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Přirozené vodní toky 
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Dynamický vývoj vodních toků 
 

Faktory ovlivňující vývoj vodních toků v času i prostoru : 

 

1. Klimatické a meteorologické faktory – hydrologické poměry (N-leté 

průtoky, m-denní průtoky, doba trvání extrémních průtoků, 

rozkolísanost průtoků v čase). 

2. Fyzikálně geografické poměry – sklonitost údolí i celého povodí. 

3. Geologické poměry – základní geologická stavba povodí, 

náchylnost k erozi, rychlost rozpadu kamenů, zrnitostní složení 

materiálu dna. 

4. Rostlinná pokrývka. 
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Základní parametry koryt vodních toků 
 

Korytový průtok – maximální průtok, který je ještě proveden v korytě 

bez vylití vody do inundace (v našich podmínkách zpravidla Q1 až 

Q2). 

Základní geometrické parametry koryta 

 Šířka hladiny při korytovém průtoku   

 Průměrná a maximální hloubka koryta 

 Poměr šířky říční nivy a šířky vlastního koryta 

 Šířka meandrujícího pásu 

 Rozvlněnost trasy – poměr délky osy koryta a délky údolnice 

 Sklon dna koryta    



K141 VIN Vodní toky 4 

Vedení trasy koryta 
 

Přímá koryta – v podstatě výhradně v případech vedení trasy koryta v 

úzkém přímém údolí. 

 

Vlnící se trasa koryta (meandrování) – v různé míře se vyskytuje u 

aluviálních  toků – koryto vedeno v sedimentárních náplavech. 
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Proměnlivost podélného profilu dna koryta 
 

 

 

 

 

 

Nepravidelné střídání 

„brodových“ úseků a tůní 
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Dnové útvary 
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Pohyb vrásek a dun s vytvářením propustné vrstvy z hrubších zrn. 
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   Zrnitostní složení materiálu dna 
 

 

   Čára zrnitosti 

 

Balvany 

   – nad 300 mm 

Valouny 

   – od 60 do 300 mm 

Štěrk 

   – od 2 do 60 mm 

Písek 

   – od 0.1 do 2 mm 

Jíl, prachové částice 

   – pod 0.1 mm 

 

 

 

     Často používané hodnoty d50, d84, d90    
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Vývoj charakteru koryta v podélném profilu toku 
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Významný vliv geologické stavby povodí na vývoj charakteru  

koryta v podélném profilu toku 
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Základní typy říčních koryt dle Rosgena 

 
9 základních typů říčních koryt  
 Aa+, A, B, C, D, DA, E, F, G 

 

Zatřídění dle geometrických charakteristik  

 

 Poměr šířky říční nivy a šířky koryta – Kn 

 Poměr šířky koryta a průměrné hloubky koryta Kh 

 Vlnovitost trasy koryta – Kv 

 Průměrný sklon dna koryta – i  

 

Další členění dle dominantního typu materiálu dna 

 1 - skála 

 2 - balvany  

 3 - valouny 

 4 - štěrk 

 5 - písek 

 6 - hlína 
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   Charakter toků v Česku 

 
2 základní oblasti  

 Toky Českého masívu 

  Relativně malý chod splavenin, poměrně stabilní koryta, vývoj 

 koryta pozorovatelný především z dlouhodobého pohledu 

 (meandrující úseky toků, podélný profil Berounky). 

 

  Významné koryto–přetvárné změny z krátkodobého pohledu : 

  Regionální povodně 1897, 1997, jen omezeně 2002 

  Bleskové povodně – Jílovský potok 1986, Orlické hory 1998 

 

 Toky Karpatské soustavy (např. Olše, Ostravice, Morávka, Bečva) 

  Významný chod splavenin i za běžných průtoků, dynamický 

 vývoj charakteru vodních koryt. 

 

  Významné koryto–přetvárné změny z krátkodobého pohledu : 

  Výstavba vodních děl  přerušení chodu splavenin  „hladová 

 voda“  možné významné zahloubení dna koryta (Morávka). 
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   Meandrující úseky řeky Petrůvky 

   Volná trať - bez stabilizace vegetačním doprovodem 

   Lesní úsek – stabilizace příčného profilu i trasy kořenovým systémem 
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  Porovnání zrnitostního složení toků Českého masívu a 

Karpatské soustavy s obdobným sklonem 

   Hrubozrnný materiál dna řeky Úpy v okolí Pece pod Sněžkou 

   Střednězrnný materiál dna řeky Tyry v Beskydech 
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Úpravy vodních toků 
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Úpravy toků 
 

Technické zásahy do přirozeného charakteru vodních toků. 

 

Důvody provádění úprav toků : 

 

– Ochrana území pře účinky povodňových průtoků. 

– Ochrana před vymíláním koryta a odnosem půdy. 

– Úprava hloubky vody v korytě. 

– Umožnění odvodnění okolních pozemků, kanalizace .. 

– Zajištění splavnosti toků. 

– Využití vodní energie. 

– Zajištění potřeb obecného využívání toku (odběry, rekreace). 

– Umožnění výstavby mostů, komunikací. 
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Základní přístupy k řešení úprav toků 
 

– Ponechání základních parametrů koryta, technické zásahy jen do 

vybraných míst (stabilizace břehové nátrže …). 

– Ponechání stávající trasy koryta, úprava rozměrů, velikosti i 

charakteru příčného profilu v převážné celé délce úpravy toku. 

– Nahrazení stávající trasy koryta zcela novou trasou. 

– Vytvoření zcela nového koryta (náhon, kanál pro převádění 

povodňových průtoků). 
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Negativní účinky úprav toků 
 

Důsledkem úprav vodních toků je řada negativních účinků : 

 

– Zhoršení ekologického stavu toku. 

– Zrychlení průchodu povodňových vln, snížení nebo vyloučení 

přirozené retence vody v říční nivě. 

– Zásah do morfologické rovnováhy vodních toků, ovlivnění chodu 

splavenin. 

– Zhoršení estetické funkce vodních toků. 
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Základní technické možnosti řešení úpravy toku 
 

 

– Změna podélného sklonu dna koryta. 

– Změna tvaru a rozměrů příčného profilu koryta (zpravidla 

prohloubení dna koryta, jeho rozšíření a v důsledku zvětšení 

průtočného profilu). 

– Ovlivnění odporů koryta (odstranění nevhodné vegetace, překážek v 

korytě, nepravidelností v příčném profilu i podélném profilu toku). 

 

 

 

 

Dopad na základní hydraulické charakteristiky koryta – kapacita 

koryta, průřezová rychlost, stabilita koryta. 

iRCviRSCQ 
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Návrh trasy koryta 

 
Návrh trasy koryta významně ovlivňuje sklonové poměry toku. 

 

Minulost : 

 

 Náhrada přirozené zakřivené trasy koryta zkrácenou plynulou. 

 Střídání přímých úseků s geometrickými oblouky : 

  lemniskátové křivky 

  složené kružnicové oblouky  
 

Současnost : 

 

 Pokud možno minimální zásahy do trasy koryta 

 

Zkrácení trasy koryta  zvětšení podélného sklonu  zvýšení 

rychlosti proudění  zrychlení průchodu povodňových vln 

 

Důsledek : zvýšení protipovodňové ochrany v místě úpravy, zhoršení 

vývoje povodňové situace v níže ležících úsecích toku. 
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  Zkrácení trasy koryta Olše u Dětmarovic 
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 Současná geometrická trasa koryta Olše 
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 Pozůstatky bývalého meandrujícího koryta Vltavy u Mělníka 
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 Pozůstatky bývalého meandrujícího koryta Moravy u U.H. 
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Návrh příčného profilu 

 
Navržení přirozeného proměnlivého tvaru příčného profilu 

pravidelným tvarem příčného profilu tvořeném jednoduchými 

geometrickými obrazci : 

 

     – Obdélníkový profil (především v městských tratích). 

    – Lichoběžníkový profil (nejčastější tvar profilu upraveného koryta). 

    – Složený průřez (v případě převádění velkých průtoků). 

    – Profily s ohrázováním  

    – Miskovitá koryta 

    – Nepravidelné tvary 

 

                  berma       kyneta   
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Upravená koryta toků s jednoduchým lichoběžníkovým profilem 

Javorka – Borohrádek   Lomnice - Buzice 
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Upravená koryta toků s dvojitým lichoběžníkovým profilem 

Blanice – Heřmaň   Cidlina - Opolany 
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Upravené úseky koryt toků v městských tratích s obdélníkovým profilem 

Cidlina – Chlumec   Javorka - Borohrádek 
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Návrh příčného profilu 

 

 

       Jednostranné rozšíření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Miskovitý profil 
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Důsledek zahloubení koryta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    vmaxU > vmaxP 

 

 

  Ovlivnění stability koryta nutná stabilizace koryta  

  

H

vmaxUvmaxP
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Stabilizace podélného sklonu dna 

 
Pevné nebo pohyblivé jezy 

Stupně ve dně 

Balvanité skluzy 

Dnové prahy 
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Významné zahloubení koryta Morávky po jeho špatné úpravě 

Zahloubený kaňon 

Morávky v jílovcích 

v důsledku zúžení 

koryta výhony bez 

stabilizace 

podélného sklonu 

dna. 
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Současná stabilizace podélného sklonu Morávky spádovými 

stupni 
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Balvanitý skluz – spádový objekt neomezující migraci 

živočichů – upřednostňovaný orgány ochrany přírody 
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Hrazení bystřin 

 
Stabilizace vodních toků s velkým sklonem dna. 

 

V našich podmínkách byla impulsem katastrofálních povodních z let 

1880 a 1897. Důsledkem koryto-přetvárných procesů byla devastace 

nejen vlastní koryt, ale i komunikací a okolních pozemků hospodářsky 

využívaných. 

 

Technická podstata řešení : 

 

     Stabilizace podélného sklonu toku kaskádou stabilizačních stupňů      

 ve dně. 

    Výstavba štěrkových přehrážek k zachycení chodu splavenin. 

 

 



K141 VIN Vodní toky 37 

Kaskáda stupňů ve dně – klasické objekty hrazení bystřin 
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Situace umístění stupňů 

na bystřině Tyře dle 

projektu z 30.let  

Podélný profil 

hrazení bystřiny Tyry 
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Poškozený stupeň na Tyře po 70 letech funkce 
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Štěrkové přehrážky k zachytávání 

splavenin 

Funkce přehrážky za běžného průtoku 

a za povodně 
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   Stabilizace příčného profilu při úpravách toku 

 
   Opevňované části profilů : 

 

      Opevnění dna koryta a berem 

      Opevnění břehových svahů 

      Opevnění paty břehových svahů 

 

   Základní technické přístupy stabilizace 

 

      Vegetační opevnění 

       Nevegatační opevnění 

      Kombinované opevnění – použití vegetačního a nevegetačního  

 materiálu 

 

   Přístupy posouzení stability 

 

    Metoda nevymílací rychlosti   vv – vymílací rychlost 

 

   Metoda kritického tečného napětí  k – kritické tečné napětí 

vvv 

k
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Vegetační opevnění 

 
K opevnění koryta je využíván důsledně materiál rostlinného 

původu. 

 

Výhody : 

   Materiál se často získá v nejbližším okolí. 

   Regenerační schopnost. 

   Přirozené zapojení do okolní krajiny 

 

Omezení : 

   Je třeba přihlížet k chodu splavenin a ledů.   

   Nutné klimatické, půdní, hydrobiologické podmínky. 

   Správná volba druhové skladby pro určité části profilu. 
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Rozdělení břehové vegetace 
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Opevnění travním porostem 

 
Krátkodobě odolává rychlostem až 4 m.s-1, dlouhodobě 

rychlostem vv = 2 m.s-1 nebo namáhání k = 80 Pa. 

 

Biologická podmínka : 

   Požadovaná odolnost nad hladinou Q180d až Q90d. 

 

Opevňované části koryta : 

   Stření a zejména horní část břehových svahů 

 

Způsob provedení : 

   Osetí 

   Drnování 

    Travní koberce 

    Nástřik      
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Opevnění vrbovým porostem 

 
Téměř 2 krát odolnější než travní drn. 

 

Výhody použití vrb : 

   Vytvářejí bohatý kořenový systém. 

   Snadno zakořeňují a vodní prostředí je jim přirozené. 

 

Způsoby použití 

   Stabilizace části profilu zakořeněným vrbovým porostem. 

   Použití vrbového materiálu k výrobě pružných konstrukcí. 

 

   Osázení vrbovými řízky 

    Vrbový pokryv 

   Haťové povázky, válečky 

   Zápletové plůtky 
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Vrbové řízky 

Z vrbového proutí  1 až 3 cm a délky 30 až 50 cm. 

Vpichují do svahu ve sponu cca 30 x 30cm až 100 x 30 cm. 

Z půdy musí vyčnívat alespoň jedno očko. 

Opevnění břehových svahů. 

 

 

 

 

 

Vrbový pokryv, kryt 

Z vrbového klestu o tloušťce 3 až 5 cm tvořeného jednotlivými 

pruty do  4 cm. Silnější konce zpuštěny do dna. Ke svahu 

zakotveno dráty k vrbovým kolíkům. 

Výhoda  - pružnost opevnění 

břehového svahu. 
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Haťové povázky a válečky 

Svazky vrbového proutí o různého průměru (od 10 do 20 cm) z 

vrbových prutů o  2 až 3 cm ovinuté drátem. 

Součást opevnění paty břehového svahu. 

 

 

 

 

 

Zápletový plůtek 

Tvořen kůly o průměru  8 až 10 cm ve vzdálenosti do 60 cm, 

mezi kůly se provádí vrbový záplet o  2 až 4 cm. 

Konstrukce 1 nebo 2 řadová. 

Opevnění paty břehového svahu. 
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Kombinované opevnění 

 
Haťové nebo haťoštěrkové válce : 

Válce o průměru od 60 do 120 cm. Klestový obal má minimální 

tloušťku 15 až 20 cm, výplň štěrk a valouny, jen minimum písku. 

Stahují se páleným drátem. 

 

 

 

 

 

 

Haťoštěrkové stavby 

Střídání vrstev z vrbového klestu utažených vrbovými válečky a 

vrstev ze štěrku. Opevnění pat břehových svahů, asanace nátrží. 
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Nevegetační opevnění 

 
Kamenný pohoz 

Poddajný typ nevegetačního opevnění pro opevnění břehových svahů 

do sklonu maximálně 1:2. Tloušťka minimálně 15 cm a zároveň 

trojnásobek de. 

Lehké pohozy z makadamu – 70 – 150 mm. 

Těžké pohozy – neupravený lomový kámen do 200 kg. 

 

Opevnění břehových 

svahů upraveného úseku 

Blanice nad Vodňany 



K141 VIN Vodní toky 50 

Kamenný zához 

Prakticky nejodolnější typ opevnění, lomový kámen 200 kg a větší. 

Někdy doplněn proštěrkováním. Opevnění paty břehového svahu.  

Úprava koryta Bečvy u Oseka 

Kamenný zához v patě svahu 

Kamenný pohoz na části 

břehového svahu 
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Rovnanina 

Z neopracovaných kamenů kladených nasucho s vazbou v příčném i 

podélném směru.  Lícní plocha se dlažbovitě urovnává a dutiny 

vyklínují menšími kameny. 

 

 

Opevnění namáhaného břehu koryta řeky rovnaninou 
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Kamenné dlažby 

Velmi odolné opevnění, nutná pravidelná údržba. 

   Dlažba na sucho – podkladem minimálně 10 cm podsypová vrstva. 

   Dlažba se zalitím spár cementovou maltou. 

   Dlažba na cementovou maltu s vyspárováním. 

   Dlažba do betonového lože. 

Úprava Dědiny v Dobrušce 

po povodni 1998 
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Betonové dlažby 

V případě, kdy není dostatek lomového kamene v okolí. Výroba z 

betonových tvárnic nebo betonáž přímo na svahu. Minimální rozměr 

40 x 40cm a tloušťka 10 cm. 

 

Velkoplošné betonové nebo železobetonové desky 

Zhotovení na místě speciálními montážními prostředky. 

Uplatnění při výstavbě umělých energetických, plavebních kanálů … 

 

Svislé opěrné zdi 

Nezbytné v intravilánech obcí a měst z důvodu omezení prostorách 

podmínek. Zvýšená pozornost na odvodnění a založení. 

Konstrukční provedení - betonové, zděné, drátokamenné matrace.  
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Stabilizace svislých břehů opěrnými zdmi  
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Trávobetonové dlažby 

Betonové tvárnice s otvory, oživení opevnění vegetací. 

Opevnění zejména melioračních kanálů. 
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Drátokamenné matrace 

Speciální drátěné koše vyplněné kamenivem. 

Opevnění strmých břehů, výstavba stabilizačních objektů (stupně, 

přehrážky). 
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Použití drátokamenných matrací při opevnění strmého břehu nebo 

výstavbě menšího spádového stupně 
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Negativní důsledky v minulosti prováděných úprav toků 

Náhrada přirozeně proměnlivého koryta z hlediska příčného profilu i 

   podélného sklonu prizmatickým korytem  unifikace proudění. 

Zúžení meandrových a břehových pásem potoků a řek. 

Zrychlení odtoku velkých vod  ovlivnění hydrologického režimu níže 

   ležících úseků toků. 

Vysoké rychlosti proudění za povodňových situací  zvýšené 

   namáhání upravených koryt  nebezpečí vzniku mimořádných 

   povodňových škod. 

Prostorová redukce tůní, vedlejších ramen, mokřadů. 

Omezení zásob mělké podzemní vody (důsledek plošného odvodnění  

   a snížení hladiny vody v korytech). 

Narušení přirozeného krajinného rázu. 
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Přirozené a upravené úseky Bílovky 
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Morfologické změny přirozeného a upraveného úseky Dubské Bystřice 

po povodni v srpnu 2002 
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Extrémní morfologické změny upraveného koryta Bečvy v VII/1997 
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Postupné zanášení a zarůstání upravených koryt 
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Protipovodňová ochrana 
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Základní přístupy řešení protipovodňové ochrany 

 

Zamezení vybřežení vody do inundačního území 

 Zkapacitnění koryta vodního toku 

 Výstavba ochranných linií  

 

Snížení velikosti povodňového průtoku na neškodný 

 Vodní nádrže s retenčním účinkem 

 Suché nádrže, poldry  

 

Kombinovaný přístup 
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Zamezení vybřežení vody do inundačního území 

 

Návrhová veličina – průtok   

 Čára překročení N-letých průtoků, města zpravidla Q100, obce 

 Q20  

 Historická povodeň – například Praha 2002 – 5500 m3/s  

 

Přístupy k řešení  

 Úprava koryta – zkapacitnění 

 Výstavba ochranných hrází a zídek 

 Mobilní hrazení  

 

Potřeba řešení problematiky zaústění přítoků, kanalizací apod.  
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Zkapacitnění koryta – zvětšení průtočného průřezu  

Snížení nivelety dna – prohrábka, účinné jen při delších úsecích, nutné    

 pravidelné těžení nánosů. 

Rozšíření koryta – v intravilánech obcí a měst často problematické  

  Obdélníková koryta 

 V extravilánu složené lichoběžníkové profily (Kyneta + berma) 

 

Ochranné linie  

Návrh linií ochranných hrází či zídek 

Ochranné hráze – v případě Q100 požadované převýšení o cca 50 cm, 

 pro Qnávrh<Q100 zabezpečení bezpečného přelévání 

 

Mobilní hrazení  

Instalace v době povodně, nezbytná dostatečná časová předpověď   
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PPO Prahy  

Ochrana funkcí Vltavské kaskády maximálně na Q20 

 

Koncepce 

Návrhový průtok – převážně maximální povodeň z roku 2002 – 

5500m3/s 

 

Ochranná linie bránící vybřežení vody při proudění: 

Dílčí úseky upraveného koryta s úrovní nábřežních zdí nad úroveň 

návrhové hladiny 

Stávající tělesa komunikací 

Výstavba linií pro osazení mobilních hrazení 

Ochranné hráze (například Rohanský ostrov, Zoo) a zdi 

Potřeba řešení přítoků (Botič, Rokytka, Čertovka, Šárecký potok a 

další), zaústění kanalizací, mostních otvorů 
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Mobilní hrazení  

Potřeba dostatek času na osazení 
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Hrazení otvorů  
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Ochranná zídka  
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Vrata na Čertovce  
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ČS na Rokytce  Součásti: 

ČS na Rokytce 

Odlehčovací objekt 

Uzávěr Rokytky 

Uzávěr přístavního bazénu 

Rokytka Q100=54m3/s  

Kapacita ČS=20m3/s 
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Ukázka návrhu řešení PPO – Jeseník nad Odrou  

Historické povodně – 2002 a zejména 2009 (Q≈250m3/s),  
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Současný stav 

 Upravené koryto – Kyneta + berma + paralelní ohrázování 

 Ochrana na Q<Q10  

 Kyneta pro převádění běžných průtoků zanesená 

 Zničené objekty v záplavovém území po povodni 2009 vykoupeny 
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Základní koncepce  

 Návrhový průtok Q50 

 Úprava kynety pro převádění běžných průtoků pro Q30d 

 Odsazené ochranné hráze pro zvýšení retence  
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Snížení povodňového průtoku 

Návrhová veličina – objem povodňové vlny   

 Návrhová povodňová vlna s objemem V100 pro Q100  

Podstata řešení  

 Transformace povodňové vlny v nádrži  (Qp – Qo) · t  = V 

 Potřeba ovladatelného retenčního prostoru 

  Čára zatopených objemů V = f (H), základní 

charakteristika nádrže 

  Počáteční a maximální hladina          využitelný retenční 

objem VR 

 Plná ochrana pro VR > V100    

Možnosti řešení 

 Vodní nádrže víceúčelové – otázka prioritní funkce 

 Suché nádrže (poldry) - zejména na drobných tocích, nyní úvaha 

     i na Berounce  
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Funkce VD Orlík v průběhu povodně 2002 

Prioritní funkce energetická, retenční účinek pouze vedlejší  
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Funkce VD Šance v průběhu povodně 1997 

Prioritní funkce energetická, retenční účinek pouze vedlejší  



K141 VIN Vodní toky 84 

Komplexní řešení PPO v povodí Opavy se zaměřením na přírodě 

blízké opatření 

Původní návrh 

 Výstavba „velké“ nádrže Nové Heřminovy včetně zatopení 

 významné části obce 

 

Současný komplexní návrh se zaměřením na přírodě blízká opatření  

 Výstavba „malé“ nádrže Nové Heřminovy včetně revitalizačních 

 opatření v zátopě nádrže   

 5 suchých nádrží v povodí a opatření v ploše povodí 

 Revitalizace a úpravy toků v obcích pod nádrží Nové Heřminovy 

 (Zátor, Brantice, Kostelec – Krnov) 

 Úprava na území města Krnov a pod ním 

 Řešení splaveninového režimu v důsledku nádrže 

 Řešení migrační prostupnosti přes profil hráze 

 Migrační zprůchodnění řeky Opavy v úsecích mimo nádrž 

 Rozšíření monitorovací sítě 



K141 VIN Vodní toky 85 



K141 VIN Vodní toky 86 

Vodohospodářská funkce VD Nové Heřminovy 

Bezpečnost přehrady posouzena pro návrhovou PV10000 

Kapacita spodních výpustí QSP > Q10 

Nízká četnost zatopení území nad úrovní stálého nadržení 
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Betonová hráz 
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Rybí přechod skrz těleso přehrady 
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Zvýšení kapacity koryta řeky Opavy na Q10 
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Revitalizační přístup k návrhu úprav na korytě Opavy 
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Suché nádrže 
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Problematika vodních toků na Ostravsku v souvislosti důlními 

poklesy 

Předpokládané poklesy v místě 

soutoku Olše a Karvinského 

potoka do roku 2017 vlivem 

Těžby v dole ČSA  
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Časový vývoj soutoku Olše a Karvinského potoka  

Rok 2002                                                          Rok 2012  
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Důsledky důlní činnosti na Stonávce  

Stonávka v místě poklesu 

Neovlivněné koryto                           
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Původní předpoklad poklesů do roku 2035 v místě uvažované těžby 

u Karviné   


