým, zemědělským účelům. [22] 

 

7.1.4 Revitalizace jako součást PPO 

Cílem protipovodňových opatření je ochrana majetku a osob, je však nezbytné zajistit 

i dobrý ekologický stav vodního toku a okolní krajiny. 

Základní principy posilující ráz koryta vodních toků a niv a současně přispívající 

k protipovodňové ochraně jsou následující. 

 Podpora přirozeného tlumivého rozlivu povodní v nivě a zpomalování jejich 

postupu. Základním opatřením je nahrazení nepřirozeně kapacitního technicky 

      

Obrázek 7.1 Ukázky povodňových zdí [21] 
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upraveného koryta korytem bližším přírodě, které má významně větší drsnost a menší 

průtočnou kapacitu. 

 Revitalizační úpravy kapacitních koryt v intravilánech a jiných ochraňovaných 

územích. Cílem je zajistit kapacitnímu korytu alespoň základní ekologickou hodnotu. 

 Vytváření přírodě blízkých ochranných koryt pro odvádění nebo obvádění 

povodňových průtoků. 

 Obnova povodňově průtočných potočních a říčních pásem. Diferenciace niv na 

přírodně blízké povodňové koridory a na plochy více chráněné před zaplavováním. 

Změny hrázových systémů, zejména odsazování ochranných hrází dál od vodního toku. 

 Podpora povodňové retence v nivách hloubením objemných sníženin (včetně 

obnovy nebo napodobování přirozených retenčních prvků - starých ramen a tůní). 

 Zadržování části povodňových vod ve vícefunkčních, polosuchých poldrech. 

 Podpora a usměrňování plošného rozlivu a zpomalování povodní nízkými zemními 

valy. 

 Odstraňování povodňových překážek, které jsou zpravidla též migračními překážkami 

(jezy, stupně). 

 Revitalizační opatření kompenzující nepříznivé dopady technických 

protipovodňových opatření na přirozené rozlivné plochy a na přírodu – vytváření 

náhradních retenčních prostor přírodního charakteru a náhradních biotopů 

 

 

  

Obrázek 7.2 Příklady revitalizačních opatření [23] 
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8 NAVRŽENÉ PPO V ÚSECÍCH 

8.1 I. ÚSEK (8,120 – 10,000) 

První úsek toku je kapacitní na průtok Q2=17,3 m3/s. Při průtoku Q5= 27,0 m3/s již 

dochází k rozlivům na ornou půdu a místy k přelévání hráze mezi Luhou a rybníky. V tomto 

úseku není ohrožována zástavba. Od ř. km 9,000 vede souběžně s tokem komunikace, která 

je zaplavována. 

8.1.1 Návrh PPO – PB berma+PB zídka+LB navýšení hráze 

Aby nedocházelo k rozlivů vody na komunikaci je navržena pravobřežní zídka od  

ř. km 8,120 až do ř. km 8,489. Snahou je odsazovat zídky dál od břehu, aby vznikal co 

největší průtočný profil. Rozlivům do levobřežní inundace nebude bráněno, nachází se zde 

louky. 

V ř. km 9,279 – 10,000 bude koryto rozšířeno pravobřežní bermou pro větší kapacitu. 

I přes zvětšení průtočného profilu dochází při průtoku Q20 k přelévání hráze mezi Luhou a 

rybníky. Bylo uvažováno i nad levostrannou bermou, která však z důvodu nedostatku 

prostoru nemůže být realizována, proto je nutné navýšení hráze. Rozšířením koryta 

pravobřežní bermou se zmenší rozlivy do pravobřežní inundace a zároveň se minimalizuje 

navýšení hráze. Levobřežní hráz bude navýšena od ř. km 9,279 až do konce prvního úseku. 

Šířka koruny hráze bude minimálně 2 m, sklony svahů jsou navrženy 1:2, hráz bude 

ohumusována a oseta travním porostem. Pravobřežní rozlivy zaplavují pole, není nutná PPO 

na Q20. 

 

Tabulka 8.1 Technické parametry navržených PPO v I. úseku 

typ PPO staničení délka výška h 

- od [km] do [km] [m] [m] 

PB zídka 8,120 8,489 359,0 0 – 0,50 

LB navýšení hráze 9,279 10,000 696,5 0 – 0,50 

složené koryto PB berma 9,118 10,000 882,0  

 

V ř. km 8,547 se nachází nekapacitní rámový most s velmi malým průtočným 

profilem, který je i při menších průtocích zahlcen a je ve špatném technickém stavu. 

Z mapových podkladů je zřejmé, že v současné době slouží pro příjezd k rybníkům, ke 

kterým se lze dostat i přes most v ř. km 10,094. V rámci protipovodňových opatření je 

navrženo zrušení mostu.  

Grafické znázornění navrženého PPO je v přílohách P2 Situace s navrženými opatřeními, P4 

Podélný profil s navrženými opatřeními a P5.1 Vzorové příčné řezy ř. km 8,120 – 11,040. 
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8.2 II. ÚSEK (10,000 – 12,900) 

Dle výpočtů v programu HEC-RAS je kapacita celého úseku je Q1=10,9 m3/s. 

Lokálně kapacita koryta vzrůstá, nikde však nedosahuje kapacity Q20=44,1 m3/s. Již při 

pětiletém průtok je ohrožena zástavba. 

8.2.1 Návrh PPO – složené koryto+LB i PB zídka+ LB navýšení hráze 

Protipovodňová opatření druhého úseku navazují na opatření prvního úseku. Koryto 

bude rozšířeno o pravostrannou bermu od ř. km 10,000 do ř. km 11,040, kde navazuje na 

složený profil s levostrannou i pravostrannou bermou, který pokračuje až do konce druhého 

úseku (ř. km 12,900).  

Jako v předchozím úseku je navrženo navýšení hráze mezi Luhou a rybníky, tak aby 

nebyla přelévaná při průtoku Q20. Navýšení hráze bude pokračovat od ř. km 10,000 až do 

konce rybniční soustavy (po most v ř. km 11,040). Šířka koruny hráze bude minimálně 2 m, 

sklony svahů 1:2 a bude ohumusována a oseta travním porostem. Převýšení hráze nad 

hladinu návrhového průtoku je 0,3 m. 

Od ř. km 10,130 začíná rozptýlená zástavba, která již musí být chráněna, proto bude 

vybudována pravobřežní zídka, která od ř. km 10,655 přechází v opěrnou zeď, jelikož se 

koryto nachází v těsné blízkosti komunikace. Za silničním mostem SO6 v ř. km 11,041 je 

navržena PB zídka až do ř. km 11,950, kde začíná opěrná zeď kvůli stísněným prostorům, 

která vede až po most v ř. km 12,102, za mostem se nachází vysoký pravobřežní svah, který 

nemusí být opatřen zídkou. Od ř. km 12,285 svah klesá a opět navazuje PB zídka, v ř. km 

12,585 se v těsné blízkosti toku nachází dům, proto je nutné vybudování opěrné zdi, která 

v ř. km 12,665 přechází v zavazovací hráz. Zavazovací hráz nasměruje rozlivy z horního 

úseku toku zpět do koryta. 

Za silničním mostem SO6 (ř. km 11,041) až po ř. km 11,950 se v levobřežní inundaci 

vyskytují louky a pole, které jsou při průtocích větších než Q1 zaplavovány. V tomto úseku 

nebude rozlivům bráněno. V místech kde dochází k ohrožování komunikace nebo zástavby 

je řešena individuální PPO. Podél komunikace vedoucí přes silniční most v ř. km 11,041 je 

navržena zavazovací ochranná zídka, aby nedocházelo k přelévání komunikace nebo 

zaplavení zástavby. V ř. km 11,950 bude umístěna zavazovací hráz na ochranu zástavby 

proti zpětnému vzdutí. Na hráz navazuje levobřežní zídka, která vede až do konce druhého 

úseku.  

Navržené zavazovací hráze mají sklony svahů 1:2, šířku koruny 2 m a převýšení 

koruny 0,3 m nad návrhovým průtokem. Hráze jsou ohumusovány a osety travním porostem 

a jsou zavázány do podloží a opatřeny odvodňovacím příkopem. Koruna zavazovací hráze 

v ř. km 11,950 je na kótě 277,35 m n. m. a hráze v ř. km 12,665 na kótě 278,65 m n. m. 
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Tabulka 8.2 Technické parametry navržených PPO v II. úseku 

typ PPO staničení délka výška h 

- od [km] do [km] [m] [m] 

LB navýšení hráze 10,000 11,040 1043,0 0 – 0,90 

PB zídka 10,130 10,653 482,5 0 – 1,15 

PB opěrná zeď 10,655 11,040 374,5 0 – 1,25 

PB zídka 11,045 11,950 880,5 0 – 1,20 

PB opěrná zeď 11,950 12,102 159,5 0 – 0,60 

LB zídka 11,950 12,102 159,5 0 – 0,70 

LB zídka 12,107 12,900 777,0 0 – 1,10 

PB zídka  12,285 12,585 294,5 0 – 1,10 

PB opěrná zeď 12,585 12,665 70,0 0 – 1,10 

složené koryto PB berma 10,000 11,040 1040,0  

složené koryto 11,040 12,900 1860,0  

LB zavazovací zídka 11,045  177,0 0 – 1,05 

LB zavazovací hráz  11,950  206,5 0 – 0,80 

PB zavazovací hráz 12,665  40,5 0 – 1,10 

 

Součástí protipovodňového opatření je i zkapacitnění mostů a lávek na toku. Podle 

vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla musí spodní hrana 

mostovky převyšovat návrhový průtok o 0,5 m. Aby byla tato podmínka splněna, musí být 

mosty a lávky navýšeny. Spodní hrana obloukové lávky v ř. km 10,654 převyšuje návrhovou 

hladinu o 0,5 m a splňuje tak podmínku, v místech zavázání do břehů však zasahuje do 

koryta, je nutné zvážit, jestli není nutné rozšíření lávky. Ostatní mosty a lávky budou 

navýšeny a dále rozšířeny dle koryta.  

 

Tabulka 8.3 Navýšení dolní hrany mostovky mostů a lávek v II. úseku 

typ PPO staničení navýšení mostovky 

- [km] [m] 

SO3 Betonový most 10,094 0,80 

SO5 Lávka 10,756 0,95 

SO6 Silniční most 11,041 1,20 

SO8 Silniční most 12,107 0,50 

 

Grafické znázornění navrženého PPO je v přílohách P2 Situace s navrženými 

opatřeními, P4 Podélný profil s navrženými opatřeními a P5.1 Vzorové příčné řezy ř. km 

8,120 – 11,040, P5.2 Vzorové příčné řezy ř. km 11,045 – 12,900. 
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8.3 III. ÚSEK (12,900 – 13,900) 

Celý třetí úsek převede průtok Q1=10,9 m3/s, při průtoku Q2=17,3 m3/s již dochází 

místy k vybřežování. Při větších průtocích se voda rozlévá do inundace, ale neohrožuje 

zástavbu, zaplavují se přilehlá pole. 

8.3.1 Návrh PPO - stávající stav+balvanitý skluz+zavazovací hráz 

Jelikož v tomto úseku nedochází k ohrožování zástavby, není nutná protipovodňová 

ochrana na dvacetiletou vodu. Voda se rozlévá do inundace, zvětšuje se retenční schopnost 

krajiny. V tomto případě je dostatečná kapacita koryta, která se pohybuje mezi Q1-Q2.  

Dle metodiky HEM (kapitola 5.1.6) se jedná o úsek toku se slabě modifikovaným 

hydromorfologickým stavem (třída 2), což je přijatelný stav. Hydromorfologický stav celého 

řešeného úseku je již středně modifikovaný (třída 3). Snahou Plánu oblasti povodí Odry je 

dosáhnout na všech tocích slabě modifikovaného stavu. Ke zlepšení hydromorfologického 

stavu celého řešeného úseku by přispěly vhodné úpravy v kterémkoliv z úseků. Vzhledem 

k předchozím návrhům, které zhoršují hydromorfologický stav vodního útvaru, je vhodné 

navrhnout kompenzační opatření. 

V tomto případě by bylo vhodnou úpravou zprůchodnění migrační překážky. Pevný 

jez v ř. km 13,601 byl vystavěn, aby zásoboval vodou Polomské mlýny, nyní už neplní účel 

výstavby. Naopak s výškou 1,58 m vytváří migračně neprůchodnou bariéru a je ve špatném 

technickém stavu. Jez bude nahrazen migračně průchodným balvanitým skluzem, který 

zachová stávající podélný sklon dna. Luha je pstruhovým revírem. Podélný sklon 

balvanitého skluzu je 1:15, což je vhodný sklon pro migraci pstruhových ryb. Dle 

hydrotechnický výpočtů (kapitola 6.2) je skluz kapacitní na průtok Q2=17,3 m3/s. Pro 

stabilitu skluzové plochy i při vyšších průtocích je navržena minimální velikost kamene D= 

0,4 m, skluz bude tvořen kameny o velikosti D=0,4 – 0,6 m. V ose skluzu je navrženo snížené 

dno opevněné betonem s místy se vyskytujícími kameny, pro zajištění migrace ryb i při 

menších průtocích.  

V levobřežní inundaci od cca ř. km 12,900 se nachází rozptýlená zástavba 

a zahrádkářská kolonie s chatkami. Do této oblasti se již rozlivy nesmí dostat. Proto v cca ř. 

km 12,900 bude vystavěna zemní hráz. Sklony svahů hráze jsou 1:2, šířka koruny 2 m. 

Koruna hráze je umístěna v nadmořské výšce 279,10 m n. m., je převýšena 0,3 m nad hladinu 

návrhového průtoku Q20=44,1 m3/s. Ochranná hráz je umístěna tak, aby byla dosažena 

optimální PPO při co nejmenším záboru pozemků.  

 

Tabulka 8.4 Technické parametry navržené úpravy a PPO v III. úseku 

typ PPO staničení délka výška h 

- od [km] do [km] [m] [m] 

LB zavazovací hráz 12,900  28,0 0 – 1,50 

balvanitý skluz 13,5865 13,601 14,5  
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Grafické znázornění navrženého PPO je v přílohách P2 Situace s navrženými 

opatřeními, P5.2 Vzorové příčné řezy ř. km 11,045 – 12,900 a P6 Balvanitý skluz. 

8.4 RYBNÍKY 

Výše navrženými opatřeními bude bráněno, aby se voda samovolně dostávala do 

rybniční soustavy při dvacetiletém průtoku Q20=44,1 m3/s. Během povodňové aktivity dojde 

k uzavření napouštěcího potrubí na jezu a úplnému vyhrazení stavidla jezu. Přesto při větších 

průtocích než Q1 dojde k vybřežení vody, která se dostane do náhonu, odkud bude odtékat 

do napouštěcího potrubí rybníka opatřeného uzávěrem. Retenční účinek rybniční soustavy 

je malý, přesto může být využit. 

Jedná se o starou rybniční soustavu. Hráz rybníka Horní a Dolní Polom je opatřena 

nouzovým bezpečnostním přelivem, který je vytvořen jako průleh v hrázi. Rozdíl 

nadmořských výšek nouzových přelivů je 0,9 m, což by mohlo způsobovat, že hladina 

v rybníku Dolní Polom by byla níže o více než 0,9 m. Velké rozdíly hladin mají negativní 

vliv na stabilitu hráze, proto je jim nutné zabránit vhodnou manipulací, popřípadě vhodným 

technickým řešením. Hráz mezi rybníkem Heřmanickým a rybníkem Sádka nemá ani 

nouzový přeliv, je předpokládáno, že při nadmořské výšce hladiny větší než 273,60 m bude 

hráz přelévána. Z rybníka Sádka pak dochází k neškodným rozlivům na přilehlé louky. 

Všechny nádrže jsou opatřeny vypouštěcími zařízeními minimální DN 300 a splňují 

tak normu ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

Svým retenčním prostorem přispívají nádrže k protipovodňové ochraně, zpomalením 

povodňové vlny. Po naplnění ovladatelného retenčního prostoru dochází k odtoku přes 

nouzové přelivy a hráz, proto je nutná údržba hráze, na které se nesmí vyskytovat náletové 

dřeviny narušující stabilitu a odtok. 

Pro rybniční soustavu je zpracovaný manipulační řád, podle kterého je nutné se řídit. 

 

 

Obrázek 8.1 Rybniční soustava 
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9 PRŮTOČNÝ POLDR 

Dalším možným protipovodňovým opatřením se jeví návrh průtočného poldru, který 

by transformoval povodeň. Za normálních vodních stavů by jim protékal vodní tok, při 

větších průtocích by vytvářel akumulaci povodňových průtoků. Jednalo by se o zemní 

sypanou hráz z místního materiálu.  

Prostor pro poldr byl vytipován na základě vlastní pochůzky, jako nejvhodnější 

lokalita se jeví úsek toku nad obcí, kde se nachází rozsáhlé plochy orné půdy. Hráz bude 

umístěna v ř. km 13,300, zátopa bude zasahovat až do ř. km 14,145. V hydrotechnických 

výpočtech v kapitole 6.3 byl vypočten maximální objem zátopy nádrže s výškou hráze 4 m 

a délkou 290 m, který činí 268 880 m3. Koruna hráze je na kótě 282 m n. m. 

Pro realizaci návrhu poldru by bylo nezbytné doplnit podklady především geodetické 

a hydrologické, pomocí kterých by se vypočítal transformační účinek nádrže. Jak již bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, zástavba v obci a rybníky jsou ohrožovány již při průtoku 

Q5=27,0 m3/s, tudíž neškodný odtok z poldru, by musel být menší, nebo by byl nutný návrh 

protipovodňových opatření po délce toku. 

 

 

 

Obrázek 9.1 Schéma umístění suché nádrže 
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10 ZHODNOCENÍ 

Pro dosažní protipovodňové ochrany zástavby, komunikace a rybniční soustavy na 

dvacetiletý průtok Q20=44,1 m3/s byl v potřebných úsecích toku nutný návrh složeného 

koryta, ochranných a opěrných zdí, zavazovacích hrází a navýšení hráze mezi Luhou a 

rybniční soustavou. Celková délka složeného koryta s PB bermou je 882 m, složeného koryta 

s PB i LB bermou 1860 m, povodňových zdí je 2953 m, opěrných zdí 604 m, zavazovacích 

hrází 424 m a navýšení hráze je v délce 1739,5 m. Po přesném geodetickém zaměření mohou 

být délky upraveny. 

Ochranné zídky, opěrné zdi a hráze jsou převýšené 0,3 m nad hladinou návrhového 

průtoku Q20. Zídky navazují na mostní konstrukce a ve vhodných místech bude nutné je po 

podrobnějším průzkumu opatřit trubními výustěmi se zpětnou klapkou.  

První úsek toku (ř. km 8,120 – 10,000) procházející extravilánem obce má koryto 

tvaru jednoduchého lichoběžníku, svahy jsou porostlé náletovými rostlinami a dřevinami. 

Trasa toku byla v minulost částečně napřímena kvůli výstavbě dálnice D48. Stávající koryto 

je kapacitní na průtok Q2=17,3 m3/s, při větších průtocích dochází k rozlivům na pole a 

louky, zaplavování komunikace a přelévání hráze mezi Luhou a rybníky. V úseku se nachází 

jeden nekapacitní rámový most v ř. km 8,547. Je navržena pravobřežní zídka pro ochranu 

komunikace na Q20=44,1 m3/s, od ř. km 9,187 dojde k rozšíření koryta o pravostrannou 

bermu a dále bude navýšena levobřežní hráz, aby se voda nedostávala do rybniční soustavy. 

Nekapacitní rámový most bude bez náhrady zrušen, příjezd k rybníkům je zajištěn mostem 

v ř. km 10,094. Neškodným rozlivům na pole a louky není bráněno. Technické parametry 

navržených opatření jsou uvedeny v kapitole 8.1.  

Druhý úsek toku (ř. km 10,000 – 12,900) prochází intravilánem obce Polom, kde se 

v inundaci nachází rozptýlená zástavba, komunikace a zahrádkářská kolonie s chatkami. 

Koryto je udržováno, svahy jsou porostlé trávou a náletové dřeviny jsou pravidelně 

odstraňovány. V blízkosti zahrádkářské kolonie se náletové dřeviny vyskytují, lokálně jsou 

zde patrné sesuvy svahů, které jsou neodborně stabilizovány majiteli přilehlých pozemků. 

Tok prošel v minulosti úpravou, kdy koryto získalo lichoběžníkový profil a došlo k 

napřímení trasy pro rychlé odvedení povodňových průtoků. V současné době koryto převede 

průtok Q1=10,9 m3/s. Plán hlavních povodí České republiky doporučuje ochranu rozptýlené 

zástavby na průtok Q20, v obci Polom je zástavba ohrožována již při průtoku Q5=27,0 m3/s. 

Převýšení mostovky o 0,5 m nad hladinu návrhového průtoku nesplňuje žádný most ani 

lávka. Potřebnými opatřeními pro dosažení doporučené protipovodňové ochrany je 

zkapacitnění koryta složeným profilem, návrh ochranných zdí, opěrných zdí, navýšení hráze 

a návrh zavazovacích hrází. Dále bude nutné navýšení mostů a lávek (Tabulka 8.3) pokud 

se bude postupovat podle normy ČSN 73 6201, muže být navýšení odchýleno od 

požadovaných 0,5 m se souhlasem správce vodního toku. V ř. km 11,280 se nachází 

stavidlový jez, jehož manipulace není známa. V případě přepadu průtoku pouze přes stavidlo 
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by jez vytvářel migrační překážku, která by měla být řešena návrhem rybího přechodu. 

Všechny informace týkající se technických parametrů jsou rozepsané v kapitole 8.2. 

Třetí úsek (ř. km 12,900 – 13,900) se nachází v extravilánu obce, okolí toku tvoří 

doprovodná vegetace a pole. Koryto má přirozený charakter s významnou boční erozí, svahy 

jsou pokryté náletovou vegetací a v toku leží mrtvé dřevo. Hydromorfologický stav úseku 

se blíží přírodě blízkému. Koryto převede průtok Q1=10,9 m3/s, při větších průtocích dochází 

k rozlivům, které však neohrožují zástavbu. V ř. km 13,601 je pevný jez, který již neplní 

účel své výstavby, ale naopak vytváří migračně neprůchodnou překážku. Kapacita koryta 

v tomto úseku je dostačující, při průtocích větších než Q1 bude docházet k rozlivům do 

inundace a bude využita retenční schopnost krajiny. Od ř. km 12,900 se v levobřežní 

inundaci vyskytuje zástavba, proto zde bude umístěna zavazovací hráz, která nasměruje 

rozlivy zpět do koryta. Pro zlepšení hydromorfologického stavu bude nahrazen migračně 

neprůchodný pevný jez balvanitým skluzem. Detailnější popis navržené zavazovací hráze 

a balvanitého skluzu jsou uvedeny v kapitole 8.3. 

V současné době dochází k zaplavování rybniční soustavy již při průtoku Q5, 

navrženými opatřeními budou rybníky chráněny na dvacetiletou vodu. Při povodňových 

průtocích dojde k uzavření napouštěcího potrubí na jezu a vyhrazení stavidla jezu. Voda se 

po vybřežení z koryta i tak dostane do náhonu, který se napojuje až na napouštěcí potrubí 

rybníka opatřené uzávěrem. Všechny nádrže mají spodní výpust, hráz rybníků Horní a Dolní 

Polom je opatřena nouzový přelivem. Po naplnění ovladatelného retenčního prostoru, 

dochází k odtoku přes nouzové přelivy a hráz, na které se nesmí vyskytovat náletové dřeviny 

narušující stabilitu a odtok. Z uvedeného důvodu je nutná a velmi důležitá údržba hráze, 

která je v majetku Rybářství Přerov a.s. 

Protipovodňová ochrana obce by mohla být řešena i průtočným poldrem, pro jehož 

návrh nejsou dostatečné podklady, především geodetické a hydrologické. Osobní pochůzkou 

byla vytipována vhodná lokalita pro návrh poldru. Maximální objem poldru by byl 268 880 

m3 při výšce hráze 4 m a délce 290 m.  
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11 ZÁVĚR 

Pro přehlednost byl řešený úsek toku rozdělen na tři úseky s rozdílným charakterem. 

V jednotlivých úsecích byl posouzen stav koryta, kapacita a proveden návrh 

protipovodňových opatření. V rámci diplomové práce byl zhodnocen i stav boční rybniční 

soustavy.  

Pomocí programu HEC-RAS byly vypočteny průběhy hladin Q5,Q20 a Q100 a kapacita 

koryta, která je po délce proměnlivá a byla vztažena k hodnotám N-letých průtoků. 

Intravilán obce Loučky není dostatečně protipovodňově chráněn, proto je součástí 

diplomové práce návrh soustavy opatření (úpravy koryta, zídek, hrází), které zamezí 

škodlivým rozlivům. Nastíněno bylo i řešení ochrany průtočným poldrem, jehož detailnější 

rozpracování nebylo možné kvůli nedostatku podkladů. 

 Návrhy PPO ochrání zástavbu, komunikace a rybníky proti dvacetileté vodě, měla 

by však být řešena i opatření v ploše povodí. Na území obcí se vyskytují rozsáhlé plochy 

orné půdy, které zrychlují odtok srážek z povodí. Je nutné komplexně řešit agrotechnická a 

biotechnická opatření nejen v zájmovém úseku, ale i nad ním.  

Koryto toku Luhy v zájmové lokalitě převede jednoletý průtok, bylo tedy velmi 

obtížné vyřešit protipovodňovou ochranu obce na dvacetiletou vodu. Vzhledem k tomu, že 

návrh zasahuje na soukromé pozemky, je finančně náročný a má negativní vliv na ekologii 

toku, bude těžko realizovatelný.  
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13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

PPO   protipovodňová opatření 

ř. km   říční kilometr 

Q   průtok        [m3/s] 

DN   jmenovitá světlost      [mm] 

n   stupeň drsnosti 

HEC-RAS  hydrologic engineering center river analysis system 

VHP   vodohospodářský provoz  

PB   pravý břeh  

LB   levý břeh 

HEM   hydroekologický monitoring 

SPA   stupeň povodňové aktivity 
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