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Abstrakt a klíčová slova 

Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a 

možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW 

ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, na němž byly simulovány povodňové situace. Následná 

transformace povodňové vlny byla sledována na čtyřech modelech povodí – povodí ve stávajícím 

stavu, povodí s vodní nádrží Vitčice, povodí s vodními nádržemi Široké Třebčice a Mory a povodí se 

suchými nádržemi Široké Třebčice a Mory. Součástí jednotlivých variant modelů povodí je i návrh 

ostatních opatření v korytě vodního toku v intravilánech obcí. 

Klíčová slova: 

Studie povodí, povrchový odtok, Třebčický potok, transformace povodňové vlny, ochrana před 

povodněmi, ArcGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract and key words 

This diploma thesis deals with rainfall-runoff analysis of watershed od Trebcicky watercourse 

and study of flood protection options. Based od materials processed in ArcGIS SW, present model of 

watershed was created. On this watershed there were simulated flood situations. Follow-up 

transformation of flood wave was observed in four watershed models – real present model of 

watershed, watershed with water reservoir Vitcice, watershed wit water reservoirs Siroke Trebcice 

and Mory and watershed with dry reservoirs Siroke Trebcice and Mory. Design of adjustments of 

riverbed of Trebcicky watercourse in willages is part of each watershed model. 

Key words: 

Watershed analysis, runoff, Trebcicky watercourse, flood wave transformation, flood protection, 

ArcGIS  
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1. Úvod 

Celá řada obcí v České republice se potýká s problémy v důsledku změn využívání krajiny. Příčiny 

se často nacházejí v intenzivním zemědělství, nevhodné volbě využití ploch v povodí a ve změněném 

stavu drobných vodních toků. Tyto problémy se týkají i povodí Třebčického potoka v Ústeckém kraji, 

potažmo obcí, které se v něm nacházejí. Koryto vodního toku je ve většině své délky napřímené, 

zahloubené, opevněné, ale i přesto neudržované, původní lesní plochy jsou nahrazeny ucelenými 

pozemky orné půdy.  Důsledky se projevují jak v problémech na zemědělských pozemcích (eroze), tak 

v povodňových událostech v obcích ležících na vodním toku. Obce Podlesice a Vitčice čelí odtoku 

vody z okolních pozemků po přívalových srážkách, obce Nové Třebčice, Široké Třebčice a Mory zase 

zvýšeným průtokům ve vodním toku. V návaznosti na tyto skutečnosti bylo vytvořeno již několik 

návrhů opatření. Za nejvýraznější považuji projekt Strategie ochrany před negativními dopady 

povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice a část územního plánu 

katastrálního území obce Veliká Ves, která se týká technické infrastruktury, konkrétně vodního 

hospodářství.  

Cílem této diplomové práce je popsat a vyhodnotit srážko-odtokové poměry v povodí ve svém 

stávajícím stavu a následně navrhnout varianty protipovodňových opatření, která vycházejí jak z výše 

zmíněných plánů, tak z vlastních poznatků získaných během podrobného terénního průzkumu a 

modelování srážko-odtokových vztahů. Poznatky z terénního průzkumu a studia dostupných 

materiálů byly zpracovány do základních geografických, klimatických, geomorfologických, 

geologických, pedologických, hydrologických, hydrogeologických, biologických a ekologických 

charakteristik povodí, které ovlivňují režim odtoku vody z povodí. Srážková data byla zpracována 

společně s inforacemi o využití území v programu ArcGIS a byl tak vytvořen model stávajícího stavu 

odtokovým poměrů v povodí Třebčického potoka. Během práce byly definovány tzv. kritické body – 

místa, kde může potenciálně docházet k problémům za zvýšených průtoků. Veškeré výpočty byly 

vztaženy k těmto bodům, a to ve všech variantách modelů povodí. Díky tomu bylo umožněno 

všechny varianty vzájemně porovnat a vyhodnotit nejvhodnější řešení protipovodňové ochrany ve 

sledovaném povodí. 
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2. Územní specifikace 

2.1. Základní identifikační údaje 

 Základní informace o Třebčickém potoce a povodí, jež vymezuje [6], jsou shrnuty v tabulce 

(viz. Tabulka 1) 

Tabulka 1: Třebčický potok – základní identifikačí údaje 

TŘEBČICKÝ POTOK 

ID VT 10226334 

délka (km) 9.477 

povodí VT Liboc 

ČHP 1-13-03-019 

plocha (km2) 14,84 

správce POH 

 

 Na následujícím obrázku je patrné schéma potovdí Třebčického potoka. 

 

Obrázek 1: povodí Třebčického potoka - schéma 

2.2. Popis zájmového území 

Řešené povodí Třebčického potoka (viz. Obrázek 1) se nachází v Ústeckém kraji, východně od 

vojenského újezdu Doupov, severně od obce Podbořany na hranici bývalých okresů Chmutov a 

Louny. Jedná se o povodí IV. řádu, spadající do povodí Ohře, potažmo povodí Labe. Povodí odvodňuje 

výše zmíněný Třebčický potok do něhož zaúsťuje 15 drobných vodních toků. Tyto vodoteče jsou 

přehledně sepsány v tabulce (viz. Tabulka 2), označení „číslo“ znamená označení v rámci terénního 

průzkumu.  
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Tabulka 2: Vodní toky – základní identifikační údaje 

ČÍSLO NÁZEV VT POJMENOVÁNÍ VT ID VT DÉLKA (km) SPRÁVCE 

109 
Třebčický 

potok  
10226334 9.477 POH 

94 - Vodní recipient mimo VT 10221957 1.334 - 

95 - PBP1 10238391 0.191 POH 

97 - PBP3 10226685 0.031 POH 

98 

PBP 
Třebčického 
potoka ve 

Vitčicích od 
trati 

- 10226693 0.211 POH 

99 

LBP 
Třebčického 

potoka z 
rybníka ve 
Vitčicích 

- 10233767 0.021 POH 

101 

PBP 
Třebčického 
potoka ve 

Vitčicích od 
silnice 

- 10236123 0.115 POH 

102 
Potok z 
Podlesic  

10228966 0.792 POH 

103 - LBP1 10233774 0.008 POH 

104 - PBP4 10236113 0.62 POH 

105 - PBP5* 10236114 0.337 POH 

106 - PBP6* 10233761 0.402 POH 

107 - PBP7* 10226696 0.337 POH 

108 - Obtokové koryto 10238439 0.268 POH 

 

Přítoky PBP5*, PBP6* a PBP7* jsou přítoky vodního toku PBP4 (č. 104). V dalších tabulkách a 

výpočtech s nimi bude zacházeno jako se součástí vodního toku PBP4. V následujícím obrázku (viz. 

Obrázek 2) je patrné povodí Třebčického potoka a jednotlivé vodní toky. Podrobnější zakreslení 

vodních toků viz. Příoha č. 8 – ZM10 – Cestní a říční síť. 
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Obrázek 2: Povodí Třebčického potoka – vodní toky 

2.2.1. Širší územní vztahy 

Zájmové území se nachází na hranici Mostecké pánve a Doupovských hor v Podkrušnohorské 

oblasti [5]. Tato skutečnost dává krajině podhorský charakter, který je však značně ovlivněn lidskou 

činností. Původní lesní pokryv, především dubohabřiny a doubravy, jsou dosud patrné v Doupovských 

horách, západně od zájmového území [15]. Klimaticky je oblast zařazena do oblasti mírně teplé až 

teplé s nižším srážkovým úhrnem [3]. Malý výskyt srážek je zapříčiněn srážkovým stínem způsobeným 

již zmíněnými Doupovskými horami. 

2.2.2. Historický vývoj území 

Oblast zájmového území je osídlena doslova od nepaměti. První pozůstatky obce Široké 

Třebčice pocházejí již z doby přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. Počátek „moderních“ dějin oblasti lze 

zasadit do období 10. a 11. století n. l. Z této doby již existují zmínky o obcích Salmansz 

Trebetitsch (Nové Třebčice), Podlessitz (Podlesice), Tripschiz (Široké Třebčice), Wiczicz (Vitčice) a 

Mory. Jak lze poznat z původních názvů obcí, oblast byla osídlena především německým 

obyvatelstvem. Celá oblast byla hojně využívána k těžbě hnědého uhlí [13]. 

2.3. Základní vlastnosti povodí 

2.3.1. Základní údaje povodí 

 Základní informace o povodí Třebčického potoka, tedy výškové, sklonové a plošné údaje, jsou 

shrnuty v následující tabulce (viz. Tabulka 3). 
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Tabulka 3: Povodí Třebčického potoka – základní údaje 

nejnižší nadmořská výška (m) 248 

nejvyšší nadmořská výška (m) 448,4 

délka údolnice hlavního vodního toku (km) 9,48 

nejnižší nadmořská výška údolnice hlavního vodního toku (m) 248 

nejvyšší nadmořská výška údolnice hlavního vodního toku (m) 356 

celková délka všech vodních toků v povodí (km) 14,14 

délka rozvodnice (km) 22,78 

plocha povodí (km2) 14,84 

 

2.3.2. Fyzicko – geografické vlastnosti povodí 

Vlastnosti povodí Třebčického potoka, zohledňující jeho morfologické vlastnosti a zastoupení 

důležitých ploch, jsou shrnuty v následující tabulce (viz. Tabulka 4) 

Tabulka 4: Povodí Třebčického potoka -  fyzicko-geografické vlastnosti 

průměrná nadmořská výška (m)  338,20 

průměrný sklon povodí (%)  5,64 

průměrný sklon hlavního vodního toku (%)  1,14 

hustota říční sítě (km/km2)  0,95 

lesnatost (%)  7,74 

zastavěnost (%)  7,36 

 

2.4. Sídla 

Ve sledovaném povodí se v současné době nachází 5 obcí – Mory, Široké Třebčice, Nové 

Třebčice, Vitčice a Podlesice. Třebčický potok neprotéká pouze obcí Podlesice, ta leží na vodním toce 

Potok z Podlesic, který se formuje na jejím spodním okraji. 

2.4.1. Mory 

Obec Mory se nachází asi 200 m nad uzávěrovým profilem povodí Třebčického potoka, tedy nad 

soutokem s vodním tokem Leska. Leska protéká těsně pod jižní hranicí obce. Jedná se o malou ves se 

zhruba čtyřiceti stálými obyvateli, je zde také množství rekreačních budov.  Na území obce se nachází 

malá vodní nádrž (dále MVN) – boční, rybochovná. Na území obce se dále nachází několik památek: 

 Kostel Narození Panny Marie  

 Socha svatého Jana Nepomuckého  

 Venkovský dům – původní čp. 22  

 Sýpka 



 
 

15 
 

 Venkovská usedlost čp. 19 

 Venkovská usedlost čp. 28 

Základní údaje o obci Mory [12] byly pro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 5) 

Tabulka 5: Obec Mory – základní údaje 

MORY 

charakter sídla malá vesnice 

počet obyvatel 41 

počet domů 39 

PSČ 43801 

správní obec Podbořany 

okres Louny 

katastrální území Kněžice u Podbořan 

katastrální výměra (km2) 12,03 

poloha 50°16´52´´ s.š. 

13°24´45´´ v.d. 

nadmořská výška (m n. m.) 254 

 

2.4.2. Široké Třebčice 

Obec Široké Třebčice se nachází zhruba 2 km nad uzávěrovým profilem povodí Třebčického 

potoka. Jedná se vesnici se zhruba devadesáti stálými obyvateli. Na území obce se nachází dvě MVN – 

boční, určené k chovu ryb a vodní drůbeže. Na území obce se dále nachází několik památek: 

 Barokní zámek v Širokých Třebčicích  

 Barokní sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého  

 Barokní kostel Povýšení svatého Kříže  

 Socha svatého Jana Nepomuckého  

 5 domů bývalého židovského ghetta 

 Synagoga  

 Venkovská usedlost č.p. 42  

Mezi obcemi Široké Třebčice a Mory se v těsnosné blízkosti Třebčického potoka nachází židovský 

hřbitov. Toto významné místo leží v zájmovém profilu potenciální výstavby vodní nebo suché nádrže 

(viz. Návrh protipovodňových opatření). 

Základní údaje o obci Široké Třebčice [11] byly pro přehlednost shrnuty v tabulce (viz. Tabulka 6) 
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Tabulka 6: Obec Široké Třebčice – základní údaje 

ŠIROKÉ TŘEBČICE 

charakter sídla vesnice 

počet obyvatel 87 

počet domů 57 

PSČ 43003/44101 

správní obec Veliká Ves 

okres Chomutov 

katastrální území Veliká Ves 

katastrální výměra (km2) 17,81 

poloha 50°16´51´´ s.š. 

13°23´ v.d. 

nadmořská výška (m n. m.) 290 

 

2.4.3. Nové Třebčice 

Obec Nové Třebčice se nachází zhruba uprostřed povodí Třebčického potoka. Jedná se o 

malou ves se zhruba třiceti stálými obyvateli. Na území obce se nachází hasičská vodní nádrž, 

uprostřed obce zaúsťuje do Třebčického potoka trouba přivádějící vodu z přítoků z oblasti ležící jižně 

od obce. Dále se na území obce nacházejí tyto památky: 

 Měšťanský dům čp. 9  

 Socha svatého Václava  

 Základní informace o obci Nové Třebčice [10] byly pro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. 

Tabulka 7) 

Tabulka 7: Obec Nové Třebčice – základní údaje 

NOVÉ TŘEBČICE 

charakter sídla malá vesnice 

počet obyvatel 26 

počet domů 15 

PSČ 44101 

správní obec Veliká Ves 

okres Chomutov 

katastrální území Veliká Ves 

katastrální výměra (km2) 17,81 

poloha 50°16´50´´ s.š. 

13°21´15´´ v.d. 

nadmořská výška (m n. m.) 287 
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2.4.4. Vitčice 

Ze všech zmíněných obcí se obec Vitčice nachází nejvýše na toku Třebčického potoka. Jedná 

se o malou ves se zhruba šedesáti stálými obyvateli. Na území obce se nachází MVN – boční, 

rybochovná. Dále se na území obce nachází několik památek: 

 Socha sv. Jana Nepomuckého  

 Sloup se sochou P. Marie 

 Venkovská usedlost čp. 13  

K venkovské usedlosti č. p. 13 přísluší pozemky obehnané kamennou zdí, tyto pozemky doléhají 

až na břehovou hranu Třebčického potoka. 

Základní informace o obci Vitčice [9] byly ro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 8) 

Tabulka 8: Obec Vitčice – základní údaje 

VITČICE 

charakter sídla malá vesnice 

počet obyvatel 64 

počet domů 28 

PSČ 43154 

správní obec Veliká Ves 

okres Chomutov 

katastrální území Veliká Ves 

katastrální výměra (km2) 17,81 

poloha 50°17´5´´ s.š. 

13°20´30´´ v.d. 

nadmořská výška (m n. m.) 283 

 

2.4.5. Podlesice 

Obec Podlesice jako jediná neleží na Třebčickém potoce. Nachází se v jihovýchodní části 

povodí Třebčického potoka, na významné odtokové dráze – na jejím dolním okraji je již patrný Potok 

z Podlesic. Obec se z části nachází na strmém svahu a je patrné, že čelí silnému povrchovému odtoku 

vody z jižně ležících pozemků, způsobenému přívalovými dešti. Příkopy a propustky v obci jsou však 

dostatečně kapacitní. Na území obce se nachází MVN a několik památek: 



 
 

18 
 

 Kostel svatého Vavřince 

 Fara 

 Socha Panny Marie 

 Socha svatého Jana Nepomuckého 

 Skupina patnácti památných lip okolo kostela 

Základní informace o obci Podlesice [8] byly pro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 

9) 

Tabulka 9: Obec Podlesice – základní údaje 

PODLESICE 

charakter sídla malá vesnice 

počet obyvatel 62 

počet domů 33 

PSČ 43154 

správní obec Veliká Ves 

okres Chomutov 

katastrální území Veliká Ves 

katastrální výměra (km2) 17,81 

poloha 50°16´49´´ s.š. 

13°19´53´´ v.d. 

nadmořská výška (m n. m.) 295 

 

  



 
 

19 
 

3. Přírodní charakteristika 

3.1. Klimatické poměry 

Zájmové území lze z hlediska zařazení do klimatické oblasti dle Quitta (1971) rozdělit na dvě 

části [3]: 

 MT1 – mírně teplá oblast, západní část povodí 

 T2 – teplá oblast, východní část povodí   

Oblast mírně teplá se vyznačuje poněkud vlhčím létem, následně delším přechodným 

obdobím a zimou s déle trvající sněhovou pokrývkou [3]. Tyto skutečnosti lze přisoudit vyšší 

nadmořské výšce a přechodu do Doupovských hor.  

Teplá oblast západní části povodí se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým 

přechodným obdobím, přičemž jaro i podzim jsou mírné a spíše teplé. Zima je krátká, mírně teplá a 

velmi suchá. Průměrná roční teplota se v celé oblasti je 8°C, průměrný roční srážkový úhrn se 

pohybuje okolo 450 mm. Převažuje západní proudění vzduchu [3]. 

Základní jevy a vlastnosti klimatických oblastí jsou shrnuty v tabulce. (viz. Tabulka 10) 

Tabulka 10: Klimatické oblasti – základní informace 

Klimatická oblast MT1 T1 

Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60 

Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 

Počet dnů s teplotou přesahující 10°C 140 - 160 160 - 170 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50 

Počet jasných dnů 120 - 150 120 - 140 

Počet zatažených dnů 40 - 50 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu (°C) -25 - -3 -25 - -4 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 7 - 8 8 - 9 

Průměrná teplota v červenci (°C) 17 - 18 18 - 19 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 - 8 7 - 9 

Srážky ve vegetačním období (mm) 350 - 400 350 - 400 

Srážky v zimním období (mm) 200 - 250 200 - 300 

Počet dnů se srážkami přesahujícími 1 mm 90 - 100 90 - 100 
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V následujícím obrázku je patrné prostorové rozložení klimatických oblastí [17] na povodí 

Třebčického potoka. 

 

Obrázek 3: Klimatické oblasti – rozložení na povodí Třebčického potoka 

 

Minářova vláhová jistota 

Minářova vláhová jistota je charakteristikou vláhových poměrů daného místa. Vychází 

z Minářova koeficientu J, který je dán následujícím vztahem [18] 

                                                                 𝐽 =
𝑅−30(𝑡+7)

𝑡
                                                                     (1) 

Kde:  R = průměrný roční úhrn srážek (mm) 

 T = průměrná roční teplota vzduchu (°C) 

Pro povodí Třebčického potoka s průměrným ročním srážkovým úhrnem 450 mm a 

průměrnou roční teplotou 8 °C je hodnota Minářovy vláhové jistoty 0. Povodí tedy spadá do nejsušší 

oblasti (viz. Tabulka 11) 

Tabulka 11: Minářova vláhová jistota – definice oblastí 

J oblast 

-4 - 0 nejsušší 

1 - 7 silně suchá 

8 - 14 středně suchá 

15 - 21 
s vyrovnanou 

bilancí 

22 - 28 mírně vlhká 

29 - 35 středně vlhká 

35 silně vlhká 
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3.2. Geomorfologie 

Zájmové území spadá z většiny své rozlohy do geomorfologického celku Mostecké, konkrétně 

Žatecké pánve. Leží v něm veškeré obce v povodí, tedy jeho téměř celá severní část a celá západní 

část. Východ území – vrch Chlum, spadá do celku Doupovských hor, konkrétně do Rohozecké 

hornatiny. 

Geomorfologické začlenění oblasti [5] 

 provincie – Česká Vysočina 

 subprovincie – Krušnohorská soustava 

 oblast – Podkrušnohorská hornatina 

 celek – Doupovské hory (podcelek Rohozecká hornatina) 

Mostecká pánev (podcelek Žatecká pánev) 

 

3.2.1. Doupovské hory 

Doupovské hory jsou geomorfologickým celkem jižní části Krušnohorské soustavy. Pohoří leží 

z převážné části na pravém břehu řeky Ohře. Mezi obcemi Ostrov nad Ohří a Perštejn zasahuje útvar i 

na levý břeh toku, jedná se však pouze o malou část. Reliéf krajiny je hornatinný až vrchovinný. 

Pohoří je vulkanického původu, jednalo se o stratovulkán, z něhož se dochovala pouze erozí značně 

rozrušená kaldera. Z toho důvodu mají Doupovské hory podobu ploché hornatiny kruhovitého 

půdorysu, jejich vrcholy (výška se pohybuje od 700 do 934 m n. m.) obklopují oválnou sníženinu 

(nadmořská výška okolo 550 m). V okolí kaldery se nacházejí oddělené nižší vrcholy v podobě 

sopečných kup, kuželů, či tabulových hor se stupňovitými svahy. Na lávových proudech došlo ke 

vzniku strukturních plošin, naopak v sypkých pyroklastických uloženinách se vytvořily příkré svahy. 

Jedná se o největší komplex vulkanických hornin v České republice. Vnitřek zaniklé kaldery je 

odvodňován právě vodním tokem Liboc. Dalšími vodními toky, které odvodňují území, tentokrát však 

vnější svahy kaldrery, jsou Blšanka a Střela. Řeky zde vytvořily radiální síť. [19] 

3.2.2. Mostecká pánev 

Mostecká pánev je geomorfologickou součástí Krušnohorské subprovincie v Podkrušnohorské 

oblasti. Z hlediska popisu této oblasti lze z Mostecké pánve vyjmout ještě podcelek pánve Žatecké – 

Třebčický potok do ní zasahuje téměř celým svým tokem, spadají sem všechny obce v povodí. 

Krajinný reliéf Mostecké pánve byl dlouhodobě utvářen procesy vrásnění, vulkanickou činností, avšak 

ne v takové míře jako v případě utváření oblasti Doupovských hor, dále větrem, sedimentací, vodní 
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erozí a v posledních letech především lidskou činností. Krajina v popisovaném území je mírně zvlněná 

s malými výškovými rozdíly, charakter je spíše nížinný. [20] 

3.3. Geologie 

Dle geologické mapz [7] je západní část povodí, zasahující do geomorfologického celku 

Doupovských hor, tvořena terciérními podkrušnohorskými vulkanickými horninami, především 

alkalickými vulkanity – bazaltem a tefritem, a pyroklastiky. Pyroklastika zasahují až do střední části 

povodí, jedná se o pozůstatek vulkanické činnosti při utváření Doupovských hor. Východ povodí 

zasahující do celku Mostecké pánve je tvořen terciérními jíly, písky a písčitými jíly, vyskytují se zde i 

četné uhelné sloje. Kvartérní pokryvy jsou podél vodního toku tvořeny říčními hlínami, písky a štěrky, 

mimo vodní tok potom spraši a sprašovými hlínami. Tyto sedimenty se vyskytují více s klesající 

nadmořskou výškou, tedy směrem do východní části povodí a v dolních částech vodního toku. 

3.4. Půdy 

Pedologický pokryv je tvořen jemnozrnnými, hlubokými půdními profily. Jemnozrnnost půd je 

dána nízkým výskytem skeletu, tedy částic větších než 2 mm.  Podél vodního toku se vyskytují 

černice, v malém množství i rendziny a pararendziny. Ve střední a západní části povodí, na pozemcích 

orné půdy, se vyskytují vysoce úrodné černozemě. Tyto půdy se mění ve východní části povodí, se 

vzrůstající nadmořskou výškou a přibýváním lesních ploch jsou vystřídány fluvizeměmi, kambizeměmi 

a smonicemi. Sklony svahů jsou v povodí obecně nízké, dle BPEJ je území klasifikováno jako rovina. 

Tato skutečnost umožňuje dobré hospodaření na jinak erozně ohrožených půdách. [14] 

Popis nejčastěji zastoupených půdních subtypů (dle Taxonomického klasifikačního systému 

půd ČR – ÚHÚL): 

 Černozem modální – CEm 

Půdní subtyp ze skupiny Černosolů, nejčastěji zastoupená půda v zájmovém území. Vznikla 

z karbonátových sedimentů v sušších a teplejších oblastech. Jedná se o sorpčně nasycené půdy 

s kalcickým horizontem a obsahem humusu 2 – 4,5 %. [23] 
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 Černice modální - CCm 

Půdní subtyp ze skupiny Feozemí, půda zastoupená především v místech vodního toku. 

Vznikla na nezpevněných karbonátových substrátech v depresních polohách černozemních oblastí. 

Vyznačuje se vyšším obsahem humusu než okolní černozemě. [23] 

 Kambizem eutrofní – KAe 

Půdní subtyp ze skupiny Kambisolů, na sledovaném povodí se vyskytuje v západní části, často 

v místech lesa. Vznikla na magmatických, ultrabazických sedimentech. [23] 

 Smonice modální – SMm 

Půdní subtyp ze skupiny Vertisolů, vyskytuje se společně s Kabmisoly v místech lesních 

porostů. Vyznačuje se mocnou humusovou vrstvou. [23] 

3.5. Hydrologie 

Území patří do povodí Ohře, tedy úmoří Severního moře. Třebčický potok pramení na 

severním svahu hřebenu mezi vrchy Chlum (449,3 m n. m.) a Svatá Hora (411,3 m n. m.) v nadmořské 

výšce 356 m. Tok pokračuje západním směrem a protéká postupně obcemi Vitčice, Nové Třebčice, 

Široké Třebčice a Mory. Právě za obcí Mory v nadmořské výšce 248 m zaúsťuje do vodního toku 

Leska. Celý vodní tok je dlouhý 9,48 km. Průměrný dlouhodobý průtok v obci Nové Třebčice (ř. km 

4,569) je zhruba 0,1 m3/s. Zařízení pro odečet výšky hladiny v korytě vodního toku je umístěno na 

silničním mostě v obci Nové Třebčice (viz. Obrázek 4). Jedná se zároveň o hlásný profil, tzn. Je 

součástí Hlásného a protipovodňového systému Ústeckého kraje. 

 

Obrázek 4: Nové Třebčice – měření výšky hladiny v korytě vodního toku 
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Posouzení oblasti z hlediska speciální ochrany vodních zdrojů (MŽP) – řešené území není zařazeno do 

kategorie chráněných oblastí přirozené akumulace povrchových vod. 

Posouzení z hlediska nařízení vlády č. 71/2003 Sb. – řešené území je zařazeno v oblasti kaprových vod 

3.6. Hydrogeologie 

  Z hydrogeologického hlediska se sledované povodí nachází na rozhraní dvou rajonú [21]: 

 2132 – jižní část Mostecké pánve - Terciérní a křídové sedimenty 

podkrušnohorských pánví 

 6120 – krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 

V západní části povodí je hladina podzemní vody napjatá díky nepravidelnému střídání 

většího počtu izolátorů a průlinově-puklinových kolektorů (neogénní a miocénní jíly, písky a uhelné 

sloje, permokarbonské pískovce a jílovce). Směrem na jih povodí vzrůstá hodnota transmisivity, její 

průměrná hodnota je 1x10-4 – 1x10-3 m2s-1. Kvalita vody z hlediska využitelnosti pro zásobování 

odpovídá kategorii II, voda vyžaduje pouze desinfekci, případně odkyselení provzdušňováním. 

Hladina podzemní vody je v hloubce cca 30 m. Od obce Široké Třebčice směrem k západu se nachází 

regionální izolátor, kolektor tvoří pouze přípovrchovou zónu (tufy, tufity, čediče). Hladina podzemní 

vody je zde spíše volná, a to mělce pod povrchem, do 10 m [21].  

3.7. Vegetační poměry 

Sledované povodí se nachází v oblasti s velmi patrnou antropogenní stopou. Původní 

vegetační pokryv byl nahrazen především zemědělskou krajinou. Celá oblast je zemědělsky 

intenzivně využívána, není zde však systém závlahového potrubí. To se nachází severně od povodí 

Třebčického potoka, na jehož území se ale nachází vyrovnávací nádrž závlahové vody (Vilémovská 

hůrka). 
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Obrázek 5: Vyrovnávací nádrž závlahové vody 

Z hlediska biogeografie, tedy rozložení bioty v prostoru, by mělo mít území charakter 

opadavých listnatých lesů [16]. 

 Biom – opadavé listnaté lesy 

 Biogeografická provincie – středoevropské listnaté lesy 

 Biogeografická podprovincie – hercynská 

 Bioregion – Mostecký (1.1) 

                      Doupovský (1.13) 

3.7.1. Poteniciální stav 

Z hlediska lesních vegetačních stupňů podle Zlatníka [16] prochází sledované území třemi 

lesními vegetačními stupni. Tyto stupně a jejich základní vlastnosti jsou popsány v tabulce (viz. 

Tabulka 12) 

Tabulka 12: Lesní vegetační stupně 

LVS 
Průměrná roční 

teplota (°C) 

Průměrná 
nadmořská výška 

(m n. m.) 

Průměrný roční 
úhrn srážek (mm) 

1. dubový více než 8 do 350 méně než 600 

2. bukodubový 7,5 - 8 350 - 400 600 - 650 

3. dubobukový 6,5 - 7,5 400 - 550 650 - 700 

 

Lesní vegetační stupně sledují přirozené rozšíření dřevin na území ČR. Vztažnost lesních 

vegetačních stupňů k nadmořské výšce je potřeba brát spíše jako pomůcku k lepší představě o 



 
 

26 
 

klimatických podmínkách. Se vzrůstem lesních vegetačních stupňů se snižuje délka vegetační doby, 

která je ve sledovaném území dlouhá průměrně 160 dní. Z hlediska lesních vegetačních stupňů by 

nejčastějšími zástupci dřevin měli být: 

 Dub zimní (Quercus petraea) 

 Buk lesní (Fagus sylvatica) 

 Habr obecný (Caprinus betulus) 

Podle konceptu Potenciálně přirozené vegetace, který popisuje sukcesně stabilizovanou 

vegetaci, která by se vyvinula za konkrétní časový úsek na určitém území, které je definované 

přesnými ekologickými a klimatickými podmínkami, v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk 

(Tüxen, R.), by se na sledovaném území měly nacházet tyto vegetační útvary [22]: 

 Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-carpinetum) – západ povodí a obec 

Mory 

 Mochnová doubrava (Potentillo albae-quercetum) – východ povodí 

Rozložení útvarů potenciálně přirozené vegetace na ploše sledovaného povodí je patrné 

z následujícího obrázku [15]: 

 

Obrázek 6: Potenciální přirozená vegetace – rozložení na povodí Třebčického potoka 

3.7.2. Aktuální stav 

Lesní porosty 

 Lesní porosty se v řešeném území nacházejí pouze v reziduích na vrchu Chlum. V podobě 

lužních lesů se nacházejí při Třebčickém potoce u obce Vitčice, Nové Třebčice a mezi obcemi Široké 

Třebčice a Mory. Původní dubohabřina na vrchu Chlum je v současnosti nahrazena lesem s největším 

zastoupením druhů: 

 smrk ztepilý (Picea abies) 

 modřín opadavý (Larix decidua)  

 bříza bělokorá (Betula pendula) 
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Lužní lesy jsou tvořeny především porosty se zástupci: 

 topol černý (Populus nigra)  

 vrba bílá (Salix alba) 

Ostatní vegetace 

 Břehová a doprovodná vegetace Třebčického potoka a jeho přítoků je tvořena kombinací 

bylinného, keřového a stromového patra. Nejčastějším zástupcem bylin je: 

 rákos obecný (Phragmites australis) - v neudržovaných úsecích vodní tok často zcela zarůstá.  

Z keřové vegetace jsou nejčastějšími zástupci: 

 hloh obecný (Crataegus laevigata)  

 růže šípková (Rosa canina).  

Kolem vodního toku se keře vyskytují především v oblasti zaústění Třebčického potoka do Lesky a 

v úseku Třebčického potoka nad obcí Vitčice, kde tyto keře téměř znemožňují přístup ke korytu 

vodního toku. Nejčastěji se vyskytujícími zástupci stromového patra jsou již zmíněný topol černý 

(Populus nigra) a bříza bělokorá (Salix alba).  

3.8. Chráněná území 

Do řešeného území zasahují 2 chráněné oblasti: 

 Ptačí oblast Doupovské hory  

 Evropsky významná lokalita (EVL) Hradiště  

Ptačí oblast Doupovské hory a evropsky významná lokalita (dále jen EVL) Hradiště 

s programem Natura 2000 se prakticky překrývají, liší se pouze rozlohou a úrovní ochrany. Ptačí 

oblast je s rozlohou 63116,7 ha téměř dvakrát větší než centrálně položená EVL s rozlohou 33159,1 

ha. Předmět ochrany je v podstatě stejný, liší se pouze úroveň [24]. Dále proto bude popisována jen 

lokalita Hradiště. 

Natura 2000 je soustava chráněných lokalit, které na svém území vytvářejí všechny státy 

Evropské unie. Jejím cílem je zabezpečení ochrany těch druhů živočichů, rostlin a přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast [24]. 

Předmětem ochrany EVL Hradiště je komplex plošně nejrozsáhlejší bioty středoevropského 

listnatého lesa a nelesních suchozemských stanovišť v severozápadních Čechách. Střetávají se zde 



 
 

28 
 

teplomilné druhy rostlin (termofytikum) středních Čech s chladnomilnými druhy rostlin (oreofytikum) 

horských oblastí Krušných hor a Slavkovského lesa. Co se týče jednotlivých druhů, z třídy ptáků jsou 

chráněni čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus 

aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), výr velký (Bubo bubo), lelek lesní (Caprimulgus europaelus), 

datel černý (Dryocopus Martin), žluna šedá (Picus canus), pěnice vlašská (Sylvia nisonia), lejsek malý 

(Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Celkem jsou Doupovské hory hnízdištěm 148 druhů 

ptáků, z nichž je velké množství významných pro faunu České republiky. Za zmínku stojí například 

tetřívek obecný (Tetrao tetrix), skřivan lesní (Lullula arborea), nebo ledňáček říční (Alcedo atthis) [24]. 

Tato míněná chráněná území neleží v zájmovém území ani jednoho z potenciálních návrhů 

protipovodňových opatření v povodí Třebčického potoka, i přesto je vhodné k těmto skutečnostem 

během návrhů přihlížet. Poloha a přesah území do řešeného povodí je patrná z následujícího 

obrázku. 

 

Obrázek 7: Chráněná území – přesah do povodí Třebčického potoka 
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4. Popis říční a cestní sítě 

4.1. Říční síť 

4.1.1. Třebčický potok 

Třebčický potok je hlavním tokem řešeného povodí. Jeho délka je 9,5 km a průměrný sklon je 

1,14 %. Trasa vodního toku je ve většině jeho délky nařímená, koryto je zahloubené, příčný profil 

upravený do tvaru lichoběžníku a dno a paty svahů jsou opevněny betonovými tvarovkami. I přes tyto 

úpravy je vodní tok po většinu trasy neudržovaný, koryto je zarostlé a zanesené jemným 

sedimentem. 

 Km 0,000: Vodní tok zaúsťuje do Lesky - 140 m pod obcí Mory. Ústí se nachází v zalesněném 

pozemku, profil koryta je miskovitý, šířka v koruně 0,5 m (viz. Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Třebčický potok – zaústění do Lesky 

 

  Km 0,000 – 0,140: Koryto je upraveno kamennou dlažbou, zanesené sedimentem, výsledný 

profil je miskovitý, šířka v koruně 0,5 m. 

 Km 0,140: Třebčický potok opouští intravilán obce Mory 

 Km 0,280: Silniční most v Morech – výška 1,5 m, šířka 4m (viz. Obrázek 9) 
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Obrázek 9: Mory – silniční most 

 Km 0,280 – 0,300: Koryto vodního toku pod mostem – lichoběžníkový profil, šířka ve dně 2 m, 

skon svahů 1:1, hloubka 1m. Opevněné kamennými a betonovými dlaždicemi, zanesené 

jemným sedimentem. 

 Km 0,300: Malá vodní nádrž v Morech – boční (viz. Obrázek 10) 

 

Obrázek 10: Třebčický potok – obtokové koryto v obci Mory 

 

 Km 0,300 – 0,340: Koryto vodního toku má lichoběžníkový profil, šířka ve dně 1 m, hloubka 

1,2 m, sklon svahů 1,2:1, opevněné betonovými a kamennými dlaždicemi, viditelná 

prorůstající tráva (viz. Obrázek 10) 

 Km 0,340: Plastová trouba DN300 - zaústění do malé vodní nádrže v Morech 

 Km 0,540: Třebčický potok vtéká do intravilánu obce Mory 
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 Km 0,540 – 0,850: Koryto je zahloubené, napřímené, nepřístupné – zarostlé hustým 

rákosovým porostem, střídavý stromový doprovod – Vrba bílá (Salix alba) 

 Km 0,850 – 1,790: Lužní les 

 Km 1,790 – 2,100: Koryto je zahloubené, napřímené, profil lichoběžníkový – opevnění 

betonovými tvarovkami, zanesené sedimentem, šířka v koruně 2,5 m 

 Km 2,100: Třebčický potok opouští intravilán obce Široké Třebčice 

 Km 2,235: Silniční most v Širokých Třebčicích – kamenný klenbový, šířka 4 m, výška 1 m nad 

korunou koryta.  

 Km 2,235 – 2,245: Koryto vodního toku pod mostem – šířka ve dně 1,2 m, hloubka 2 m, 

opevnění čedičovými dlaždicemi. 

 Km 2,245: Zaústění Obtokového koryta  

 Km 2,245 – 2,510: Koryto vodního toku je napřímené, opevněné, profil je lichoběžníkový, 

šířka ve dně 1,2 m, hloubka 1,5 m, sklon svahů 1:1, dno a pata svahu do výšky 1 m opevněné 

betonovými dlaždicemi (viz. Obrázek 11) 

 

Obrázek 11: Třebčický potok – obtokové koryto v obci Široké Třebčice 

 

 Km 2,510: Rozvětvení vodního toku – Třebčický potok, Obtokové koryto  

 Km 2,515: Silniční most v Širokých Třebčicích – betonový, 2 propustná pole – pro průběžné 

koryto vodního toku (výška 2 m, šířka 4 m) a pro obtokové koryto (výška 2 m, šířka 3 m) (viz. 

Obrázek 12) 
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Obrázek 12: Široké Třebčice – silniční most 

 

 Km 2,515 – 2,760: Koryto vodního toku pod mostem má lichoběžníkový profil, šířka ve dně 

1,5 m, sklon svahů 1:1, hloubka 0,5 m. Dno I svahy jsou opevněny čedičovými dlaždicemi (viz. 

Obrázek 12) 

 Km 2,760: Třebčický potok vtéká do intravilánu obce Široké Třebčice 

 Km 2,760 – 3,570: Koryto vodního toku je napřímené, opevněné, profil je lichoběžníkový, 

šířka ve dně 1,2 m, hloubka 1,5 m, sklon svahů 1:1, dno a pata svahu do výšky 1 m opevněné 

betonovými dlaždicemi. 

 Km 3,570: Lesní pozemek 

 Km 5,665: Třebčický potok opouští intravilán obce Nové Třebčice 

 Km 5,665 – 5,845: Koryto vodního toku je opevněné, ale zanesené sedimentem, profil je 

miskovitý, hloubka kolísavá, maximálně 1,5 m, šířka v koruně 3,5 m, břehy zatravěné a 

udržované, dno zarostlé. Výskyt nové pravobřežní výsadby lípy (Tillia) (viz. Obrázek 13) 
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Obrázek 13: Třebčický potok – koryto v obci Nové Třebčice 

 

 Km 5,845: Zaústění LBP1 – betonová trouba DN300 pod úhlem 60° 

 Km 5,845: Zaústění PBP4 – betonová trouba DN600 pod úhlem 60° (viz. Obrázek 22) 

 Km 5,845 – 5,935: Koryto vodního toku je opevněné, ale zanesené sedimentem, profil je 

miskovitý, hloubka kolísavá, maximálně 1,5 m, šířka v koruně 3,5 m, břehy zatravěné a 

udržované. Výskyt nové pravobřežní výsadby - Tillia 

 Km 5,935: Silniční most v Nových Třebčicích – kamenný klenbový, šířka 3 m, výška nad 

korunou koryta vodního toku 1 m. Koryto vodního toku pod mostem – lichoběžníkový profil, 

šířka ve dně 1 m, hloubka 1 m, opevněné kamennou dlažbou (viz. Obrázek 14) 

 

Obrázek 14: Nové Třebčice – silniční most 

 

 Km 6,025: Třebčický potok vtéká do intravilánu obce Nové Třebčice 
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 Km 6,025 – 6,580: Třebčický potok protéká mezi pozemky orné půdy, orba až na břehovou 

hranu. Koryto vodního toku je napřímené a ve dně a patě svahu opevněné betonovými 

tvarovkami, hloubka 1 m, šířka v koruně 3 m. Břehy upravené do sklonu 1:1, zatravněné, 

neudržované, bez další břehové nebo doprovodné vegetace. (viz. Obrázek 15) 

 

Obrázek 15: Třebčický potok – koryto nad obcí Nové Třebčice 

 Km 6,580: Lužní les 

 Km 6,700: Zaústění Potoka z Podlesic  

 Km 6,700 – 6,825: Koryto vodního toku je nepřístupné, celá oblast je silně zarostlá 

 Km 6,825: Zaústění PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od silnice 

 Km 6,285: Třebčický potok opouští intravilán obce Vitčice 

 Km 6,285 – 6,930: Koryto vodního toku má patrný pouze pravý břeh ve sklonu 1:1 

s pravidelným stromovým doprovodem – topol černý (Populus nigra). Levý břeh prakticky 

neexistuje, koryto vodního toku přechází do okolních pozemků.  

 Km 6,930: Silniční most ve Vitčicích – benešův rám, výška 1m, šířka 3m 

 Km 6,930 – 6,950: Koryto vodního toku je silně zanesené sedimentem, zarostlé travinami, 

mělké – maximálně 0,4 m 

 Km 6,950: Zaústění PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od trati 

 Km 6,950 – 7,010: Koryto vodního toku je silně zanesené sedimentem, zarostlé travinami, 

mělké – maximálně 0,4 m (viz. Obrázek 16) 
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Obrázek 16: Třebčický potok – koryto v obci Vitčice – úsek u silnice 

 

 Km 7,010: Zaústění příkopu – betonové skružové tvarovky, místo zaústění není nijak 

opevněno, napojení pod úhlem 90° 

 Km 7,010 – 7,025: Koryto vodního toku je zanesené sedimentem, zarostlé travinami, ale 

udržované, hloubka 1,2 m, sklon svahů 1:1 (viz. Obrázek 17) 

 

Obrázek 17: Třebčický potok – koryto v obci Vitčice – úsek u MVN 

 Km 7,025: Zaústění LBP Třebčického potoka z rybníka ve Vitčicích – betonová trouba DN300 

 Km 7,025 – 7,070: Koryto vodního toku je zanesené sedimentem, zarostlé travinami, ale 

udržované, hloubka 1,2 m, sklon svahů 1:1 (viz. Obrázek 17) 

 Km 7,070: Silniční most ve Vitčicích – benešův rám, výška 1 m, šířka 2,5 m 

 Km 7,070 – 7,245: Koryto vodního toku je nepřístupné, silně zarostlé rákosím a vzrostlými 

stormy – topol černý (Populus nigra), vrba bílá (Salix alba). Okolní zástavba zasahuje až na 

břehovou hranu (viz. Obrázek 18) 
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Obrázek 18: Třebčický potok – koryto v obci Vitčice – úsek u trati 

 Km 7,245 – Železniční propustek – zděný, výška 0,4 m, šířka 0,8 m 

 Km 7,260 – Zaústění PBP3 

 Km 7,260 – 7,440: Koryto vodního toku je napřímené a ve dně a patě svahu opevněné 

betonovými tvarovkami, ale zanesené sedimentem. Hloubka 1 m, šířka v koruně 3 m. Břehy 

upravené do sklonu 1:1. Celé koryto je zarostlé keřovou vegetací – růže šípková (Rosa 

canina), hloh obecný (Crataegus laevigata) (viz. Obrázek 19) 

 

Obrázek 19: Třebčický potok – koryto nad obcí Vitčice 
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 Km 7,440 – Zaústění PBP2 

 Km 7,495 – Zaústění PBP1 – místo Zaústění je silně zarostlé a nepřístupné 

 Km 7,495 – 7,760: Koryto vodního toku je napřímené a ve dně a patě svahu opevněné 

betonovými tvarovkami, ale zanesené sedimentem. Hloubka 1 m, šířka v koruně 3 m. Břehy 

upravené do sklonu 1:1. Celé koryto je zarostlé keřovou vegetací – růže šípková (Rosa 

canina), hloh obecný (Crataegus laevigata) (viz. Obrázek 19) 

 Km 7,760 – Železniční propustek – zděný, výška 0,4 m, šířka 0,8 m 

 Km 7,760 – 8,700: Koryto vodního toku je napřímené a ve dně a patě svahu opevněné 

betonovými tvarovkami, ale zanesené sedimentem. Hloubka 1 m, šířka v koruně 3 m. Břehy 

upravené do sklonu 1:1. Oboubřežní stromová vegetace – topol černý (Populus nigra), vrba 

bílá (Salix alba). 

 Km 8,700 – Silniční propustek – kamnná klenba, dno na nátoku velmi zanesené sedimentem, 

výška 0,5 m, šířka 1,8 m (viz. Obrázek 20) 

 

Obrázek 20: Třebčický potok – silniční propustek pod pramenem 

 

 Km 8,700 – 9,477: Koryto vodního toku je až k prameni silně zarostlé a nepřístupné, okolní 

vegetace nabývá charakteru lužního lesa – topol černý (Populus nigra), vrba bílá (Salix alba). 

 Km 9,477 – Pramenní oblast Třebčického potoka, hranice lesa na severním svahu hřebene 

mezi vrchy Chlum a Svatá Hora. 

 

4.1.2. Obtokové koryto 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,010 – Malá vodní nádrž v Širokých Třebčicích (viz. Obrázek 21) 
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Obrázek 21: Široké Třebčice – MVN 

 

 Km 0,115 – Hráz mezi malými vodními nádržemi – trouba 

 Km 0,255 – Nátok do malé vodní nádrže v Širokých Třebčicích 

 Km 0,255 – 0,268: Korto vodního toku má lichoběžníkový profil, šířka ve dně 1,5 m, sklon 

svahů 1:1, hloubka 0,5 m. Dno I svahy jsou opevněny čedičovými dlaždicemi. 

 Km 0,268 – oddělení Obtokového koryta z Třebčického potoka 

 

4.1.3. PBP4 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka – betonová trouba DN 800 (viz. Obrázek 22) 

 

Obrázek 22: PBP4 – zaústění do Třebčického potoka 

 

 Km 0,000 – 0,095: Vodní tok je zatrubněn a veden pod zahradními pozemky v Nových 

Třebčicích 
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 Km 0,095 – Zaústění PBP4 do betonové trouby DN 800 

 Km 0,095 – 0,235: Koryto vodního toku je silně zarostlé travinami a vzrostlými stormy – topol 

černý (Populus nigra) 

 Km 0,235 – Vodní nádrž – přirozená akumulace povrchové vody 

 Km 0,235 – 0,620: Koryto vodního toku má character strouhy svádějící vodu z okolí, koryto je 

silně zarostlé travinami a rákosem. 

 Km 0,620 – Pramenní oblast vodního toku PBP4, mokřady, celá oblast se nachází v lužním 

lese, hustý porost topolu černého (Populus nigra)  

 

4.1.4. LBP1 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka – trubní 

 Km 0,008 – Malá vodní nádrž v Nových Třebčicích – betonová boční nádrž 

 

4.1.5. Potok z Podlesic 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,000 – 0,235: Koryto vodního toku je silně zarostlé travinami a nepřístupné 

 Km 0,235 – Trubní betonový propustek DN800, přejezdný, zemědělská komunikace 

 Km 0,235 – 0,365: Koryto vodního toku je silně zarostlé travinami a nepřístupné 

 Km 0,365 – Železniční propustek – zděný, výška 0,4 m, šířka 0,8 m 

 Km 0,365 – 0,510: Koryto vodního toku má lichoběžníkový profil, šířka ve dně 0,5 m, sklon 

svahů 1:1, hloubka 1 m. Dno i břehy jsou opevněné betonovými dlaždicemi, ale koryto je 

zanesené sedimentem a zarostlé travinami 

 Km 0,510 – Betonový propustek DN400 

 Km 0,510 – 0,610: Koryto vodního toku ve formě příkopu u silnice, lichoběžníkový profil, šířka 

ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1, hloubka 1,5 m. Dno a pata svahu do výšky 0,5 m opevněny 

betonovými dlaždicemi (viz. Obrázek 23) 
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Obrázek 23: Potok z Podlesic – koryto mezi Podlesicemi a Vitčicemi 

 

 Km 0,610 – Zaústění strouhy 

 Km 0,610 – 0,770: Koryto vodního toku ve formě příkopu u silnice, lichoběžníkový profil, šířka 

ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1, hloubka 1,5 m. Dno a pata svahu do výšky 0,5 m opevněny 

betonovými dlaždicemi. 

 Km 0,770 – 2x trubní propustek DN 1000 – betonové, vedené pod silnicí v obci Podlesice, 

délka 8 m (viz. Obrázek 24), nátok zanesen sedimentem a plávím (viz. Obrázek 25) 

 

Obrázek 24: Podlesice – silniční propustky výtok 
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Obrázek 25: Podlesice – silniční propustky nátok 

 Km 0,770 – 0,792: Koryto vodního toku je suché, bez stabilního průtoku 

 Km 0,792 – Počátek vodního toku 

 

4.1.6. PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od silnice 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,000 – 0,115: Vodní tok má charakter suché strouhy – občasný vodní tok, zatravněné 

koryto, miskovitý profil, hloubka do 0,5 m (viz. Obrázek 26) 

 

Obrázek 26: PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od silnice - koryto 

 Km 0,115 – Silniční propustek + zemědělský propustek – 2x ocelová trouba DN 400, zalitá do 

betonového bloku 
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PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od trati 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,000 – 0,210: Koryto vodního toku je silně zarostlé rákosem, nepřístupné, je viditelná 

stojatá voda (viz. Obrázek 27) 

 

Obrázek 27: PBP Třebčického potoka ve Vitčicích od trati – koryto 

 

 Km 0,211 - Železniční propustek – zděný, výška 0,4 m, šířka 0,8 m 

 

4.1.7. PBP3 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,000 – 0,031: Vodní tok je občasný, koryto velmi mělké, zatravněné, hloubka do 0,4 m, 

profil miskovitý 

 Km 0,031 – Počátek koryta PBP3 

 

4.1.8. PBP1 

 Km 0,000 – Zaústění do Třebčického potoka 

 Km 0,191 – Počátek vodního toku 

 

4.1.9. Vodní recipient mimo VT 

 Km 0,000 – přechod Vodního recipient mimo VT do mělké, přirozené odtokové dráhy 

 Km 0,000 – 1,334: Koryto vodního toku má character strouhy svádějící vodu z okolních 

pozemků, je hluboké cca 1 m a silně zarostlé travinami 

 Km 1,334 – počátek koryta Vodního recipient mimo VT 
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4.2. Cestní síť 

Hustota a stav cestní sítě, ať už jsou to cesty zpevněné nebo nezpevněné, má zásadní vliv na 

odtokové poměry povodí. V ploše je vytvořena síť linií, které způsobují přerušení drah odtoku, nebo 

jejich ovlivnění. Řešené území protínají 4 silnice III. třídy a 1 silnice II. třídy [25], dále síť 

nezpevněných komunikací zemědělského charakteru. Základní údaje o cestní síti jsou shrnuty v 

tabulce (viz. Tabulka 13). Zákres zpevněných komunikací viz. Příloha č. 8 – Cestní  a říční síť. 

4.2.1. Zpevněné komunikace 

 Silnice II. třídy a III. třídy 

 S1 – silnice č. 224 (Vejprty – silnice 27) [25] – řešené území protíná v severo-jižním směru 

skrze obec Široké Třebčice.  

 S2 – silnice č. 22414 (Podlesice – silnice 22413) [25] – do řešeného území zasahuje z jihu v 

obci Nové Třebčice, ve které se stáčí k západu a pokračuje přes obec Vitčice. V obci 

Podlesice se napojuje na silnici č. 22410 

 S3 – silnice č. 22410 (Krásný Dvůr – silnice 22425) [25] – řešené území protíná v severo-

jižním směru skrz obec Podlesice 

 S4 – silnice č. 22117 (Radonice – Mašťov) [25] – řešené území protíná v severo-jižním 

směru v jeho vrchní části v sedle mezi vrchy Chlum a Svatá Hora 

 S5 – silnice č. 22415 (Čeradice – silnice 224) [25] – řešené území zasahuje pouze v 

krátkém úseku v severo-jižním směru skrze obec Mory 

Zpevněné obslužné komunikace 

 ZOK1 – Zemědělská oblužná komunikace zpevněná betonovými panely, řešeným územím 

probíhá v západo – východním směru, propojuje obce Široké a Nové Třebčice 

 ZOK2 -  Zemědělská oblužná komunikace zpevněná betonovými panely, řešeným územím 

probíhá ve směru severovýchod – jihozápad od silnice S3 ven z povodí 

4.2.2. Nezpevněné komunikace 

V řešeném povodí se nachází síť nezpevněných cest, všechny jsou zemědělské s 

charakterem vyjetých kolejí. 
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Tabulka 13: Cestní síť - shrnutí 

  Délka (km) 

Zpevněné 
komunikace 

Silnice II. a III. 
třídy 

8,15 

Zpevněné 
obslužné 
komunikace 

3,15 

Nezpevněné komunikace  8,14 

Celkem  19,44 

Hustota cestní sítě (km/km2) 1,31 
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5. Hydrologické a odtokové charakteristiky povodí 

5.1. Srážky 

Srážky neboli hydrometeory uvolněné z oblaků, dopadají na zemský povrch buď ve formě 

kapalné, nebo tuhé. Vodní kapky mají kulovitý tvar a průměr 0,5 mm a větší. Dešťová voda není 

chemicky čistá, v závislosti na složení a druhu kondenzačního jádra obsahuje pevné nebo rozpuštěné 

látky. Dále vodní kapka obsahuje pohlcený kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxidy duíku, bakterie a jiné 

nečistoty získané z atmosféry. Teplota vody detšě je obvykle nižší než teplota okolního vzduchu, a to 

o 3 – 5 °C [1]. 

Rozdělení dle intenizity [1]: 

 Mírný déšť 1 – 5 mm/hod 

 Silný déšť 5 10 mm/hod 

 Prudký déšť 10 – 15 mm/hod 

 Lijavec  15 – 23 mm/hod 

 Přívalový déšť 23 – 58 mm/hod 

 Průtrž mračen více než 58 mm/hod 

Rozdělení dle délky: 

 Krátkodobé srážky místní 

 Dlouhodobé srážky krajinné, regionální 

Místní srážky jsou charakteristické krátkou dobou trvání, velkou intenzitou a malou plochou, 

kterou zasahují. Tato plocha zpravidla nebývá větší než 50 km2 [1], jedná se tedy o srážky, využívané 

v rámci této diplomové práce. 

5.2. Srážko-odtokový proces 

Srážko-odtokový proces je jedním ze základních procesů koloběhu vody. Při srážko-

odtokovém procesu dochází k výparu z vodní hladiny, půdy, povrchu rostlin apod., tím se voda 

dostává do atmosféry, v níž dojde ke kondenzaci a následuje vypadnutí srážek na zemský povrch. 

Voda se vsakuje pod povrch země a vytváří zásoby podzemních vod, doplňuje útvary povrchových 

vod, z nichž se voda následně opět vypařuje do atmosféry [1]. Základní jednotkou, na níž sledujeme 

hydrologickou bilanci, je povodí. Povodí je území vztažené k určitému profilu na toku omezené 

rozvodnicí (viz. Obrázek 28) 



 
 

46 
 

 

Obrázek 28: Obecné povodí - schema 

 

Srážková voda spadlá na kterémkoliv místě povodí za předpokladu, že se nevypaří, nevsákne 

do půdy nebo se nejedná o bezodtoké povodí, se v čase dostane povrchovým odtokem do 

uzávěrového profilu povodí. [1] 

Základní rovnice bilance povodí je dána vztahem: 

                                                              𝐻𝑆 = 𝐻𝑂 + 𝐻𝐸 + 𝐻𝑅                                                     (2) 

HS celkový úhrn srážek na daném území (mm) 

HO odtok z povodí (povrchový, podpovrchový, podzemní) (mm) 

HE množství vypařené vody (mm) 

HR celková retence povodí (mm) 

Po vypadnutí srážky na zemský povrch dochází k procesům intercepce, infiltrace, povrchové 

retence a evapotranspirace. Při intercepci dojde k zachycení vody na povrchu rostlin. Takto 

zachycená voda už nikdy nesteče na povrch půdy. Při infiltraci dochází k vsakování vody do půdy. Po 

vyčerpání infiltrační kapacity dojde k povrchové retenci. Povrchovou retencí se plní nerovnosti na 

zemském povrchu a vznikají tak například louže. V okamžiku, kdy jsou vyčerpány kapacity těchto 

procesů, dojde k povrchovému odtoku. Infiltrovaná voda se vsakuje hlouběji do půdy. Když 

infiltrovaná voda nedosáhne hladiny podzemní vody, vzniká hypodermický odtok, který později opět 

vyvěrá na zemský povrch.  Tento hypodermický odtok tvoří společně s povrchovým odtokem odtok 

přímý. Voda, která se vsákne pod hladiny podzemní vody, odtéká z povodí ve formě základního 

odtoku. [1] 

Základní a přímý odtok tvoří celkový odtok z povodí v uzávěrovém profilu. Evapotranspirace 

je tvořena dvěma základními prvky a to evaporací a transpirací. Evaporace je fyzikální výpar, tedy 
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výpar z vodní hladiny, povrchu půdy, povrchu rostlin apod. Transpirace je výpar fyziologický, tedy 

množství vody vydané vegetací. [1] 

5.3.  Povodňová vlna 

Povrchový odtok z povodí vytváří během svého postupu povodňovou vlnu. Pro řešení 

vodohospodářských úloh je nutné tuto vlnu zkonstruovat vyjádřenou dobou opakování a 

odpovídajícím objemem. Každá vlna má určitou dobu vzestupu a dobu poklesu, dohromady z toho 

plyne i její tvar, který je v podstatě trojúhelníkový (viz. Obrázek 29). Na tocích nížinného charakteru 

pozorujeme vlny se širokou základnou, poklesové větve mají delší dobu trvání než větve vzrůstové. 

Transformačním účinkem se základna vlny směrem po toku prodlužuje, nedochází-li k výraznému 

příspěvku z přítoku vody z mezipovodí. Dochází tak mnohdy ke zřetelnému snížení kulminačního 

průtoku. [1] 

 

Obrázek 29: Povodňová vlna – schema [1] 
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6. Rozbor odtokových poměrů 

6.1. ArcGIS 

Program ArcGIS je geografický informační systém – soubor programů pro správu a analýzu 

prostorových dat. Nejdůležitějšími součástmi tohoto souboru jsou [26]: 

 ArcMap – zobrazení, editace a analýza dat 

 ArcCatalog – správa dat 

 ArcToolbox – nástroje 

Prostorová data jsou zde interpretována pomocí vektorových nebo rastrových dat. Vektorová 

data slouží především pro zobrazení prvků charakteru bodového, liniového nebo plošného (např. 

pozemní komunikace, vodní toky, pozemky). Rastrová data představují charakteristiky řešeného 

území, každá buňka rastru (pixel) v sobě nese danou informaci (např. sklonitost). 

V rámci diplomové práce byl program ArcGIS požit pro vymodelování povodí Třebčického potoka 

a výpočet hodnot potřebných pro odvození povrchového odtoku. Stěžejními kroky bylo vytvoření 

drah soustředěného odtoku a dílčích subpovodí na které byly vypočítány hodnoty CN, hodnoty 

srážkových úhrnů apod. 

6.1.1. Vstupní podklady 

 Základní mapa ČR 1:10 000 

Jedná se o základní státní mapové dílo a nejpodrobnější základní mapu středního měřítka. 

Mapa byla použita pro orientaci v terénu při terénním průzkumu povodí Třebčického potoka a jako 

matrice pro vytváření podkladové vrstvy využití území. [31] 

Základní mapa ČR 1:10 000 (ZM10) byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a 

katastrálním. 

 Ortofoto 

Jedná se o georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu, sada barevných 

ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1:5 000 je pravidelně aktualizována. 

Ortofoto bylo použito jako podklad pro vytvoření datové vrstvy využití krajiny v místech, kde byl 

terénní průzkum znemožněn, případně pro porovnání s reálným stavem. [28] 

Ortofoto bylo poskytnuto Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. 
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 ZABAGED 

ZABAGED – Základní báze geografických dat České republiky je digitální geografický model 

území České republiky. Jako vstupní podklady pro tvorbu srážko-odtokového modelu byly použity 

jeho tři části, výškopisná, polohopisná a digitální model reliéfu ČR páté generace. [29] 

Data ZABAGED byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. 

 ZABAGED výškopis – 3D vrstevnice 

Výškopisnou část ZABAGED tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 

2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu. Obsah datové sady ZABAGED - výškopis - 3D 

vrstevnice je doplněn vybranými dalšími výškopisnými prvky – klasifikovanými hranami a 

body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou metodou při zpřesňování 

vrstevnicového výškopisu a jsou uživateli nabízeny k případnému dalšímu využití. Všechny 

objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou. [29] 

Tato data, konkrétně 3 typy objektů vrstevnic (hlavní, doplňková, zesílená), byla 

použita pro vytvoření digitálního modelu terénu. 

 

 ZABAGED polohopis 

 

Polohopisnou část ZABAGED tvoří v současné době 116 typů geografických objektů 

sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných 

území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. 

Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou 

složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech. [29] 

Polohopisná data byla zredukována na objekty vyskytující se ve sledovaném povodí a 

na jejich základě byla vytvořena podkladová vrstva využití území (Land Use). 

 

 DMR5G 

Digitální model reliéfu České republiky páté generace představuje zobrazení 

přirozeného, nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve 

formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední 

chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. [29] 
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Data DMR5G byla zvolena jako podklad pro vytvoření digitálního modelu terénu 

Třebčického potoka po zjištění, že digitální model vytvořený na základě výškopisných dat je 

velmi nepřesný.  

 BPEJ 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící pro rozlišení 

klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. Je agroekologickou a 

ekonomickou charakteristikou, která tvoří podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření 

resortních a mimoresortních orgánů. [27] 

BPEJ byly použity jako podklad pro odvození hydrologických skupin půd na všech pozemcích, 

na kterých byly v rámci sledovaného povodí definovány.  

Podkladovou vrstvu BPEJ pro dané povodí poskytl Státní pozemkový úřad. 

 SLT 

Pro označení skupin lesních typů se používají trojmístné symboly, v nichž první číslo označuje 

vegetační stupeň a následující písmeno půdní kategorii. Další číslo (na rozdíl od geobiocenologické 

formule STG) neoznačuje hydrickou řadu, ale pořadové číslo lesního typu v rámci přírodní lesní 

oblasti. Tyto jednotky jsou v lesích tvořeny, vymezovány a mapovány typologickým průzkumem. Při 

vytváření se používá všech dostupných údajů o biocenóze, lokalitě a jejich proměnách. [30] 

Tyto jednotky byly použity obdobně jako BPEJ k odvození hydrologických skupin půd, 

tentokrát však v místech, kde nebyla definovaná hodnota BPEJ – především na lesních pozemcích. 

Podkladová vrstva SLT byla poskytnuta jako WMS služba prostřednictvím Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesa. 

 Srážky 

Mapové rastrové vrstvy N-letých maximálních denních úhrnů v prostorovém rozlišení 1km 

souřadnicového systému S-JTSK: 

 H_002 (2 - letých maximálních denních úhrnů) 

 H_005 (5 - letých maximálních denních úhrnů) 

 H_010 (10 - letých maximálních denních úhrnů) 

 H_020 (20 - letých maximálních denních úhrnů) 

 H_050 (50 - letých maximálních denních úhrnů) 
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 H_100 (100 - letých maximálních denních úhrnů) 

Data byla poskytnuta jako WMS služba katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty 

svatební ČVUT v Praze. 

6.2. Model povodí 

 Řešené povodí je tvořeno několika dílčími povodími. Tato subpovodí jsou vzájemně 

propojena říčními úseky, jejich rozdělení závisí na volbě uzávěrových profilů, které se liší podle 

aktuální potřeby (zjištění hodnoty odtoku k určitému místu). Uzávěrovými profily mohou být 

významné soutoky, profily umístění budoucích nádrží, nebo například obce potenciálně ohrožené 

povdněmi. Rozdělení celého povodí navíc umožňuje přesnější popsání vlastností povodí, nedochází k 

přílišné kumulaci chyb vlivem velké zájmové plochy. 

 Na základě výše zmíněných vstupních podkladů (polohopis, základní mapa 1:10 000, ortofoto, 

BPEJ a STG) byla vytvořena podkladová vrstva LandUse zohledňující využití jednotlivých plošek v 

povodí a zároveň jejich půdní vlastností. Tyto hodnoty byly podmínkou pro následné stanovení 

hydrologických skupin půd, jakožto vstupních hodnot metody SCS-CN. Hydrologické skupiny půd 

zohledňují minimální rychlost infiltrace vody do půdy bez pokryvu, nebo po dlouhodobém nasycení. 

[2] 

Využití území – Land Use v části povodí Třebčického potoka je patrné z následujícího obrázku 

(viz. Obrázek 30). Využití území na celém povodí viz. Příloha č. 10 – LandUse na území Třebčického 

potoka. 
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Obrázek 30: LandUse – výřez z povodí Třebčického potoka 

 

Na povodí Třebčického potoka se vyskytují tyto hydrologické skupiny půd [2]: 

Tabulka 14: Hydrologické skupiny půd – charakteristika [2] 

Hydrologická 

skupina 
Charakteristika 

A 
Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm/min) i při úplném nasycení. Zahrnují 

především hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky nebo štěrky. 

B 

Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06 – 0,12 mm/min) I při úplném nasycení. 

Zahrnují převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, 

hlinitopísčité až jílovohinité. 

C 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02 – 0,06 mm/min) I při úplném nasycení. 

Zahrnují především půdy s malou propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy 

jílovohlinité až jílovité. 
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Hydrologická 

skupina 
Charakteristika 

D 

Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,02 mm/min) I při úplném nasycení. 

Zahrnují převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou 

podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy 

nad téměř nepropustným podložím. 

 

Zařazení půd do hydrologických skupin bylo provedeno na základě znalosti hlavní půdní 

jednotky (HPJ), která je součástí kódu BPEJ (druhé a třetí číslo) [2]. (viz. Tabulka 15) 

Tabulka 15: Hlavní půdní jednotka – převod na hydrologickou skupinu [2] 

 

Půdní celky bez definované BPEJ byly popsány hodnotou SLT – skupin lesních typů. Jedná se o 

kód, který v sobě nese informaci o půdní kategorii (dle ÚHÚL). Tato hodnota byla dle tabulky 

převedena na hodnotu trofické a hydrické řady STG – skupin typů geobiocenů a dale přiřazena k 

nejčastější hlavní půdní jednotce [46] (viz. Tabulka 16). Převody mezi SLT a BPEJ vychází z tabulky 

podle Löwa, tyto tybulky jsou k nalezení v přílohách. 
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Tabulka 16: Soubory lesních typů – převod na geobiocenologickou řadu [46] 

 

Závislost trofické a hydrické řady na HPJ je patrná v tabulce (viz. Tabulka 17) 

Tabulka 17: Geobiocenologická řada – převod na hlavní půdní jednotku [46] 
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6.3. Metodika 

6.3.1. Metoda SCS-CN 

 Pro výpočet objemu odtoku vody bylo využito metody CN křivek. Tato metoda byla vyvinuta v 

USA pro potřeby Služby pro ochranu půdy (Soil Conservation Service - SCS) a podle ní je tedy metoda 

pojmenována SCS Curve Number [2]. Metoda byla vytvořena empirickou analýzou odtoku na malých 

plochách povodí. Jedná se o poměrně jednoduchý srážko-odtokový model umožňující výpočet 

kulminačního průtoku způsobeného návrhovým přívalovým deštěm o zvolené pravděpodobnosti 

výskytu. Metoda je vhodná spíše pro povodí menší rozlohy, jelikož byla vyvinuta na povodích či jejich 

částech do rozlohy 10 km2. Nevýhodou může být, že byla metoda vyvinuta v oblasti USA a tudíž 

nemusí být přesná pro výpočet v jiných oblastech světa. Čísla odtokových křivek CN umožňují 

stanovit podíl přímého odtoku na celkovém odtoku z povodí. S rostoucí hodnotou CN čísla je 

pravděpodobnější, že se jedná zejména o povrchový odtok. Základním vstupem metody CN křivek je 

srážkový úhrn návrhového deště a jeho rozložení v čase, za předpokladu rovnoměrného rozložení 

výšky srážkového úhrnu na celé ploše povodí. Odtok vody je ovlivněn množstvím spadlých srážek, 

infiltrací, vlhkostí půdy, intercepcí, druhem a stavem vegetačního pokryvu, rozlohy nepropustných 

ploch a povrchovou retencí. [2] 

6.3.1.1. Hodnota CN 

 Pro výpočet odtoku je nutné stanovit čísla CN křivek pro jednotlivá povodí. Čísla CN křivek je 

možné určit podle: 

 hydrologických vlastností půd rozdělených do 4 skupin -A, B, C, D, na základě minimálních 

rychlostí infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém sycení [2] (viz. Tabulka 18)  

 
Tabulka 18: Hlavní půdní jednotky – převod na hodnotu CN křivky dle LandUse [2] 

Využití území LandUse A B C D 

křovinatý porost KP 35 56 70 77 

lesní porost LP 36 60 73 79 

trvalý travní porost TP 30 58 71 78 

orná půda OP 60 76 84 88 

zahrady Z 43 65 76 82 

sady S 43 65 76 82 

antropogenizovaná plocha AZP 81 88 91 93 

vodní plocha VP 98 98 98 98 

nezpevněné cesty C 72 82 87 89 
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 vlhkosti půdy určované na základě 5 - ti denního úhrnu předcházejících srážek (viz. Graf 1), 

resp. indexu předchozích srážek (IPS) ve 3 stupních, kdy IPS I odpovídá takovému 

minimálnímu obsahu vody v půdě, který ještě umožňuje uspokojivou orbu a obdělávání, při 

IPS III je půda přesycena vodou z předcházejících dešťů. Pro návrhové účely se uvažuje IPS II  

pro střední nasycení půdy vodou [2] (viz. Graf 2).  

 

Graf 1: Hodota CN – závislost přímého odtoku a úhrnu deště [2] 

 
Graf 2: Hodnota CN – závislost na IPS II [2] 
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 využití půdy, vegetačního pokryvu, způsobu obdělávání a uplatnění protierozních opatření [2] 
 

Vzhledem k tomu, že byly známy hydrologické skupiny půd, byly hodnoty CN křivek určeny tímto 

způsobem. Rozložení plošek v povodí Třebčického potoka podle hodnot CN je patrné v následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 31: Hodnoty CN – plošky v povodí Třebčického potoka 

 

Průměrná hodnota CN pro subpovodí byla dale určena jako vážený průměr: 

                                                         𝐶𝑁 =
∑ 𝐶𝑁𝑖∙𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                      (3) 

CN průměrná hodnota CN pro dané subpovoí (-) 

CNi dílčí hodnota CN dané plošky (-) 

Ai plocha dané plošky (m2) 

6.3.1.2. Návrhová srážka 

 Na základě hodnot čísel CN pro jednotlivá subpovodí je možné získat hodnotu objemu 

přímého odtoku z příslušné plochy. Při výpočtu přímého odtoku je zanedbána evapotranspirace a 

tání sněhu. Předpokládáme, že poměr odtoku a úhrn přívalové srážky je roven objemu vody zadržené 

při odtoku ku potenciálnímu objemu, který je zadržen.  

Hodnoty srážkových úhrnů byly převzaty z hodnot srážkových úhrnů s pravděpodobností 

opakování 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let (Šamaj, 1985). Pro potřeby diplomové práce byly využity srážky 

s dobou opakování 50 a 100 let. 

Pro výpočet hodnoty přímého odtoku je nutné znát hodnotu návrhové přívalové srážky 

zredukované dle doby trvání. Doba trvání vychází z doby koncentrace povodí - doba, za kterou se 
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poslední kapka srážkového úhrnu dostane z hydraulicky nejvzdálenějšího místa povodí do 

uzávěrového profilu [1]. Předpokládáme, že srážka je nejefektivnější, pokud trvá právě po tuto dobu. 

Výpočet doby koncentrace povodí vychází ze vztahu pro dobu prodlení [32]: 

                                                           𝑇𝑙𝑎𝑔 =
𝐿0,8(𝑆+1)0,7

1900√𝑌
                                                       (4) 

Tlag doba prodlení (hod) 

L maximální délka toku v povodí (ft) 

S  potenciální maximální retence půdy (in) 

Y sklon povodí (%) 

Přičemž platí, že [32]: 

                                                              𝑇𝑙𝑎𝑔 = 0,6 ∙ 𝑇𝑐                                                         (5) 

Tc doba koncentrace povodí (hod) 

Dále je možno srážku zredukovat pomocí koeficientů pro redukci 24 - hodinových srážkových 

úhrnů [34] dle vzorce: 

                                                        𝐻𝑡,𝑁 = 𝐻1𝑑,𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡1−𝑐                                                (6) 

Ht,N N-letý srážkový úhrn o době trvání t (mm) 

H1d,N N-letý 24 - hodinový srážkový úhrn (mm) 

a, c koeficienty dle metodiky (-) (viz. Tabulka 19) 

t doba trvání srážky (min) 

Tabulka 19: Redukce srážky – koeficienty a, c [34] 
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6.3.1.3. Efektivní srážka 

 Efektivní srážka je již finální hodnota srážkového úhrnu, který způsobí přímý odtok. Je tedy 

snížena o potenciální retenci povodí. Tuto hodnotu je možné získat ze vzorce [35]: 

                                                 𝑆 =
25400−254∙𝐶𝑁

𝐶𝑁
                                                           (7) 

S  potenciální maximální retence (mm) 

CN číslo CN křivky (-) 

Aby došlo ke vzniku přímého odtoku a srážka byla efektivní, je třeba, aby byla potenciální 

retence naplněna alespoň z dvaceti procent. Je-li návrhová srážka menší než tato hodnota, 

k povrchovému odtoku nedojde a veškerá srážková voda je zadržena v půdě [35]. Hodnotu je možné 

získat ze vzorce: 

                                                         𝐼𝑎 = 0,2 ∙ 𝑆                                                              (8) 

Efektivní srážkový [35] úhrn vychází ze vzorce: 

                                                     𝑃𝑒 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

𝑃−𝐼𝑎+𝑆
                                                                  (9) 

Pe kumulativní efektivní srážka v čase t (mm) 

P kumulativní srážka v čase t (mm) 

Ia počáteční ztráta (mm) 

S  potenciální maximální retence (mm) 

Výsledný průběh přímého odtoku závisí na prvotním rozložení návrhové srážky v čase 

(návrhový hydrogram). Bylo zvoleno rozdělení srážkového úhrnu po pětiminutových krocích 

s maximem na konci první třetiny doby trvání deště. Grafické znázornění je tedy trojúhelníkové. 

6.3.2. Transformace odtoku na povodí 

 Pro určení průběhu, objemu a maximální hodnoty průtoku povodňové vlny vyvolané efektivní 

srážkou byla použita metoda jednotkového hydrogramu. Jednotkový hydrogram byl vytvořen na 

základě relativního rozdělení doby koncentrace, tedy doby trvání efektivní srážky a bylo odozeno 

postupné zapojování plochy povodí do povrchového dotoku. Tzv. Zdrojové plochy byly odvozeny ze 

vzorce pro Clrakův jednotkový hydrogram [33]: 
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                                                   𝐴𝐼 = 1,414 ∙ 𝑇1,5                                                      (10) 

pro 0 < T < 0,5 

                                         1 − 𝐴𝐼 = 1,414(1 − 𝑇)1,5                                                (11) 

pro 0 < T < 1 

AI kumulativní plocha jako zlomek celkové plochy povodí (-) 

T zlomek doby koncentrace Tc  (-) 

Tento způsob určení kumulativních ploch však nezohledňuje morfologické vlastnosti povodí, 

ale vzhledem k tomu, že dílší subpovodí mají jen malou plochu (< 10 km2), lze vliv morfologie 

zanedbat a uvažovat zapojování povodí jako lineární nárůst. Efektivní srážka byla následně převedena 

na jednotlivé časové kroky, vznikla tak hodnota průtoku z dané zapojené plošky povodí. 

6.3.3. Model koryta 

 Pro popis postupu povodňové vlny korytem vodního toku, resp. pro zjištění doby, za kterou 

povodňová vlna doteče z jednoho uzávěrového profilu do profilu následujícího, byla použita Chézyho 

rovnice pro proudění v otevřených korytech [36]. Použití tohoto vzorce umožňuje předpoklad, že 

koryto vodního toku je po většinu své délky napřímené a prizmatické. Průtočný profil je jednoduchý, 

lichoběžníkový a jeho rozměry jsou proměnlivé v rámci delších úseků. Lze tedy předpokládat ustálené 

proudění – sklon čáry energie je shodý s podélným sklonem koryta. Rychlost postupu byla získána ze 

vzorce [36]: 

                                                            𝑣 = 𝐶√𝑅 ∙ 𝑖                                                                (12) 

C Chézyho rychlostní součinitel 

R hydraulický poloměr (m) 

i sklon čáry energie (-)  

                                                              𝐶 =
1

𝑛
∙ 𝑅

1

6                                                                  (13) 

n Manningův drsnostní součinitel (-) 

Hodnoty Manningova drsnostního součinitele, který vyjadřuje hydraulickou drsnost koryta, 

byly přiřazeny dle tabulky [44] na základě vyhodnocení stavu koryta vodního toku při terénním 

průzkumu. 
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                                                                  𝑅 =
𝑆

𝑂
                                                                      (14) 

S plocha průtočného profilu (m2) 

O omočený obvod (m) 

6.3.4. Transformace ve vodní nádrži 

 Vlivem transformace povodňové vlny ve vodní nádrži dojde ke změně tvaru povodňového 

hydrogramu. Objem povodňové vny zůstává zachován, ale kulminační průtok se sníží, tím pádem 

dojde k prodloužení průběhu kulminace a snižování průtoku. Důvodem je postupné zaplňování 

retenčního prostoru ve vodní nádrži, tedy zachycení části povodňové vlny. Část povodňové vlny, 

která se již do retenčního prostoru nevejde, je převáděna přes bezpečnostní přeliv.  

Pro transformaci povodňové vlny byla použita metoda Eulerovy aproximace a metoda Runge-Kutte 2. 

řádu [37]. 

Změna objemu vody dV v nádrži za časovou jednotku dt je určena rovnicí kontinuity: 

                                                            
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑃(𝑡) − 𝑂(𝑡)                                                             (15) 

P(t) přítok do nádrže (m3/s) 

O(t) odtok z nádrže (m3/s) 

Tato metoda zavádí jako hledanou proměnnou kótu hladiny vody v nádrži h(t). Elementární změna 

objemu vody v nádrži potom je [37]: 

                                                               𝑑𝑉 = 𝐴(ℎ)𝑑ℎ                                                                  (16) 

A(h) zatopená plocha (m2) – je funkcí kóty hladiny vody v nádrži 

Rovnice kontinuity dále přechází do tvaru [37]: 

                                                        
𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

𝑃(𝑡)−𝑂(ℎ)

𝐴(ℎ)
= 𝐹(𝑡, ℎ)                                                       (17) 

Eulerova aproximace kóty hladiny v nádrži má v následujícím kroku tvar [37]: 

                                                      ℎ𝑛+1 = ℎ𝑛 + ∆𝑡 × 𝐹(𝑡, ℎ)                                                      (18) 

Tato aproximace je však nepřesná a chyba řešení je řádu ∆t2 . Dalšího zpřesnění je možné dosáhnout 

využitím Runge Kuttovy metody 2. řádu. Tato metoda nabízí dostatečnou spolehlivost řešení a je 

dána vztahem [37]: 
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                                                    ℎ𝑛+1 = ℎ𝑛 +
1

2
× (𝑘1 + 𝑘2)                                                      (19) 

kde 

                                                         𝑘1 = ∆𝑡 × 𝐹(𝑡𝑛, ℎ𝑛)                                                              (20) 

                                                𝑘2 = ∆𝑡 × 𝐹(𝑡𝑛 + ∆𝑡, ℎ𝑛 + 𝑘1)                                                    (21) 

tedy 

                                                         𝑘1 = ∆𝑡 ×
𝑃(𝑡)+𝑂(ℎ)

𝐴(ℎ)
                                                                (22) 

                                                    𝑘2 = ∆𝑡 ×
𝑃(𝑡+∆𝑡)−𝑂(ℎ+𝑘1)

𝐴(ℎ+𝑘1)
                                                          (23) 

Pro výpočet transformace povodňové vlny v nádrži je nutné znát: 

 Hydrogram přítoku do nádrže – přímý dotok transformovaný na povodí, tzn. návrhovou 

povodňovou vlnu 

 Závislost zatopené plochy na kótě hladiny vody v nádrži 

 Závislost odtoku z nádrže na kótě hladiny vody v nádrži 

 Závislost zatopené plochy na kótě hladiny vody v nádrži je patrná z grafu zatopených ploch, 

který je základní charakteristikou nádrže. Závislost odtoku z nádrže na kótě hladiny vody v nádrži je 

dána rovnicí přepadu bezpečnostního přelivu, přičemž se při výpočtu předpokládá, že není funkční 

spodní výpusť. Bezpečnostní přeliv je objekt sloužící k ochraně vodního díla před účinky povodňových 

průtoků. Přepadem vody přes jeho hranu je zamozeno přelití hráze a její případné protržení.  

Přepad vody přes hranu bezpečnostního přelivu je dán vztahem [37]: 

                                                      𝑄 = 𝑚 × 𝑏 × √2 × 𝑔 × ℎ
3

2                                                     (24) 

m součinitel přepadu přes přelivnou hranu 

b délka pelivné hrany (m) 

g gravitační zrychlení (m/s2) 

h výška přepadového paprsku (m) 

Q návrhový průtok (m3/s) 
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Výpočet součinitele přepadu je dán vztahem [37]: 

                                        𝑚 = (0,405 +
0,003

ℎ
) (1 + 0,55 (

ℎ

ℎ+𝑠
)

2
)                                           (25) 

s  hloubka vody pod bezpečnostním přelivem (m) 

6.3.5. Transformace v suché nádrži 

 Transformace vody v suché nádrži funguje na stejném principu jako transformace povodňové 

vlny v nádrži vodní. Rozdílný je však předpoklad odtoku vody z nádrže. V případě suché nádrže bude 

voda odtékat spodní výpustí a v případě dosažení hrany bezpečnostního přelivu během plnění bude 

voda přepadat přes jeho hranu. 

Pro výpočet transformace byla požita Numerická metoda pro posouzení efektivity suché 

nádrže (Dočkal, Vrána, 2007), která byla poskytnuta ČVUT v Praze, ketedrou hydromeliorací a 

krajinného inženýrství. Tato metoda vychází z posouzení poměru záchytného prostoru suché nádrže a 

objemu návrhové povodňové vlny. Zároveň je zohledněno hydraulické řešení odtoku vody výpustným 

potrubím a bezpečnostním přelivem. Řešení transformačního účinku opět vychází z rovnice 

kontinuity, tedy závislosti změny objemu v nádrži za jednotku času na rozdílu přítoku a odtoku vody 

[38].  

Pro výpočet transformace povodňové vlny v retenčním prostoru suché nádrže je třeba znát: 

 Charakteristické čáry suché nádrže – čáru zatopených objemů 

 Časový průběh návrhové povodňové vlny 

 Konzumční křivku odpadního potrubí a bezpečnostního přelivu, resp. parametry zařízení 

charakterizující tyto křivky 

V případě této numerické metody je čára zatopených objemů popsána logaritmicko-

exponenciálním modelem, jehož parametry jsou určeny za pooci regresní analýzy. Tvar logaritmicko-

exponenciálního vyjádření [38]: 

                                                         𝐻 = 𝐴 + 𝐵 ∙ ln(𝑉) + 𝐶 ∙ √𝑉                                                     (26) 

H nadmořská výška hladiny vody v suché nádrži (m n. m.) 

V objem vody v suhé nádrži (m3) 

A, B, C proměnné parametry 
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 Konzumční křivka odpadního potrubí vyjadřuje závislost průtoku potrubím na hloubce vody v 

nádrži. Do výpočtu je tak zahrnut režim průtoků s volnou hladinou i tlakové proudění. Při 

beztlakovém průtoku je brán v úvahu charakter proudění - podkritický nebo nadkritický v závislosti na 

sklonu dna potrubí. Hydraulicky se jedná v zásadě o řešení propustku s volnou hladinou. Při stoupání 

hladiny před vtokem dochází k zahlcení vtoku a posléze k tlakovému proudění, v každém případě však 

s výtokem neovlivněným dolní vodou [38]. 

Kritické hodnoty potrubí při průtoku s volnou hladinou, tzn. h = 0 až h = D, kde D = průměr 

potrubí, jsou určeny ze vztahu [38]: 

                                                              ℎ0 =
1

𝜑
(ℎ𝑘𝑟 +

𝑣𝑘𝑟
2

2𝑔
)                                                   (27) 

 

ϕ součinitel tvaru vtoku (-) 

hkr kritická houbka vody v potrubí (m) 

vkr kritická rychlost vody v potrubí (m/s) 

g gravitační zrychlení (m/s2) 

h0 hloubka vody před vtokem (m) 

 

Pokud sklon potrubí odpovídá podkritickému sklonu, tzn. proudění je říční, průtok je počítán 

pomocí Chézyho rovnice ve tvaru [38]: 

                                                                      𝑄 =
1

𝑛
𝑅

2

3𝑖
1

2                                                              (28) 

 

n Manningův součinitel drsnosti potrubí (-) 

R hydraulický poloměr (m) 

i sklon potrubí (-) 

Q průtok (m3/s) 

 

Tlakové proudění v potrubí je vypočítáno pomocí vztahu [38]: 

 

                                                                  𝑄 = 𝑆𝑝
(2𝑔𝐻)0,5

(1+∑ ξ𝑖)0,5                                                        (29) 

 

Sp průtočná plocha potrubí (m2) 

g gravitační zrychlení (m/s2) 

H výškový rozdíl mezi hladinou vody na vtku a osou potrubí na výtoku (m) 
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∑ξi součet součinitelů ztrát: 

 

 ξ𝑣𝑡 = 0,5 

 ξ𝑣𝑦 = 0 

 ξ𝑡𝑖 =
125𝑛2𝑙

𝐷
4
3

                                                                                                                                (30) 

 

 ξvt součinitel ztáty vtokem 

 ξvy součinitel tráty výtokem 

 ξti součinitel ztráty třením 

 l délka odpadního potrubí (m) 

 n Manningův součinitel drsnosti potrubí 

 D průměr potrumí (m) 

 

Konzumční křivka bezpečnostního přelivu je dána vtahem pro obdélníkový nebo 

lichoběžníkový tvar [38]: 

 

                                               𝑄 = 𝑚𝑏(2𝑔)0,5ℎ1,5 +
8

15
µ(2𝑔)0,5(tan 𝛼) ℎ

5

2                                 (31) 

 

m součinitel přepadu 

h přepadová výška (m) 

µ součinitel zkosení boků přelivu 

α úhel sklonu boků přelivu 
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7. Vyhodnocení stávajícího stavu 

 Řešené povodí bylo rozděleno na 10 subpovodí, přičemž jejich uzávěrové profily byly 

umístěny do významných soutoků a do středů obcí (viz. Tabulka 20) 

č. 

povodí 
Umístění uzávěrového profilu subpovodí 

1 nad ústím Třebčického potoka do vodního toku Leska 

2 nad mostem v obci Mory 

3 nad mostem v obci Široké Třebčice 

4 nad zaústěním PBP4 do Třebčického potoka 

5 nad soutokem Třebčického potoka s PBP4 v Nových Třebčicích 

6 nad zaústěním potoka z Podlesic do Třebčického potoka 

7 
nad soutokem Třebčického potoka a potoka z Podlesic pod obcí 

Vitčice 

8 nad železničním propustkem nad obcí Vitčice 

9 nad propustkem v obci Podlesice 

10 nad silničním propustkem pod pramenem Třebčického potoka 

Tabulka 20: Subpovodí stávající stav - definice 

7.1. Současné srážkoodtokové poměry 

 Současné srážko-odtokové poměry v sobě zahrnují údaje dílčích subpovodí definovaných 

výše. Jedná se o jejich plochu, průměrnou hodnotu CN, srážkové úhrny, průměrnou nadmořskou 

výšku, průměrný sklon, délku odtokové sráhy a dobu prodlení, potažmo dobu koncentrace. Tyto 

údaje byly pro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 21) 

Tabulka 21: Subpovodí stávající – srážko-odtokové poměry 

č. 

povodí 
A (km2) CN 

H100 

(mm) 

H50 

(mm) 

H                

(m n. m.) 

sklon 

(%) 
L (km) 

Tlag 

(hod) 
Tc (min) 

1 0.03 73.26 79.79 71.38 251.65 5.65 0.29 0.16 15.68 

2 2.77 84.09 76.14 68.10 275.90 3.96 2.24 0.69 68.52 

3 2.63 83.81 73.33 65.56 295.89 3.86 1.98 0.63 63.39 

4 1.16 80.53 75.63 67.61 294.00 3.63 1.06 0.44 44.38 

5 0.83 82.04 72.87 65.15 295.23 3.89 0.97 0.38 37.80 

6 0.45 76.86 72.28 64.64 305.23 5.74 0.60 0.25 25.03 

7 0.45 79.71 71.21 63.68 299.89 4.78 0.44 0.20 19.51 
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č. 

povodí 
A (km2) CN 

H100 

(mm) 

H50 

(mm) 

H                

(m n. m.) 

sklon 

(%) 
L (km) 

Tlag 

(hod) 
Tc (min) 

8 2.27 81.36 70.06 62.67 308.66 3.80 1.56 0.57 57.35 

9 2.10 71.99 72.65 65.01 340.02 9.72 1.76 0.52 52.05 

10 1.64 68.64 73.39 65.66 358.09 11.85 2.10 0.59 59.46 

 

Definice údajů (viz. Tabulka 21): 

A plocha subpovodí 

CN průměrná hodnota CN subpovodí 

H100 průměrný srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 100 let 

H50 průměrný srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let 

H průměrná nadmořská výška na subpovodí 

L délka vodního toku v subpovodí 

Tlag doba prodlení subpovodí 

Tc doba koncentrace subpovodí 

 Na dílčích subpovodích byly vypočítány veškeré hodnoty potřebné pro odvození přímého 

povrchového odtoku. Pro zobecnění výpočtu byly hodnoty doby koncentrace zaokrouhleny tak, aby 

vznikly 3 kategorie délek trvání efektivní srážky a to 40, 60 a 70 min. 

Výsledný objem odtoku byl vypočítán ze vzorce: 

                                              𝑉 = 𝐻100𝑒 ∙ 𝐴 ∙ 1000 (m3)                                         (32) 

 Na dílčích subpovodích byly prvedeny navazující výpočty, tedy redukce srážky podle doby 

koncentrace – vytvoření návrhového srážkového úhrnu. Dále byly získány hodnoty počáteční ztráty, 

maximální potenciální retence povodí, efektivního srážkového úhrnu a nakonec objemu povrchového 

odtoku. Pro přehlednost byly získané údaje shrnuty do tabulek, zvlášť hodnoty odpovídající 

srážkovému úhrnu s pravděpodobností opakování 100 let (viz. Tabulka 22) a 50 let (viz. Tabulka 23) 
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Tabulka 22: Subpovodí stávající stav – návrhová a efektivní srážka H100 

č. 

povodí 

A 

(km2) 

Tc fin 

(min) 

H100 

(mm) 
a c 1-c 

H100red 

(mm) 

Ia 

(mm) 

S 

(mm) 

H100e 

(mm) 

V100 

(m3) 

1 0.03 40 79.79 0.17 0.63 0.38 55.05 18.54 92.72 10.31 320.39 

2 2.77 70 76.14 0.34 0.80 0.20 58.91 9.61 48.06 24.96 69107.42 

3 2.63 70 73.33 0.34 0.80 0.20 56.73 9.81 49.06 22.94 60327.99 

4 1.16 60 75.63 0.34 0.80 0.20 56.76 12.28 61.41 18.68 21695.87 

5 0.83 40 72.87 0.17 0.63 0.38 50.28 11.12 55.62 16.18 13500.13 

6 0.45 40 72.28 0.17 0.63 0.38 49.87 15.30 76.49 10.76 4830.80 

7 0.45 40 71.21 0.17 0.63 0.38 49.13 12.93 64.67 12.99 5861.10 

8 2.27 60 70.06 0.34 0.80 0.20 52.58 11.64 58.19 16.91 38359.35 

9 2.10 60 72.65 0.34 0.80 0.20 54.53 19.77 98.85 9.04 18947.55 

10 1.64 60 73.39 0.34 0.80 0.20 55.08 23.21 116.06 6.87 11235.96 

 

Tabulka 23: Subpovodí stávající stav – návrhová a efektivní srážka H50 

č. 

povodí 

A 

(km2) 

Tc fin 

(min) 

H50 

(mm) 
a c 1-c 

H50red 

(mm) 

Ia 

(mm) 
S (mm) 

H50e 

(mm) 
V50 (m3) 

1 0.03 40 71.38 0.17 0.64 0.36 47.21 18.54 92.72 6.77 210.30 

2 2.77 70 68.10 0.32 0.80 0.20 50.79 9.61 48.06 19.00 52619.22 

3 2.63 70 65.56 0.32 0.80 0.20 48.90 9.81 49.06 17.33 45586.98 

4 1.16 60 67.61 0.32 0.80 0.20 48.92 12.28 61.41 13.69 15902.36 

5 0.83 40 65.15 0.17 0.64 0.36 43.10 11.12 55.62 11.67 9739.68 

6 0.45 40 64.64 0.17 0.64 0.36 42.76 15.30 76.49 7.25 3256.28 

7 0.45 40 63.68 0.17 0.64 0.36 42.12 12.93 64.67 9.07 4094.80 

8 2.27 60 62.67 0.32 0.80 0.20 45.35 11.64 58.19 12.37 28055.42 

9 2.10 60 65.01 0.32 0.80 0.20 47.04 19.77 98.85 5.90 12358.13 

10 1.64 60 65.66 0.32 0.80 0.20 47.52 23.21 116.06 4.21 6886.78 

 

Definice údajů (viz. Tabulka 22, Tabulka 23): 

A plocha subpovodí (km2) 

Tc fin výsledná hodnota doby koncentrace na subpovodí (min) 
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H50 hodnota průměrného srážkového úhrnu s pravděpodobností opakování 50 let (mm) 

H100 hodnota průměrného srážkového úhrnu s pravděpodobností opakování 100 let (mm) 

a, c koeficienty redukce srážky (-) 

H50red průměrná hodnota zredukovaného srážkového úhrnu s pravděpodobností opakování 50 let 

 (mm) 

H100red průměrná hodnota zredukovaného srážkovéhu úhrnu s pravděpodobností opakování 100 let 

 (mm) 

Ia počáteční ztráta subpovodí (mm) 

S maximální počáteční retence subpovodí (mm) 

H50e průměrná hodnota efektivního srážkového úhrnu s pravděpodobností opakování 50 let (mm) 

H100e průměrná hodnota efektivního srážkového úhrnu s pravděpodobností opakování 100 let 

 (mm) 

V50 objem povrchového odtoku způsobeného H50e (m3) 

V100 objem povrchového odtoku způsobeného H100e (m3) 

 Dílčí objemy přímého odtoku byly nasčítány do profilů jednotlivých obcí v povodí Třebčického 

potoka, výsledné zaokrouhlené hodnoty byly shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 24) 

Tabulka 24: Objemy povrchového odtoku – výsledné hodnoty v obcích 

obec V100 (m3) V50 (m3) 

Mory 243870 178500 

Široké Třebčice 174760 125880 

Nové Třebčice 114430 80293 

Vitčice 55460 39040 

Podlesice 18950 12360 

 

Celková hodnota stoletého odtoku   244190 m3 

Celková hodnota padesátiletého odtoku   178710 m3 
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7.2. Definice kritických bodů 

 Na základě rozboru stávajících srážkoodtokových podmínek a terénního průzkumu byly 

definovány body, které lze označit za tzv. Kritické (viz.Tabulka 25). V závislosti na následně 

porovnávaných návrzích opatření byly kritické body umístěny do následujících profilů: 

Tabulka 25: Kritické body - definice 

č. 

kritického 

bodu 

Umístění kritického bodu Důvod umístění kritického bodu 

1 Podlesice 

v tomto bodě reálně končí vymodelovaná 

odtoková dráha, odtok dále pokračuje příkopem 

pod obec Vitčice (Potok z Podlesic) 

2 
Vitčice nad železniční 

tratí 
profil potenciální VN Vitčice 

3 Nové Třebčice 
potenciální protipovodňová ochrana obce - 

úprava vodního toku v intravilánu 

4 Profil VN Široké Třebčice profil potenciální VN Široké Třebčice 

5 Široké Třebčice 
potenciální protipovodňová ochrana obce - 

úprava vodního toku v intravilánu 

6 Profil VN Mory profil potenciální VN Mory 

7 
uzávěrový profil 

Třebčického potoka 
zaústění do VT Leska 

 

Rozdělení povodí Třebčického potoka na subpovodí odpovídající definovaným kritickým 

bodům je patrné z následujícího obrázku: 
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Obrázek 32: Subpovodí kritických bodů – rozložení na povodí Třebčického potoka 
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 Pokud byl kritický bod umístěn do profilu potenciální vodní nádrže, důvodem bylo zjištění 

objemu a kulminačního průtoku návrhové povodňové vlny. Na základě těchto hodnot mohla být 

navržena kapacita vodní nádrže, spodní výpust a bezpečnotní přeliv. Účel umístění kritického bodu 

do obce je porovnání kapacity koryta vodního toku s kulminačním průtokem povodňové vlny a 

posouzení kapacity propustků a mostů. V případě kritického bodu č.2 je k němu příslušící hodnota 

objemu a kulminačního průtoku povodňové vlny brána jako hodnota pro posouzení koryta v obci 

Vitčice, stejně tak je tomu u bodu č. 5 a posouzení koryta v obci Mory. 

Pro definované kritické profily a jejich povodí byly vypočítány veškeré hodnoty jako v případě 

subpovodí zmíněných výše. 

Tabulka 26: Subpovodí kritických bodů – srážko-odtokové poměry 

č. 
povodí 

A 
(km2) 

CN 
H100 
(mm) 

H50 
(mm) 

H             
(m n. m.) 

sklon 
(%) 

L (km) 
Tlag 

(hod) 
Tc 

(min) 

1 2,10 72,01 72,65 65,01 339,94 9,71 1,90 0,55 55,39 

2 3,22 74,31 71,66 64,11 337,05 8,26 3,50 0,92 91,84 

3 2,23 80,97 71,71 64,13 297,43 3,92 1,50 0,55 55,42 

4 1,98 81,42 74,54 66,64 294,68 4,46 1,30 0,46 45,70 

5 2,00 84,32 73,42 65,63 296,05 3,10 1,00 0,40 40,37 

6 1,41 83,89 75,86 67,85 275,70 5,12 1,80 0,51 50,97 

7 1,39 84,04 76,51 68,42 275,55 2,81 0,70 0,32 32,15 

 

Tabulka 27: Subpovodí Kritických bodů – efektivní srážkový úhrn H100 

č. 
povodí 

A 
(km2) 

Tc fin 
(min) 

H100 
(mm) 

a c 1-c H100red 
(mm) 

Ia 
(mm) 

S 
(mm) 

H100e 
(mm) 

V100 
(m3) 

1 2,10 60,00 72,65 0,34 0,80 0,20 54,53 19,74 98,71 9,06 19029,02 

2 3,22 100,00 71,66 0,34 0,80 0,20 59,47 17,57 87,83 13,54 43649,93 

3 2,23 60,00 71,71 0,34 0,80 0,20 53,82 11,94 59,68 17,27 38464,81 

4 1,98 60,00 74,54 0,34 0,80 0,20 55,94 11,59 57,97 19,22 37978,13 

5 2,00 60,00 73,42 0,34 0,80 0,20 55,10 9,45 47,24 22,43 44874,05 

6 1,41 60,00 75,86 0,34 0,80 0,20 56,93 9,75 48,76 23,20 32821,47 

7 1,39 40,00 76,51 0,34 0,80 0,20 53,01 9,65 48,25 20,52 28429,71 

 

Tabulka 28: Subpovodí kritických bodů – efektivní srážkový úhrn H50 

č. 
povodí 

A 
(km2) 

Tc fin 
(min) 

H50 
(mm) 

a c 1-c 
H50red 
(mm) 

Ia 
(mm) 

S 
(mm) 

H50e 
(mm) 

V100 
(m3) 

1 2,10 60,00 65,01 0,32 0,80 0,20 47,04 19,74 98,71 5,91 12417,25 

2 3,22 100,00 64,11 0,32 0,80 0,20 51,30 17,57 87,83 9,36 30186,36 

3 2,23 60,00 64,13 0,32 0,80 0,20 46,41 11,94 59,68 12,62 28106,04 
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č. 
povodí 

A 
(km2) 

Tc fin 
(min) 

H50 
(mm) 

a c 1-c 
H50red 
(mm) 

Ia 
(mm) 

S 
(mm) 

H50e 
(mm) 

V100 
(m3) 

4 1,98 60,00 66,64 0,32 0,80 0,20 48,22 11,59 57,97 14,18 28022,77 

5 2,00 60,00 65,63 0,32 0,80 0,20 47,49 9,45 47,24 16,97 33940,17 

6 1,41 60,00 67,85 0,32 0,80 0,20 49,10 9,75 48,76 17,57 24854,17 

7 1,39 40,00 68,42 0,32 0,80 0,20 45,71 9,65 48,25 15,42 21363,03 

 

Definice veličin uvedených v tabulkách je umístěna v kapitole 7.1 – Současné srážko-

odtokové poměry pod odpovídajícími tabulkami 

Všechny kritické body byly následně použity pro výpočet hodnot povrchového odtkou pro 

všechny porovnávané návrhy. Kritický bod č. 7, tedy uzávěrový profil Třebčického potoka nebyl v této 

kapitole nijak řešen, nebyl zahrnut dale ani do kapitoly Návrhy protipovodňových opatření. Údaje o 

odtoku z tohoto povodí jsou vyhodnoceny v závěru práce. 

7.3. Transformace současného odtoku na povodí 

Přímý odtok ze všech subpovodí byl ztransformován na jejich plochách a výsledkem byly 

návrhové povodňové hydrogramy. Následující hydrogramy ukazují povodňové vlny Q50 a Q100. 

 KB 1 – Podlesice 

 V profilu obce Podlesice bylo možné sledovat povrchový odtok Q100 s hodntou kulminačního 

průtoku 6,85 m3/s a hodnotou kulminačního průtoku Q50 4,50 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu vlny 

povrchového dotku trvá necelé 2 hodiny. 

Graf 3: KB 1 – hydrogram povrchového odtoku 
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 KB 2 – Vitčice nad železniční trait 

 V profilu potenciální VN Vitčice, potažmo obce Vitčice byl zaznamenán povrchový odtok 

Q100 s hodnotou kulminačního průtoku 9,28 m3/s a odtok Q50 s hodnotou kulminačního průtoku 

6,48 m3/s. Půběh nárůstu a poklesu vlny povrchového odtoku trvá téměř 200 minut. Tato doba je ze 

všech sledovaných subpovodí nejdelší, což je dáno nejvyšší dobou koncentrace subpovodí. 

Graf 4: KB 2 – hydrogram povrchového odtoku 

 

 KB 3 – Nové Třebčice 

 Na subpovodí KB 3 s uzávěrovým profilem v obci Nové Třebčice byl zaznamenán povrchový 

odtok Q100 s hodnotou kulminačního průtoku 13,48 m3/s a povrchový odtok Q50 s hodnotou 

kulminačního průtoku 9,93 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu vlny způsobené povrchovým odtokem 

trval necelé 2 hodiny. 
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Graf 5: KB 3 – hydrogram povrchového odtoku 

 

 KB 4 – Profil VN Široké Třebčice 

 Na subpovodí KB 4 s uzávěrovým profilem v místě potenciální VN Široké Třebčice byl 

zaznamenán povrchový odtok Q100 s hodnotou kulminačního průtoku 13,32 m3/s a povrchový odtok 

Q50 s hodnotou kulminačního průtoku 9,84 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu vlny způsobené 

povrchovým odtokem trvá téměř 2 hodiny. 

Graf 6: KB 4 – hydrogram povrchového odtoku 
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kulminačního průtoku 11,90 m3/s. Hodnoty kulminačních průtoků povrchového odtoku s 

pravděpodobností opakování 50 i 100 let jsou ze všech sledovaných subpovodí nejvyšší. Důvodem je 

nejvyšší hodnota CN ze sledovaných subpovodí, tedy nejvyšší míra povrchového odtoku. Průběh 

nárůstu a poklesu vlny způsobené povrchovým odtokem trvá téměř 2 hodiny. 

Graf 7: KB 5 – hydrogram povrchového odtoku 

 

 KB 6 – Profil VN Mory 

 Na subpovodí KB 6 s uzávěrovým profilem v obci Mory byl zaznamenán povrchový odtok 

Q100 s hodnotou kulminačního průtoku 11,48 m3/s a povrchový odtok Q50 s hodnotou kulminačního 

průtoku 8,71 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu vlny způsobené povrchovým odtokem trvá téměř 2 

hodiny. 

Graf 8: KB 6 – hydrogram povrchového odtoku 
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Pro přehlednost byly hodnoty kulminačnách průtoků shrnuty do tabulky: 

Tabulka 29: Kritické profily – hodnoty Q50 a Q100 

č. KB umístění 
Q50 

(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

1 Podlesice 4,50 6,85 

2 Vitčice nad železniční tratí 6,48 9,28 

3 Nové Třebčice 9.93 13.48 

4 Profil VN Široké Třebčice 9.84 13.32 

5 Široké Třebčice 11.90 15.70 

6 Profil VN Mory 8.71 11.48 

 

Kromě subpovodí 1 a 2, bylo pro reálné posouzení nutné návrhové povodňové hydrogramy 

sečíst podle toho, kolik subpovodí zahrnuje zdrojová plocha nad každým kritickým bodem. Během 

formování povrchového odtoku ale nebude v daném čase v daném uzávěrovém profilu celý objem 

povodňové vlny najednou, ale je nutné zohlednit čas potupu povodňové vlny z výše položeného 

kritického bodu do bodu řešeného.  

Výsledné hydrogramy návrhových povodňových vln: 

 KB 3 – Nové Třebčice 

V profilu Nové Třebčice dochází k setkání odtoku ze subpovodí VN Vitčice a Podlesice a právě ze 

subpovodí Nové Třebčice. Z hydrogramu je patrné, že vlivem dlouhé doby koncentrace na povodí VN 

Vitčice došlo ke zdržení odtoku z tohoto subpovodí a dílčí povodňová vlna se proto do profilu Nové 

Třebčice dostala až po opadnutí průtoků z Podlesic a Nových Třebčic. U těchto průtoků došlo k jejich 

překrytí a součtu. Výsledná hodnota kulminačního průtoku návrhové povodňové vlny Q100 je 19,55 

m3/s, hodnota kulminačního průtoku návrhové povodňové vlny Q50 je 13,81 m3/s. Průběh nárůstu a 

poklesu návrhové povodňové vlny trvá zhruba 4 hodiny. 
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Graf 9: KB 3 – Hydrogram návrhové povodňové vlny 

 

 KB 4 – Profil VN Široké Třebčice 

V profilu VN Široké Třebčice dochází k setkání odtoku ze subpovodí VN Vitčice, Podlesice, Nové 

Třebčice a odtoku přímo ze subpovodí VN Široké Třebčice. Vlivem zpoždění sečteného odtoku z 

profilu Nové Třebčice nedošlo k přímému překrytí a tedy součtu s odtokem ze subpovodí VN Široké 

Třebčice. Následkem toho dochází ke zpomalenému nárůstu kulminace průtoků. Hodnota 

kulminačního průtoku návrhové povodňové vlny Q100 je 20,22 m3/s, hodnota kulminačního průtoku 

návrhové povodňové vlny Q50 je 14,33 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu návrhové povodňové vlny 

trvá téměř 5 hodin. 

Graf 10: KB 4 – hydrogram návrhové povodňové vlny 
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 KB 5 – Široké Třebčice 

Rychlý a velký odtok ze subpovodí Široké Třebčice způsobil opět rychlý nárůst kulminačního 

průtoku, který byl ještě navýšen přítokem sečtené vlny ze subpovodí VN Široké Třebčice. Hodnota 

kulminačního průtoku nnávrhové povodňové vlny Q100 je 29,20 m3/s, hodnota kulminačního prltoku 

návrhové povodňové vlny Q50 je 21,88 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu návrhové povodňové vlny 

trvá 5 hodin. 

Graf 11: KB 5 – hydrogram návrhové povodňové vlny 

 

 KB 6 – Profil VN Mory 

V profilu VN Mory se již potkávají odtoky ze všech subpovodí kromě povodí KB 7. Kulminační 

průtok je tedy nejvyšší ze všech momentálně řešených kritických bodů, došlo k navýšení sečteného 

průtoku z profilu Široké Třebčice o průtok ze subpovodí VN Mory. Hodnota kulminačního průtoku 

návrhové povodňové vlny Q100 je 37,71 m3/s, hodnota kulminačního průtoku návrhové povodňové 

vlny Q50 je 28,43 m3/s. Průběh nárůstu a poklesu návrhové povodňové vlny trvá vice než 5 hodin. 
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Graf 12: KB 6 – hydrogram návrhové povodňové vlny 

 

Výsledné hodnoty kulminačních průtoků návrhových povodňových vln s pravděpodobností 

opakování 50 a 100 let v jednotlivých profilech byly pro přehlednost shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 

30) 

Tabulka 30: Kritické profily – hodnoty kulminačních průtoků návrhových povodňových vln Q50 a Q100 

č. KB Umístění kritického bodu 
Q50 

(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

1 Podlesice 4,50 6,85 

2 Vitčice nad železniční tratí 6,48 9,28 

3 Nové Třebčice 13,81 19,55 

4 Profil VN Široké Třebčice 14,33 20,22 

5 Široké Třebčice 21,88 29,20 

6 Profil VN Mory 28,43 37,71 

                    

7.4. Kapacity koryt vodního toku 

 Z pohledu protipovodňové ochrany obcí je také podstatné zhodnocení kapacity koryt vodního 

toku v intravilánu, tedy maimální průtok který mohou koryta v současném stavu pojmout. Ne vždy je 

výhodné chránit obec technickým opatřením ležícím nad ní, ale provést vodu bezpečně skrz 

intravilán. Pokud je zvolena variant technického opatření typu vodní nebo suché nádrže nad obcí, je 

důležité zkapacitnit koryto na průtok, který bude nádrž opouštět během kulminace povodňové vlny.  

Základní vlastnosti koryta Třebčického potoka v intravilánech obcí byly shrnuty do tabulky 

(viz. Tabulka 31) 
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Tabulka 31: Koryto vodního toku – kapacita v intravilánech obcí 

obec průtočný profil 

šířka 

dna 

(m) 

šířka 

koruny 

(m) 

hloubka 

(m) 

sklon 

svahů 

podélný 

sklon (-) 
povrch dna 

povrch 

břehů 

Qmax 

(m3/s) 

Podlesice lichoběžníkový 0.50 3.50 1.50 1:1 0.0035 betonový zatravněný 5.97 

Vitčice lichoběžníkový 1.00 4.00 1.20 1:1.25 0.0014 zatravněný zatravněný 2.30 

Nové 

Třebčice 

lichoběžníkový 1.00 3.40 1.20 1:1 0.0028 zatravněný zatravněný 2.84 

Široké 

Třebčice 

lichoběžníkový 1.20 4.20 1.50 1:1 0.0083 betonový zatravněný 13.80 

Mory lichoběžníkový 1.00 3.00 1.20 0.8:1  0,0081 betonový betonový 6,01 

 

Bylo provedeno porovnání průtoků, které jsou koryta v intravilánech obcí schopna pojmout, s 

hodnotou padesátiletého návrhového průtoku. Pro názornost byla srovnávaná data shrnuta do 

následující tabulky. 

Tabulka 32:Koryto vodního toku – porovnání kapacity s Q50 

obec 
Qmax 
(m3/s) 

porovnání 

Podlesice 5,97 > Q50 

Vitčice 2,30 < Q50 

Nové 
Třebčice 

2,84 < Q51 

Široké 
Třebčice 

13,80 < Q52 

Mory 6,01 < Q53 

 

Kromě obce Podlesice nejsou obce v povodí Třebčického potoka dostatečně chráněny proti 

povodňovým průtokům. 

7.5. Vyhodnocení stávajícího stavu 

 V rámci vyhodnocení stávajícího stavu byly porovnány kapacity koryt a hodnoty kulminačních 

průtoků návrhových povodňových vln s pravděpodobností opakování 50 let. Kulminační průtoky 

návrhových povodňových vln s pravděpodobnotí opakování 100 let jsou spíše orientační, obce na 

tyto průtoky chráněny nebudou. Hodnoty Q100 však bude důležité pro návrh vodních a suchých 

nádrží. 
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 Z výše uvedených hodnot kulminačních průtoků a kapacit koryt vodního toku je patrné, že 

některé obce nejsou dostatečně chráněny. Koryta v intravilánech nejsou dostatečně kapacitní a 

kulminační průtoky bezpečně nepřevedou, dojde k rozlití vody do okolí.  

 V následujících návrzích protipovodňových opatření bude přihlíženo k ochraně obcí na 

povodňové průtoky s pravděpodobností opakování 50 let. Úsudek plyne z  TNV 75 2103 – Úprva řek a 

TNV 75 2102 – Úprava potoků. Tyto normy říkají, že menší sídliště, rozptýlená bytová zástavba a 

souvislá rekreační zástavba má být chráněna na návrhový povodňový průtok Q20 až Q50 [40][41]. 

Tabulka 33: Ochrana pozemků – TNV 75 2103 [40] 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická 
zástavba 

≥ Q100 

Souvislá zástavba, průmyslový 
areál, významné liniové stavby a 
objekty 

≥ Q50 

Rozptýlená bytová a průmyslová 
zástavba a souvislá chatová 
zástavba 

≥ Q20 

Velmi cenná půda jako sady, 
chmelnice apod. 

≥ Q20 

Orná půda (podle její bonity) Q5 až Q20 

Louky a lesy Q30d až Q1 

 

Tabulka 34: Ochrana pozemků – TNV 75 2102 [41] 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

louky, lesy, pastviny Q30d až Q1 

orná půda Q5 

sady, zahrady, chmelnice Q10 

menší sídliště Q20 až Q50 

větší sídliště, výrobní objekty Q50 až Q100 

historická zástavba Q100 

účelové komunikace Q10 až Q50 
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8. Návrhy protipovodňových opatření 

 Na povodí Třebčického potoka byly řešeny tři varianty protipovodňových opatření, které se 

skládají z návrhů vodních nebo suchých nádrží a úprav koryta vodního toku v intravilánech obcí.  

Jedná se o varianty: 

 Vodní nádrž Vitčice  

 Vodní nádrže Široké Třebčice a Mory 

 Suché nádrže Široké Třebčice a Mory  

 U všech variant bude posouzena efektivita transformace návrhových povodňových vln s 

pravděpodobností opakování 50 a 100 let. Jako směrodatná hodnota pro ochranu obcí byla brána 

hodnota padesátiletého průtoku, potažmo jeho transformace. Posuzování stoletého průtoku bylo 

provedeno především z důvodu posouzení bezpečnostních přelivů navrhovaných nádrží. Úpravy 

koryta vodního toku v intravilánech obcí pak byly již prováděny pouze s ohledem na hodnotu 

pdesátiletého průtoku, při průchodu stoletého průtoku se předpokládá vybřežení vody. 

8.1. Návrh vodní nádrže Vitčice 

Návrh vodní nádrže nad obcí Vitčice vychází z Projektu strategie ochrany před negativními 

dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Tento projekt se 

zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a 

vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v 

ploše povodí [39]. 

Projekt má tyto hlavní cíle [39]: 

 Vytvoření návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření jako podkladu 

pro plánování v oblasti vod, územní plánování, projekty pozemkových úprav, oblastní plány 

rozvoje lesa a další plánovací agendy 

 zpřístupnění návrhů cílovým skupinám uživatelů prostřednictvím mapového portálu 

 zlepšení stávajících systémů protipovodňové ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální 

ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy v ploše povodí 

 poskytnutí nových informačních nebo kontrolních nástrojů pro odpovědné subjekty (zejména 

správce vodních toků, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Agenturu 

ochrany přírody a krajiny) a žadatele o finanční podporu z dotačních titulů zaměřených na 

vodní hospodářství a ochranu a přírody a krajiny (zejména dotační tituly Státního fondu 

životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu) 
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 integrace zájmů a některých úkolů resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 

prostředí do komplexního celostátního projektu infrastrukturní povahy. 

 Dle této strategie bylo jako povodňově nejvíce ohrožené místo v povodí Třebčického potoka 

označena obec Nové Třebčice (na obrázku zvýrazněna červeným bodem). Jako ochranné opatření 

byla navržena vodní nádrž ležící nad obcí Vitčice, úpravy koryta vodního toku v intravilánu obce 

Vitčice a Nové Třebčice a v extravilánu pod obcí Podlesice. Dále byla navržena řada agrotechnických 

úprav na pozemcích ležících nad míněnými obcemi. Jedná se především o změny využití pozemků a 

změny osevních postupů. V rámci této diplomové práce nebyl návrh agrotechnických úprav nijak 

zapracován do varianty návrhu VN Vitčice. 

Poloha vodní nádrže a navržených ploch v rámci povodí Třebčického potoka a i na ploše povodí 

okolních je znázorněna na následujícím obrázku. Přehledná situace umístění nádrže v povodí 

Třebčického potoka a její podrobná situace jsou k nahlédnutí v přílohách. 

 

Obrázek 33: VN Vitčice – poloha v rámci povodí Třebčického potoka [39] 

8.1.1. Parametry VN Vitčice 

 Parametry navrhované nádrže vycházejí ze zmíněného projektu. Z mapové kompozice je 

známá pouze plocha maxiální hladiny a délka hráze, od těchto parametrů se odvíjel další návrh. Profil 

vodní nádrže je umístěn v mělké údolnici Třebčického potoka nad obcí Vitčice na ř. Km 7,450 (viz. 

Obrázek 34 – foceno směrem do zátopy, v kolmém směru k potenciální ose hráze). Kóta dna spodní 

výpusti se předpokládá na kótě 289 m n. m. Vzhledem k tomu, že je nádrž navrhovaná jako vodní, 
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předpokládá se objem stálého nadržení a retenční prostor sloužící k transformaci návrhové 

povodňové vlny. 

 

Obrázek 34: VN Vitčice – profil umístění hráze 

 Základní charakteristiky nádrže 

Jedná se o hodnoty zatopených ploch (A) a objemů (Vi), závislost těchto proměnných na kótě 

hladiny vody (H) v nádrži je zobrazena v tabulce (viz. Tabulka 35). Hodnota h znázorňuje hloubku 

vody na dané kótě, hodnota ∆h potom rozdíl sousedních hladin. 

Tabulka 35: VN Vitčice – zatopené plochy a objemy 

H (m n. m.) h (m) ∆h (m) A (m2) Vi (m3) V (m3) 

289.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

289.50 0.50 0.50 14237.50 3559.38 3559.38 

290.00 1.00 0.50 28475.00 10678.13 14237.50 

290.50 1.50 0.50 70013.00 24622.00 38859.50 

291.00 2.00 0.50 111551.00 45391.00 84250.50 

291.50 2.50 0.50 156081.00 66908.00 151158.50 

292.00 3.00 0.50 200611.00 89173.00 240331.50 

 

 Z hodnot závislosti zatopených ploch a objemů na kótě hladiny vody v nádrži byly vytvořeny 

čáry zatopených ploch a objemů. Tyto charakteristiky jsou patrné v grafu. 
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Graf 13: VN vitčice – čáry zatopených ploch a objemů 

 

 Hráz 

 Předpokládá se sypaná hráz, nehomogenní s jílovým těsnícím jádrem a zemní stabilizační 

vrstvou. Koruna hráze bude nepojízdná, se šířkou 3 m. kóta koruny hráze byla navržena na kótě 292 

m n. m. Návodní líc byl navržen ve sklonu 1:2,5, vzdušný líc ve sklonu 1:1,5. 

Základní charakteristiky tělesa hráze byly shrnuty do tabulky (viz. Tabulka 36) 

Tabulka 36: VN Vitčice – základní charakteristiky tělesa hráze 

délka (m) 670 

výška (m) 3 

šířka v koruně (m) 3 

šířka v patě (m) 15 

kóta dna (m n. m.) 289 

kóta koruny (m n. m.) 292 

   

 Rozdělení objemů v nádrži 

 Ve vodní nádrži Vitčice se počítá s objemem stálého nadržení. Postup určení tohoto objemu 

vycházel ze znalosti potřebného retenčního objemu (shodný s objemem návrhové povodňové vlny 

Q100) a nutnosti vyhovět maxiálnímu objemu nádrže definovanému kótou koruny hráze.  
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Objem návrhové povodňové vlny v KB 2 – Profil VN Vitčice  43650 m3 

Maximální objem vůči koruně hráze    240330 m3 

Objem stálého nadržení     151160 m3 291,5 m n. m. 

 Bezpečnostní přeliv 

 Předpokládá se boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou dlouhou 5 m. Voda bude 

přepadat do spádiště a zpět do koryta Třebčického potoka bude přiváděna odpadním korytem. 

Bezpečnostní přeliv bude umístěn na kótě 291,5 m n. m., tedy na kótě hladiny stálého nadržení. 

Povodňové průtoky budou okamžitě převáděny přes hranu bezpečnostního přelivu a bude ihned 

docházet k transformaci. Bezpečnostní přeliv byl navržen na převedení stoletého návrhového 

povodňového průtoku s hodnotou 9,28 m3/s. 

 Spodní výpusť 

V rámci návrhu VN Vitčice nebyly řešeny parametry spodní výpusti, protože nijak nevstupují 

do výpočtu transformace povodňové vlny. Reálně však v nádrži spodní výpusť bude a to z důvodů 

převádění běžných průtoků a vypuštění nádrže. Ve skutečnosti se spodní výpusť zapojí I do 

transformace povodňové vlny v nádrži. Vzhledem k objemu zadržované vody v nádrži, který je menší, 

než 1 mil m3 bude postačovat 1 trubní výpusť [45]. 

Předpokládá se tedy spodní výpusť typu otevřeného požeráku s troubou DN 400. 

8.1.2. Transformace povodňové vlny ve VN Vitčice 

 Vzhledem k tomu, že navrhovaná vodní nádrž Vitčice nemá žádný ovladatelný retenční 

prostor, bude docházet k okamžité transformaci povodňové vlny přepadem přes hranu 

bezpečnostního přelivu. Vzhledem k velkému nárůstu zatopených dílčích ploch vzhledem k hloubce 

vody v nádrži lze předpokládat vysoký transformační účinek vlivem rozlivu povodňové vlny do plochy. 

 Transformace návrhové povodňové vlny s pravděpodobností opakování 100 let je patrná z 

porovnání hydrogramů přítoku a odtoku z VN Vitčice na následujícím grafu. 
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Graf 14: VN Vitčice – transformace návrhové povodňové vlny Q100 

 

 Transformace návrhové povodňové vlny s pravděpodobností opakování 50 let je patrná z 

porovnání hydrogramů přítoku a odtoku z VN Vitčice na následujícím grafu. 

Graf 15:VN Vitčice – transformace návrhové povodňové vlny Q50 

 

8.1.3. Vyhodnocení návrhu VN Vitčice 

 Během transformace stoletého návrhového průtoku dojde k jeho snížení z hodnoty 9,28 m3/s 

na hodnotu odtoku pouze 1,02 m3/s. Maximální hladina v nádrži dosáhne kóty 291,73 m n. m. a 

maxiální výška přepadového paprsku nabyde hodnoty 0,23 m. Kulminační průtok návrhové 

povodňové vlny Q50 byl transformován z původní hodnoty 6,48 m3/s na hodnotu 0,61 m3/s. Výška 
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přepadového paprsku je při průchodu této povodňové vlny 0,16 m a hladina vody je na kótě 291,66 

m n. m. Odtok z nádrže po transformaci padesátiletého povodňového průtoku vyhovuje kapacitnosti 

koryta v itravilánu obce Vitčice. 

 Po sečtení transformovaného odtoku s návrhovými povodňovými vlnami Q100 v KB 3 – Nové 

Třebčice bylo zjištěno, že povodeň v obci Nové Třebčice bude způsobena přítokem z povodí Podlesic, 

což VN Vitčice nemůže nijak ovlivnit.  

Hydrogram povodňové vlny Q100 v profilu obce Nové Třebčice ovlivněný transformací VN 

Vitčice je patrný na následujícím grafu. 

Graf 16: VN Vitčice – návrhový povodňový průtok Q100 v obci Nové Třebčice 

 

Hydrogram povodňové vlny Q50 v profilu obce Nové Třebčice ovlivněný transformací VN 

Vitčice je patrný na následujícím grafu. 

Graf 17: VN Vitčice – návrhový povodňový průtok Q50 v obci Nové Třebčice 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 120 240 360 480 600 720 840 960

Q
 (

m
3
/s

)

t (min)

NPV 100

0

2

4

6

8

10

12

14

0 120 240 360 480 600 720 840 960

Q
 (

m
3 /

s)

t (min)

NPV 50



 
 

90 
 

8.1.4. Další opatření 

 V rámci tohoto návrhu bylo nutné počítat se zkapacitněním koryt v intravilánech obcí Nové 

Třebčice a Mory, a to na hodnotu návrhového povodňového průtoku s pravděpodobností opakování 

50 let.  

 Široké Třebčice 

 Bylo navrženo zkapacitnění koryta na návrhový průtok s hodnotou 21,88 m3/s. 

 Průtočný profil koryta vodního toku v intravilánu obce Široké Třebčice je lichoběžníkový se 

sklonem svahů 1:1 (viz. Obrázek 35). Šířka ve dně je 1,2 m, hloubka je 1,5 m. Dna koryta a paty svahů 

jsou opevněny betonovými dlaždicemi, břehy jsou zatravněné. 

Příčný profil koryta ve stávajícím svahu je patrný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 35: Široké Třebčice – stávající stav průtočného profilu koryta vodního toku 

 V rámci zkapacitnění koryta byla navržena změna profilu z jednoduchého lichoběžníku na 

profil složený – obdélníkový s lichoběžníkovou kynetou (viz. Obrázek 36). Návrh úpravy byl proveden 

při zachování stávající vzdálenosti břehových linií 4,2 m a hloubky koryta 1,5 m. Pouze kyneta 

hluboká 0,5 m určená pro převádění běžných průtoků bude zahloubena a postupně vybřežována, pod 

upraveným úsekem bude její dno napojeno na stávající niveletu dna. V korytě bylo navrženo těžké 

kamenné opevění na cementovou maltu, a to z důvodu snížení drsnosti povrchu a rychlejšímu 

převedení povodňových průtoků. 
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Obrázek 36: Široké Třebčice – navržený stav průtočného profilu koryta vodního toku 

 Nové Třebčice 

Bylo navrženo zkapacitnění koryta na návrhový průtok s hodnotou 13,81 m3/s. 

Stávající průtočný profil koryta (viz. Obrázek 37) vodního toku v intravilánu obce Nové 

Třebčice je jednoduchý lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1. Šířka koryta ve dně je 1 m, v koruně 3,4 

m. Hloubka koryta je 1,2 m. Celé koryto je zatravněné, místy zaplevelené, ale poměrně udržované. 

Tento úsek koryta v intravilánu je zcela napřímený. 

Příčný profil koryta ve stávajícím stavu je patrný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 37: Nové Třebčice – stávající stav průtočného profilu koryta vodního toku 
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 V rámci zkapacitnění koryta vodního toku v intravilánu obce Nové Třebčice byla navržena 

změna tvaru průtočného profilu z lichoběžníkového na složený obdélníkový s lichoběžníkovou 

kynetou (viz. Obrázek 38). Ke zkapacitnění dojde při zachování vzdálenosti břehových hran 3,4 m a 

hloubky koryta 1,2 m, zahloubená bude pouze lichoběžníková kyneta.  Kyneta s hloubkou 0,5 m bude 

sloužit k převádění běžných průtoků, které se pohybují okolo hodnoty 0,1 m3/s. V korytě bylo 

navrženo kamenné opevnění na cementovou maltu. Důvodem je snížení drsnosti povrchu koryta pro 

zvýšení průtočné rychlosti při převádění povodňových průtoků. Kyneta bude postupně vybřežena a 

napojena na stávající niveletu dna pod obcí Nové Třebčice. 

 Příčný profil koryta v navrženém stavu je patrný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 38: Nové Třebčice – navržený příčný profil koryta vodního toku 

 

 Mory 

 Bylo navrženo zkapacitnění koryta vodního toku na hodnotu padesátiletého návrhového 

průtoku 28,43 m3/s. Vzhledem k tomu, že v této obci by se jednalo o zkapacitnění obtokového koryta 

vodní nádrže, předpokládá se navýšení její betonové hráze, která tvoří pravý břeh vodního toku. Levý 

břeh je dostatečně vysoký, navrhuje se tedy pouze jeho opevnění. 

 



 
 

93 
 

8.2. Návrh vodních nádrží Široké Třebčice a Mory 

 Návrh vodních nádrží Široké Třebčice a Mory má základ v územním plánu katastrálního území 

obce Veliká Ves, který navrhuje vybudování dvou vodních nádrží a to v profilech mezi obcemi Nové 

Třebčice a Široké Třebčice a mezi obcemi Široké Třebčice a Mory. Dále vychází z poznatků posuzování 

efektivity VN Vitčice. Vzhledem k tomu, že se nad obcí Nové Třebčice nenachází žádný vhodný profil 

pro vybudování vodní ani suché nádrže, byly zvoleny jiné vhodné profily chránící obce ležící níže na 

toku Třebčického potoka a ochrana obce Nové Třebčice se předpokládá formou zkapacitnění koryta 

vodního toku v intravilánu. Přehledná situace umístění nádrží v povodí Třebčického potoka a jejich 

podrobná situace jsou k nahlédnutí v přílohách. 

 

Obrázek 39: VN Široké Třebčice a Mory – umístění v rámci Třebčického potoka 

8.2.1. Parametry VN Široké Třebčice  

 Vodní nádrž byla navržena do profilu zahloubené údolnice Třebčického potoka ležícího nad 

obcí Široké Třebčice na ř. km 3,000.  Dno spodní výpusti bylo navrženo na kótě 274 m n. m.  

 

Obrázek 40: VN Široké Třebčice – profil umístění nádrže 
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 Základní charakteristiky nádrže 

Závislost zatopených ploch (A) a zatopench objemů (Vi) na kótě hladiny vody v nádrži byla 

shrnuta do tabulky (viz. Tabulka 37). Hodnota h znamená hloubku vody v nádrži na příslušné kótě, 

hodnota ∆h potom rozdíl sousedních hladin. 

Tabulka 37: VN Široké Třebčice – zatopené plochy a objemy 

H (m n. m.) 
h 

(m) 

∆h 

(m) 
A (m2) Vi (m3) V (m3) 

274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

275.00 1.00 1.00 2772.00 1386.00 1386.00 

276.00 2.00 1.00 5544.00 4158.00 5544.00 

277.00 3.00 1.00 11762.50 8653.25 14197.25 

278.00 4.00 1.00 17981.00 14871.75 29069.00 

279.00 5.00 1.00 28927.00 23454.00 52523.00 

280.00 6.00 1.00 39873.00 34400.00 86923.00 

281.00 7.00 1.00 53635.00 46754.00 133677.00 

282.00 8.00 1.00 67397.00 60516.00 194193.00 

283.00 9.00 1.00 85595.00 76496.00 270689.00 

 

 Výsledné čáry zatopených ploch a objemů jsou patrné v následujícím grafu. 

Graf 18: VN Široké Třebčice – čáry zatopených ploch a objemů 
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 Hráz 

 Předpokládá se sypaná hráz, nehomogenní s jílovým těsnícím jádrem a zemní stabilizační 

vrstvou vysoká 8,7 m. Koruna hráze bude nepojízdná se šířkou 3 m. Sklon návodního líce byl navržen 

1:2,5, sklon vzdušného líce 1:1,5. Koruna hráze byla navržena na kótě 282,7 m n. m. 

 Základní charakteristiky tělesa hráze byly shrnuty do následující tabulky. 

Tabulka 38: VN Široké Třebčice – základní charakteristiky tělesa hráze 

délka (m) 238 

výška (m) 8,7 

šířka v koruně (m) 3,5 

šířka v patě (m) 38,3 

kóta dna (m n. m.) 274 

kóta koruny (m n. m.) 282,7 

 

 Rozdělení objemů v nádrži 

 Ve vodní nádrži Široké Třebčice se počítá s objemem stálého nadržení, důvodem je 

přihlédnutí ke zmíněnému územnímu plánu katastrálního území obce Veliká Ves, který zmiňuje 

vybudování vodní plochy v tomto profilu, která bude zároveň plnit funkci protipovodňové ochrany.  

Retenční prostor nádrže se uvažuje pouze neovladatelný, veškeré povodňové průtoky budou 

převáděny rovnou přes hranu bezpečnostního přelivu. 

Objem návrhové povodňové vlny v  

KB 4 – Profil vodní nádrže Široké Třebčice   139120 m3 

Maximální objem nádrže vzhledem ke koruně hráze  250000 m3 

Objem stálého nadržení     160000 m3 281,5 m n. m.  

 Bezpečnostní přeliv 

 Byl navržen boční bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 10 m, voda bude přepadat do 

spádiště a odpadním korytem bude odváděna pod nádrž do koryta Třebčického potoka. Umístění 

přelivu je na hladině stálého nadržení, tedy na kótě 281,5 m n. m. Bezpečnostní přeliv byl navržen 

tak, aby bezpečně převedl návrhovou povodňovou vlnu s pravděpodobností opakování 100 let, tedy 

návrhový průtok 20,21 m3/s. 
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 Spodní výpusť 

Vzhledem k tomu, že při transformaci povodňové vlny ve vodní nádrži se uvažuje 

nefunkčnost spodních výpustí a převádění povodňových průtoků pouze přes hranu bezpečnostního 

přelivu, nebyly navrženy parametry spodní výpusti. Spodní výpusť však ve skutečnosti v nádrži být 

musí, a to jak pro převádění běžných průtoků, nebo pro vypuštění nádrže, tak I pro samotnou 

transformaci povodňové vlny, která bude reálně probíhat I touto cestou. Vzhledem k objemu 

zadržované vody v nádrži, který je menší, než 1 mil m3 bude postačovat 1 trubní výpusť [45]. 

Předpokládá se spodní výpusť typu otevřeného požeráku s troubou DN 400. 

8.2.2. Transformace povodňové vlny ve VN Široké Třebčice 

 Vzhledem k umístění hrany bezpečnostního přelivu bude docházet k okamžité transformaci 

povodňových průtoků bez toho, aby se nejprve plnil ovladatelný retenční prostor nádrže, který zde 

není. 

 Porovnání hydrogramů návrhové povodňové vlny Q100 a odtoku z nádrže po transformaci je 

patrné na následujícím grafu. 

Graf 19: VN Široké Třebčice – transformace návrhové povodňové vlny Q100 

 

 Porovnání hydrogramů návrhové povodňové vlny Q50 a odtoku z nádrže po transformaci je 

patrné na následujícím grafu. 
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Graf 20: VN Široké Třebčice – transformace návrhové povodňové vlny Q50 

 

8.2.3. Vyhodnocení návrhu VN Široké Třebčice 

 Vodní nádrž Široké Třebčice dokáže ztransformovat stoletý návrhový průtok z hodnoty 20,22 

m3/s na hodnotu 11,93 m3/s s výškou přepadového paprsku 0,79 m, padesátiletý návrhový průtok 

ztransformovala z hodnoty 14,33 m3/s na hodnotu 8,04 m3/s s výškou přepadového paprsku 0,61 m. 

hladina vody při průchodu stoleté povodňové vody bude na kótě 282,29 m n. m., což je I maximální 

výška vody v nádrži. Hladina vody při průchodu padesátileté povodňové vlny bude na kótě 282,11 m 

n. m. Vlivem malého narůstu zatopených ploch ve vodní nádrži se vzrůstající hloubkou vody je 

potřeba udržet v nádrži vysokou hladinu objemu stálého nadržení, protože transformační účinek 

roste s plochou, na které se povodňová vlna rozlije.  

 Vlivem transformace povodňové vlny v nádrži došlo ke změně povodňového hydrogramu v 

KB 5 – Široké Třebčice, přesněji ke snížení hodnoty kulminačního průtoku. 
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Graf 21: VN Široké Třebčice – návrhové povodňové průtoky Q100 a Q50 v obci Široké Třebčice 

 

 Z hydrogramu je patrné, že původní stoletý průtok je po transformaci na hodnotě 18,15 m3/s, 

v současném stavu to je 29,21 m3/s. Padesátiletý povodňový průtok je po transformaci na hodnotě 

13,48 m3/s z původních 21,88 m3/s. Padesátiletá povodňová vlna je tak ztransformována dostatečně 

na to, aby se vešla do koryta vodního toku v obci Široké Třebčice. Průběh nárůstu a poklesu 

návrhových povodňových vln trvá zhruba 10 hodin. 

8.2.4. Parametry vodní nádrže Mory 

 Vodní nádrž byla navržena do profilu zahloubené údolnice Třebčického potoka ležícího nad 

obcí Mory na ř. km 0,800. Dno spodní výpusti bylo navrženo na kótě 254 m n. m.  

 Zkladní charakteristiky nádrže 

Závislost zatopených ploch (A) a zatopench objemů (Vi) na kótě hladiny vody v nádrži byla 

shrnuta do tabulky (viz. Tabulka 39). Hodnota h znamená hloubku vody v nádrži zhledem k příslušné 

kótě, hodnota ∆h potom rozdíl sousedních hladin. 
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Tabulka 39: VN Mory – zatopené plochy a objemy 

H (m n. m.) h (m) ∆h (m) A (m2) Vi (m3) V (m3) 

254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

255.00 1.00 1.00 6515.00 3257.50 3257.50 

256.00 2.00 1.00 13030.00 9772.50 13030.00 

257.00 3.00 1.00 20361.00 16695.50 29725.50 

258.00 4.00 1.00 27692.00 24026.50 53752.00 

259.00 5.00 1.00 41028.50 34360.25 88112.25 

260.00 6.00 1.00 54365.00 47696.75 135809.00 

261.00 7.00 1.00 67421.50 60893.25 196702.25 

262.00 8.00 1.00 80478.00 73949.75 270652.00 

 

 Výsledné čáry zatopených ploch a objemů jsou patrné z následujícího grafu. 

Graf 22: VN Mory – čáry zetopených ploch a objemů 

 

 Hráz 

 Předpokládá se sypaná nehomogenní hráz s jílovým těsnícím jádrem a zemní stabilizační 

vrstvou, vysoká 8 m. Koruna hráze je navržena jako nepojezdná se šířkou 3,5 m na kótě 262 m n. m. 

Návodní líc byl navržen ve sklonu 1:2,5, vzdušný ve sklonu 1:1,5. 

Základní charakteristiky tělesa hráze byly shrnuty do následující tabulky. 
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Tabulka 40: VN Mory – základní charakteristiky tělesa hráze 

délka (m) 160 

výška (m) 8 

šířka v koruně (m) 3,5 

šířka v patě (m) 35,5 

kóta dna (m n. m.) 254 

kóta koruny (m n. m.) 262 

 

 Rozdělení objemů v nádrži 

 Ve vodní nádrži Mory se předpokládá objem stálého nadržení vody. Důvodem je opět 

přihlédnutí ke zmíněnému územnímu plánu katastrálního území obce Veliká Ves, který zmiňuje 

vybudování vodní plochy v tomto profilu, která bude zároveň plnit funkci protipovodňové ochrany.  

Retenční prostor nádrže se uvažuje pouze neovladatelný, veškeré povodňové průtoky budou 

převáděny přímo přes hranu bezpečnostního přelivu. 

Objem návrhové povodňové vlny v  

KB 6 – Profil vodní nádrže Mory    216820 m3 

Maximální objem nádrže vzhledem ke koruně hráze  270650 m3 

Objem stálého nadržení     5370 m3 258 m n. m. 

 Bezpečnostní přeliv 

 Byl navržen boční bezpečnostní přelv s délkou přelivné hrany 8 m, voda bude přepadat do 

spádiště a zpět do Třebčického potoka bude odváděna odpadním korytem. Bezpečnostní přeliv byl 

navržen tak, aby bezpečně převedl stoletý návrhový povodňový průtok 21,31 m3/s. Hrana 

bezpečnostního přelivu byla umístěna na kótě 258 m n. m., tedy na hladině stálého nadržení.  

 Spodní výpusť 

Vzhledem k tomu, že při transformaci povodňové vlny ve vodní nádrži se uvažuje 

nefunkčnost spodních výpustí a převádění povodňových průtoků pouze přes hranu bezpečnostního 

přelivu, nebyly navrženy parametry spodní výpusti. Spodní výpusť však ve skutečnosti v nádrži být 

musí, a to jak pro převádění běžných průtoků, nebo pro vypuštění nádrže, tak I pro samotnou 
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transformaci povodňové vlny, která bude reálně probíhat I touto cestou. Vzhledem k objemu 

zadržované vody v nádrži, který je menší, než 1 mil m3 bude postačovat 1 trubní výpusť [45]. 

Předpokládá se spodní výpusť typu otevřeného požeráku s troubou DN 400. 

8.2.5. Transformace povodňvé vlny ve vodní nádrži Mory 

 Stejně jako u vodní nádrže Široké Třebčice bude docházet k okamžité transformaci 

povodňových průtoků. 

Srovnání hydrogramů přítoku stoleté návrhové povodňové vlny a odtoku z nádrže je patrné 

z následujícího grafu. 

Graf 23: VN Mory – transformace návrhové povodňové vlny Q100 

 

Srovnání hydrogramů přítoku padesátileté návrhové povodňové vlny a odtoku z nádrže je 

patrné z následujícího grafu. 
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Graf 24: VN Mory – transformace návrhového povodňového průtoku Q50 

 

8.2.6. Vyhodnocení návrhu vodní nádrže Mory 

 Vlivem transformačního účinku vodní nádrže Mory došlo ke snížení stoletého povodňového 

průtoku na hodotu 11,84 m3/s z hodnoty 28,43 m3/s. Hodnota padesátileté povodňové vlny byla 

ztransformována z původních 21,21 m3/s na 8,25 m3/s. Přepadový paprsek na bezpečnostním přelivu 

při převádění stoleté povodňové vlny bude mít výšku 0,86 m a hladina vody v nádrži bude na kótě 

261,86 m n. m. Tato hladina je současně i maximální navržená hladina vody v nádrži. Výška 

přepadového paprsku při průchodu padesátileté povodňové vlny bude 0,67 m a hladina vody v nádrži 

bude v tom případě na kótě 261,67 m n. m. 

Koryto vodního toku v obci Mory je schopné převést 8,35 m3/s, takže padesátiletá povodňová 

vlna vyhovuje jeho kapacitě. 

8.2.7. Další opatření 

 Návrh vodních nádrží Široké Třebčice a Mory nijak nezajišťuje protipovodňovou ochranu 

obcím Vitčice a Nové Třebčice, bylo tedy nezbytné zde navrhnout jiná opatření.  

 Vitčice 

Bylo navrženo zkapacitnění koryta vodního toku v intravilánu obce, a to na hodnotu 

padesátiletého návrhového průtoku 6,48 m3/s. 
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Současný průtočný profil v obci Vitčice je poměrně proměnlivý, úsek koryta, který je třeba 

zkapacitnit z důvodů případných rozlivů vody do zastavěných ploch je ale poměrně stálý. Profil je 

jednoduchý lichoběžníkový se skonem břehů 1:1,25 (viz. Obrázek 41). Šířka ve dně je 1 m, šířka v 

koruně 4 m. Koryto je hluboké 1,2 m a podélný sklon toku je v řešeném úseku 0,14 %. Koryto je silně 

zatravněné. 

Příčný profil koryta v intravilánu obce Vitčice je patrný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 41: Vitčice – stávající průtočný profil koryta vodního toku 

 

 V rámci zkapacitnění byla navržena změna původního jednoduchého lichoběžníkového 

profilu na složený lichoběžníkový profil (viz. Obrázek 42). Kyneta byla navržena na převádění běžných 

průtoků, celý profil potom na převedení povodňvého průtoku. Jako opevnění byla navržena kamenná 

dlažba na cementovou maltu, sníží se tak drsnost povrchu a dojde ke zvýšení průtočné rychlosti. 

Zkapacitnění koryta bylo navrženo při zachování současné vzdálenosti břehových hran 4 m a hloubky 

koryta 1,2 m. Kyneta hluboká 0,2 m bude postupně vybřežena a napojena na původní niveletu dna na 

výtoku Třebčického potoka z intravilánu obce Vitčice. 

 Úprava koryta v obci Vitčice není navržena v celé dělce toku v intravilánu, jedná se pouze o 

úsek, kde může potenciálně dojít k ohrožení současné zástavby. 

Příčný profil koryta vodního toku v navrženém stavu je patrný na následujícím obrázku. 
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Obrázek 42: Vitčice – navržený průtočný profil koryta vodní toku 

 

 Nové Třebčice 

Bylo navrženo zkapacitnění koryta vodního toku v intravilánu obce, a to na hodnotu 

padesátiletého návrhového průtoku 13,81 m3/s. 

Stávající průtočný profil koryta vodního toku v intravilánu obce Nové Třebčice je jednoduchý 

lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1 (viz. Obrázek 43). Šířka koryta ve dně je 1 m, v koruně 3,4 m. 

Hloubka koryta je 1,2 m. Celé koryto je zatravněné, místy zaplevelené, ale poměrně udržované. Tento 

úsek koryta v intravilánu je zcela napřímený. 

Příčný profil koryta ve stávajícím stavu je patrný na následujícím obrázku. 
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Obrázek 43: Nové Třebčice – stávající příčný profil koryta vodního toku 

 V rámci zkapacitnění koryta vodního toku v intravilánu obce Nové Třebčice byla navržena 

změna tvaru průtočného profilu z lichoběžníkového na složený obdélníkový s lichoběžníkovou 

kynetou (viz. Obrázek 44). Ke zkapacitnění dojde při zachování vzdálenosti břehových hran 3,4 m a 

hloubky koryta 1,2 m.  Lichoběžníková kyneta hloubky 0,5 m bude sloužit k převádění běžných 

průtoků, které se pohybují okolo hodnoty 0,1 m3/s. V korytě bylo navrženo kamenné opevnění na 

cementovou maltu. Důvodem je snížení drsnosti povrchu koryta pro zvýšení průtočné rychlosti při 

převádění povodňových průtoků. Kyneta bude postupně vybřežena a napojena na původní niveletu 

dna pod obcí Nové Třebčice. 

Příčný profil koryta vodního toku v navrženém stavu je patrný na následujícím obrázku. 
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Obrázek 44: Nové Třebčice – navržený příčný profil koryta vodního toku 

8.3. Návrh suchých nádrží Široké Třebčice a Mory 

 Návrh suchých nádrží Široké Třebčice a Mory vychází z volby alternativy k návrhu vodních 

nádrží. Suché nádrže byly umístěny do stejných profilů jako vodní nádrže Široké Třebčice a Mory (viz. 

Obrázek 45), tím pádem bude možné dobře porovnat obě varianty bez zkreslení vlivem posunu 

umístění hrází. Na základě tohoto návrhu lze předpokládát menší objem stavebních činností, tělesa 

hrází budou menší, bez objemu stálého nadržení. 

 Umístění suchých nádrží Široké Třebčice a Mory na povodí třebčického potoka je patrné na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 45: SN Široké Třebčice a Mory – umístění v rámci povodí Třebčického potoka 

8.3.1. Parametry suché nádrže Široké Třebčice 

 Stejně jako v případě vodní nádrže Široké Třebčice, bylo dno spodní výpusti suché nádrže 

navrženo na kótě 274 m n. m. Hráz suché nádrže byla navržena na ř. km 3,000. (viz. Obrázek 40) 
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 Základní charakteristiky nádrže 

Závislost zatopených ploch (A) a zatopených objemů (V) na kótě hladiny vody v nádrži (H) byla 

shrnuta v tabuce (viz. Tabulka 41). Hodnota h znamená hloubky vody v nádrži vzhledem k příslušné 

kótě. Hodnota ∆h potom rozdíl sousedních hladin. 

Tabulka 41: SN Široké Třebčice – zatopené plochy a objemy 

H (m n. m.) h (m) ∆h (m) A (m2) Vi (m3) V (m3) 

274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

275.00 1.00 1.00 2772.00 1386.00 1386.00 

276.00 2.00 1.00 5544.00 4158.00 5544.00 

277.00 3.00 1.00 11762.50 8653.25 14197.25 

278.00 4.00 1.00 17981.00 14871.75 29069.00 

279.00 5.00 1.00 28927.00 23454.00 52523.00 

280.00 6.00 1.00 39873.00 34400.00 86923.00 

 

 Pro návrh suché nádrže metodikou zmíněnou výše je podstatné vyjádření závislosti 

zatopených objemů V a výšky hladiny vody H v nádrži, potažmo tedy čára zatopených objemů. 

 Tato charakteristika je zobrazena na následujícím grafu. 

Graf 25: SN Široké Třebčice – čára zatopených objemů 
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 Hráz 

 Pro suchou nádrž Mory byla navržena sypaná nehomogenní hráz s těsnícím jílovým jádrem a 

zemní stabilizační vrstvou. Koruna hráze byla navržena jako nepojezdná se šířkou 3 m. Výška hráze je 

6 m, sklon návodního líce 1:3 a sklon vzdušného líce 1:2. Sklony větší než v případě vodních nádrží 

byly voleny proto, že těleso nebude stabilně nasyceno vodou z nádrže a rychlý příval vody a opětovný 

odtok by způsobil ztrátu stability.  

 Základní charakteristiky tělesa hráze byly shrnuty do následující tabulky. 

Tabulka 42: SN Široké Třebčice – základní charakteristiky tělesa hráze 

délka (m) 147,5 

výška (m) 6 

šířka v koruně (m) 3 

šířka v patě (m) 33 

kóta dna (m n. m.) 274 

kóta koruny (m n. m.) 280 

 

 Spodní výpusť 

 Byla navržena betonová trubní výpusť o průměru 0,8 m, dno nátoku bylo umístěno na kótu 

274,2 m n.  m., trouba vede skrz těleso hráze v podélném sklonu 1 %, dno výtoku je na kótě 273,89. 

Celková délka trouby je 33 m. Nátok bude opatřen česlemi pro zabránění zanášení potrubí plávím a 

případným ucpáním. Průměr potrubí byl volen i s ohledem na jeho udržovatelnost. 

 Bezpečnostní přeliv 

 Předopkládá se korunový bezpečností přeliv s lichoběžníkovou přelivnou hranou s délkou 5 m 

navržený pro bezpečné převedení stoletého návrhového povodňového průtoku s hodnotou 20,22 

m3/s. Voda bude přepadat na opevněnou část vzdušného líce hráze a odtékat do koryta Třebčického 

potoka. Hrana bezpečnostního přelivu byla navržena na kótě 279,2 m n. m. 

8.3.2. Transformace povodňové vlny v suché nádrži Široké Třebčice 

 K Transformaci v suché nádrži bude docházet během dvou fází. Okamžitě bude docházet k 

transformaci spodní výpustí a zároveň k plnění nádrže až po bezpečnostní přeliv. Přebytek 

povodňové vlny, který se již nevejde do prostoru nádrže, začne přepadat přes hranu bezpečnostního 

přelivu.  
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Porovnání hydrogramů přítoku stoleté povodňové vlny do nádrže a odtoku z nádrže je patrné 

na následujícím grafu. 

Graf 26: SN Široké Třebčice – transformace návrhové povodňové vlny Q100 

 

Porovnání hydrogramů přítoku padesátileté povodňové vlny do nádrže a odtoku z nádrže je 

patrné na následujícím grafu. 

Graf 27: SN Široké Třebčice – transformace návrhové povodňové vlny Q50 

 

8.3.3. Vyhodnocení návrhu suché nádrže Široké Třebčice 

 Suchá nádrž Široké Třebčice ztransformovala stoletý povodňový průtok z hodnoty 20,22m3/s 

na hodnotu 7,21m3/s, výška přepadového paprsku při průchodu bezpečnostním přelivem je 0,5 m. 

Padesátiletý povodňový průtok byl snížen z hodnoty 14,33 m3/s na hodnotu 3,27 m3/s, přičemž 

docházelo pouze k transformaci spodní výpustí za současného plnění prostoru nádrže. Hladina vody v 

nádrži při průchodu stoleté povodňové vlny je na kótě 279,7 m n. m., což je i maximální navržená 

hladina vody v nádrži. 

Vlivem transformace povodňové vlny touto nádrží došlo ke změně návrhového hydrogramu v 

KB 5 – Široké Třebčice, respektive došlo ke snížení kulminačních průtoků Q100 a Q50 (viz. Graf 28) 
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Hydrogramy povodňových vln v profilu obce Široké Třebčice jsou zobrazeny v následujícím 

grafu. 

Graf 28: SN Široké Třebčice – návrhové povodňové vlny Q100 a Q50 v obci Široké Třebčice 

 

 Hodnota stoletého povodňového průtoku byla na vtoku do obce Široké Třebčice oproti 

stávajícímu stavu snížena z hodnoty 29,21 m3/s na hodnotu 16,96 m3/s. Hodnota padesátiletého 

povodňového průtoku byla snížena z hodnoty 21,88 m3/s na hodnotu 11,90 m3/s. Hodnota 

výsledného padesátiletého povodňového průtoku plně vyhovuje kapacitě koryta Třebčického potoka 

v intravilánu obce. 

8.3.4. Parametry suché nádrže Mory 

 Suchá nádrž Mory byla navržena ve stejném profilu jako vodní nádrž Mory, tzn. dno spodní 

výpusti bylo umístěno na kótu 254 m n. m. Hráz byla umístěna v ř. km 0,800. 

 Základní charakteristiky nádrže 

 Závislost zatopených ploch (A) a zatopených objemů (V) na kótě hladiny vody v nádrži (H) 

byla shrnuta d tabulky (viz. Tabulka 43). Hodnota h znamená hloubku vody v nádrži vzhledem k 

příslušné kótě. Hodnota ∆h potom rozdíl sousedních hladin. 
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Tabulka 43: SN Mory – zatopené plochy a objemy 

H (m n. m.) h (m) ∆h (m) A (m2) Vi (m3) V (m3) 

254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

255.00 1.00 1.00 6515.00 3257.50 3257.50 

256.00 2.00 1.00 13030.00 9772.50 13030.00 

257.00 3.00 1.00 20361.00 16695.50 29725.50 

258.00 4.00 1.00 27692.00 24026.50 53752.00 

259.00 5.00 1.00 41028.50 34360.25 88112.25 

 

 Pro návrh suché nádrže metodikou zmíněnou výše je podstatné vyjádření závislosti 

zatopených objemů V a výšky hladiny vody H v nádrži, potažmo tedy charakteristická čára zatopených 

objemů. Tato charakteristika je zobrazena v následujícím grafu. 

Graf 29: SN Mory – čára zatopených objemů 

 

 Hráz 

 Pro suchou nádrž Mory byla navržena sypaná nehomogenní hráz vysoká 5 m s těsnícím 

jílovým jádrem a zemní stabilizační vrstvou. Koruna byla navržena jako nepojezdná se šířkou 3 m, 

návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2. Sklony větší než v případě vodních nádrží byly 

voleny proto, že těleso nebude stabilně nasyceno vodou z nádrže a rychlý příval vody a opětovný 

odtok by způsobil ztrátu stability.  

Základní charakteristiky tělesa hráze byly shrnuty do následující tabulky. 
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Tabulka 44: SN Mory – základní charakteristiky tělesa hráze 

délka (m) 101 

výška (m) 5 

šířka v koruně (m) 3 

šířka v patě (m) 28 

kóta dna (m n. m.) 254 

kóta koruny (m n. m.) 259 

 

 Spodní výpusť 

 Byla navržena betonová trubní výpusť průměru 0,8 m. Dno nátoku bylo umístěno na kótu 

254,17 m n. m., skrz těleso hráze trouba prochází ve sklonu 1 %, dno výtoku bylo umístěno na kótu 

253,89 m n. m. Celková délka trouby je 28 m. Na nátoku je trouba opatřena česlemi pro zachycení 

pláví a ochranu před zanášením a případným ucpáním. Průměr výpusti byl volen take s ohledem na 

její udržovatelnost. 

 Bezpečnostní přeliv 

 U suché nádrže Mory se předpokládá korunový bezpečnostní přeliv s lichoběžníkovou 

přelivnou hranou délky 10 m umístěný na kótě 258 m n. m. Přes přelivnou hranu bude vody přepadat 

na opevněnou část vzdušného líce tělesa hráze a odtékat zpět do koryta Třebčického potoka. 

Bezpečnostní přeliv byl navržen na převedení stoletého povodňového průtoku s hodnotou 27,01 

m3/s. 

8.3.5. Transformace povodňové vlny v suché nádrži Mory 

 K Transformaci v suché nádrži bude docházet během dvou fází. Okamžitě bude docházet k 

transformaci spodní výpustí a zároveň k plnění nádrže až po bezpečnostní přeliv. Přebytek 

povodňové vlny, který se již nevejde do prostoru nádrže, začne přepadat přes hranu bezpečnostního 

přelivu.  

Porovnání hydrogramu návrhového povodňového průtoku Q100 a hydrogramu odtoku vody 

z nádrže je zobrazeno v následujícím grafu. 
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Graf 30: SN Mory – transformace návrhového povodňového průtoku Q100 

 

Porovnání hydrogramu návrhového povodňového průtoku Q50 a hydrogramu odtoku vody 

z nádrže je zobrazeno v následujícím grafu. 

Graf 31: SN Mory – transformace návrhového povodňového průtoku Q50 

 

8.3.6. Vyhodnotcení návrhu suché nádrže Mory 

 Stoletý povodňový průtok byl suchou nádrží Mory ztransformován z původní hodnoty 27,01 

m3/s na hodnotu 7,10 m3/s. Padesátiletý návrhový průtok byl ztransformován z hodnoty 20,07 m3/s 

na hodnotu 2,97 m3/s, přičemž docházelo pouze k transformaci spodní výpustí. Při průchodu stoleté 

povodňové vlny přes bezpečnostní přeliv byla výška přepadového paprsku 0,35 m a hladina vody byla 

na kótě 258,35 m n. m. Tato hladina je zároveň maximální navrženou hladinou vody v nádrži. 
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Ztransformovaná hodnota padesátiletého povodňového průtoku navíc plně vyhovuje kapacitě koryta 

vodního toku v intravilánu obce Mory, nepředpokládají se tedy žádné jeho úpravy. 

8.3.7. Další opatření 

 Stejně jako v případě vodních nádrží Široké Třebčice a Mory, ani v tomto případě nedošlo k 

ochraně obcí Vitčice a Nové Třebčice (viz. 8.2.7 Další opatření). Zkapacitnění koryta vodního toku v 

intravilánech těchto obcí se předpokládá stejné jako v předchozímm případě, tedy zachování 

břehových linií a hloubky koryta, vytvoření opavněného složeného profilu s kynetou pro převádění 

běžných denních průtoků. 
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9. Shrnutí výsledků a porovnání 

9.1. Hodnoty N-letých průtoků v kritických bodech 

Vytvořením modelu stávajícího stavu povodí Třebčického potoka a simulováním srážek 

s dobou opakování 50 a 100 let byly získány hodnoty kulminačních průtoků povrchového odtoku Q50 

a Q100 ve vybraných profilech. Těmito profily byly definované kritické body. Pro prosouzení odezvy 

povodí na různé varianty protipovodňových řešení byly vybrány ty body, ve kterých bylo možné 

pozorovat vliv všech navržených opatření. Jesou to tedy profily potenciální VN Vitčice – zde je 

znatelný pouze vliv varianty VN Vitčice, profil obce Nové Třebčice – v tomto profilu je možné sledovat 

také pouze efekt varianty VN Vitčice a nakonec profily potenciální nádrže Široké Třebčice, obce Široké 

Třebčice a profilu potenciální nádrže Mory. V posledních třech profilech je již možné sledovat efekt 

všech variant protipovodňových opatření a vzájemně je porovnat. 

 Profil potenciální VN Vitčice 

Profil KB 2 byl vybrán s ohledem na možnosti posouzení účinnosti řešení VN Vitčice, tedy s 

ohledem na vytvoření návrhových povodňových vln. Pod profilem se nachází obec Vitčice. Hodnoty 

kulminačních průtoků návrhové povodňové vlny a průtoků ve stavu navrženého řešení byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulky. 

Tabulka 45: KB 2 – transformace VN Vitčice 

VN Vitčice Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 6,48 9,28 

odtok (m3/s) 
transformace 0,61 1,02 

míra 
transformace 
(%) 

90,59 89,01 

 

Navržená VN Vitčice poskytuje obci Vitčice dostatečnou protipovodňovou ochranu, její 

transformační účinek při průchodu návrhové povodňové vlny Q100 je téměř 90%, při průchodu 

návrhové povodňové vlny Q50 je to vice než 90%. Kapacita koryta vodního toku v obci Mory je 

dostatečně velká na to, aby koryto převedlo odtok z VN v případech obou návrhových průtoků. 

 Profil obce Nové Třebčice 

Tento profil (KB 3) byl zvolen z důvodu posouzení stávajícího stavu v obci Nové Třebčice při 

průchodu povodňové vlny a také pro možnosti posouzení účinnosti navržených protipovodňových 

opatření vzhledem ke kapacitnosti koryta Třebčického potoka v intravilánu obce. Hodnoty 
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kulminačních průtoků vzhledem k návrhu protipovodňového opatření a míra jeho transformačního 

účinku byly pro přehlednost shrnuty do tabulky. 

Tabulka 46: KB 3 – transformace VN Vitčice 

VN Vitčice Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 13,81 19,55 

odtok (m3/s) 
transformace 13,81 19,55 

míra 
transformace 
(%) 

0 0 

 

Již v profilu obce Nové Třebčice je patrné, že VN Vitčice není dostatečně účinná v její 

protipovodňové ochraně. Vzhledem k příspěvku odtoku z mezipovodí obce Podlesice nebyl 

kulminační průtok návrhových povodňových vln Q100 a Q50 nijak snížen.  

 Profil potenciální nádrže Široké Třebčice 

Tento profil (KB 4) byl vybrán z důvodu schopnosti definovat návrhovou povodňovou vlnu v 

místě potenciální vodní nebo suché nádrže. Pod profilem se nachází obec Široké Třebčice. Hodnoty 

kulminačních průtoků návrhové povodňové vlny a průtoků ve stavu navržených řešení byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulek podle opatření, které v daném profilu ovlivňuje situaci. 

Tabulka 47: KB 4 – transformace VN Vitčice 

VN Vitčice Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 13,95 20,22 

odtok (m3/s) 
transformace 13,95 20,22 

míra 
transformace 
(%) 

0 0 

 

Tabulka 48: KB 4 – transformace VN Široké Třebčice 

VN Široké 
Třebčice 

Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 14,33 20,22 

odtok (m3/s) 
transformace  8,04 11,93 

míra 
transformace 
(%) 

43,89 41,00 
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Tabulka 49: KB 4 – transformace SN Široké Třebčice 

SN Široké 
Třebčice 

Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 14,33 20,22 

odtok (m3/s) 
transformace  3,27 7,21 

míra 
transformace 
(%) 

77,18 64,34 

 

Ze srovnání výsledné míry transformace je patrné, že největší transformační účinek 

z navrhovaných variant protipovodňové ochrany má v profilu nádrže Široké Třebčice suchá nádrže. 

Návrhovou povodňovou vlnu Q100 ztransformuje o necelých 65%, návrhovou povodňovou vlnu Q50 

dokonce o 77%. 

 Profil obce Široké Třebčice 

Tento profil (KB 5) byl zvolen z důvodu posouzení stávajícího stavu v obci Široké Třebčice při 

průchodu povodňové vlny a take pro možnosti posouzení účinnosti navržených protipovodňových 

opatření vzhledem ke kapacitnosti koryta Třenčického potoka v intravilánu obce. Hodnoty 

kulminačních průtoků vzhledem k jednotlivým návrhům a míra jejich transformačního účinku byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulek. 

Tabulka 50: KB 5 – transformace VN Vitčice 

VN Vitčice Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 21,88 29,21 

odtok (m3/s) 
transformace 21,88 29,21 

míra 
transformace 
(%) 

0 0 

 

Tabulka 51: KB 5 – transformace VN Široké Třebčice 

VN Široké 
Třebčice 

Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 21,88 29,20 

odtok (m3/s) 
transformace  13,48 18,15 

míra 
transformace 
(%)  

38,39 37,84 
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Tabulka 52: KB 5 – transformace SN Široké Třebčice 

SN Široké 
Třebčice 

Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 21,88 29,20 

odtok (m3/s) 
transformace  11,90 16,96 

míra 
transformace 
(%)  

45,61 41,92 

 

Ze srovnání výsledné míry transformace je patrné, že největší transformační účinek 

z navrhovaných variant protipovodňové ochrany má v profilu obce Široké Třebčice stále suchá nádrž. 

Po příspěvku z mezipovodí byl kulminační průtok návrhové povodňové vlny Q100 v obci snížen na 

necelých 42%, kulminační průtok návrhové povodňové vlny Q50 byl snížen na 46%. 

Vzhledem ke kapacitnosti koryta vodního toku v obci je efektivní jak návrh suché nádrže 

Široké Třebčice, tak návrh vodní nádrže Široké Třebčice. Pouze návrh VN Vitčice obec dostatečně 

neochrání a bylo by tedy nutné koryto zkapacitnit. 

 Profil potenciální nádrže Mory 

Tento profil (KB 6) byl vybrán z důvodu schopnosti definovat návrhovou povodňovou vlnu v 

místě potenciální vodní nebo suché nádrže. Pod profilem se nachází obec Mory. Hodnoty 

kulminačních průtoků návrhové povodňové vlny a průtoků ve stavu navržených řešení byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulek podle opatření, které v daném profilu ovlivňuje situaci. 

Tabulka 53: KB 6 – transformace VN Vitčice 

VN Vitčice Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 28,43 37,71 

odtok (m3/s) 
transformace 28,43 37,71 

míra 
transformace 
(%) 

0 0 

 

Tabulka 54: KB 6 – transformace VN Široké Třebčice a Mory - součinnost 

VN Široké Třebčice a 
Mory 

Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 

28,43 37,71 

odtok (m3/s) 
transformace VN 
Široké Třebčice 

21,31 27,34 
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VN Široké Třebčice a 
Mory 

Q50 Q100 

míra transformace 
stávající stav / 
transformace VN 
Široké Třebčice 

25,04 27,50 

odtok (m3/s) 
transformace VN 
Mory 

8,35 12,02 

míra transformace 
(%) transformace VN 
Široké Třebčice / 
transformace VN 
Mory 

60,82 56,04 

míra transformace 
(%) stávající stav / 
transformace VN 
Mory 

70,63 68,13 

 

Tabulka 55: KB 6 – transformace SN Široké Třebčice a Mory - součinnost 

KB 6 Q50 Q100 

odtok (m3/s) 
stávající stav 28,43 37,71 

odtok (m3/s) 
transformace SN 
Široké Třebčice 

20,07 27,01 

míra transformace 
(%) stávající stav / 
transformace SN 
Široké Třebčice 

29,41 28,37 

odtok (m3/s) 
transformace SN 
Mory 

2,97 7,10 

míra transformace 
(%) transformace SN 
Široké Třebčice / 
transformace SN 
Mory 

85,20 73,71 

míra transformace 
(%) stávající stav / 
transformace SN 
Mory 

89,55 81,17 

 

Z tabulek je patrné, že největší transormační účinek má opět variant suché nádrže, v tomto 

případě se již jedná o spolupůsobení SN Široké Třebčice a SN Mory. Jejich transformační účinnost v 

profilu potenciální nádrže Mory, potažmo v profilu obce Mory je u návrhové povodňové vlny Q100 

téměř 74%, u návrhové povodňové vlny Q50 dokonce 85%.  

Vzhledem ke kapacitnosti koryta vodního toku v obci Mory byly vyhodnoceny jako účinné 

obě variant návrhů nádrží Široké Třebčice a Mory, jejich transformační účinek je dostatečně velký na 
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to, aby byl výsledný odtok menší než maximální možný průtok korytem v obci Mory. Varianta VN 

Vitčice byla opět vyhodnocena jako neúčinná, na obec Mory nemá žádný vliv. 

9.2. Dopočet kulminačního průtoku v uzávěrovém profilu Třebčického potoka 

Pro předchozí výpočty nebyla podstatná znalost hodnot kulminačních průtoků návrhových 

povodňových vln, Třebčický potok zaúsťuje do vodního toku Leska v místě lesa, nehrozí tedy žádné 

ohrožení. První obcí pod soutokem Třebčického potoka a Lesky je obec Kněžice s korytem dostatečně 

kapacitním pro převádění povodňových průtoků. Pro závěrečné vyhodnocení však byly vytvořeny 

hydrogramy návrhových povodňových vln s pravděpodobností opakování 50 a 100 let, a to pro 

všechny varianty návrhů včetně stávajícího stavu. 

 

Hydrogramy návrhových povodňových vln Q50 jednotlivých variant návrhů protipovodňové 

ochrany obcí v uzávěrovém profilu povodí Třebčického potoka jsou znázorněny na následujícím grafu. 

Graf 32: Uzávěrový profil Třebčického potoka – hydrogramy návrhových povodňových průtoků Q50 

 

Hydrogramy návrhových povodňových vln Q100 jednotlivých variant návrhů protipovodňové 

ochrany obcí v uzávěrovém profilu povodí Třebčického potoka jsou znázorněny na následujícím grafu. 
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Graf 33: Uzávěrový profil Třebčického potoka – hydrogramy návrhových průtoků Q100 

 

Hodnoty kulminačních průtoků v uzávěrovém profilu Třebčického potoka byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulky. 

Tabulka 56: Uzávěrový profil Třebčického potoka – kulminační průtoky Q50 a Q100 

 Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

stávající stav 28,43 37,71 

VN Vitčice 28,43 37,71 

VN Široké 
Třebčice a 
Mory 

14,84 20,30 

SN Široké 
Třebčice a 
Mory 

14,02 18,60 

 

9.3. Průběh hydrogramů v jednotlivých profilech 

Pro porovnání všech variant zároveň byly vytvořeny grafy zobrazující jednotlivé hydrogramy 

v daném kritickém bodě. V každém grafu je tedy hydrograf návrhové povodňové vlny ve stávajícím 

stavu, ve stavu návrhu VN Vitčice, VN Široké Třebčice a Mory a SN Široké Třebčice a Mory. Ke 

každému kritickému bodu zároveň přísluší graf zobrazující návrhové povodňové vlny Q50 a graf 

s návrhovými povodňovými vlnami Q 100. Pokud je v grafu zobrazen pouze hydroram stávajícího 

stavu, znamená to, že odpovídá i ostatním nezobrazeným hydrogramům. 
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 KB 1 – Podlesice 

V profilu obce Podlesice je uveden pouze jeden hydrogram, ten odpovídá jak stávajícímu 

stavu, tak všem návrhům protipovodňových opatření. V tomto profilu nedochází k žádné 

transformaci vlivem VN nebo SN. 

Graf 34: KB1 – porovnání hydrogramů Q50 

 

 

Graf 35: KB1 – porovnání hydrogramů Q100 

 

 KB 2 – profil VN Vitčice 

V profilu potenciální VN Vitčice se již projevuje vliv varianty návrhu VN Vitčice, a to 

transformace stávající návrhové povodňové vlny 
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Graf 36: KB 2 – porovnání hydrogramů Q50 

 

Graf 37: KB 2 – porovnání hydrogramů Q100 

 

 

 KB 3 – Nové Třebčice 

V profilu obce nové Třebčice se stírá rozdíl maximálního kulminačního průtoku návrhové 

povodňové vlny mezi stávajícím stavem a variantou VN Vitčice. Ke transformovanému odtoku z VN se 

přičítá odtok z povodí Podlesice, který je v obou stavech stejný. Hydrogramy se proto v první 

kulminaci překrývají, bude tomu tak až do uzávěrového profilu povodí Třebčického potoka. 
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Graf 38: KB 3 – porovnání hydrogramů Q50 

 

Graf 39: KB 3 – porovnání hydrogramů Q100 

 

 KB 4 – profil VN Široké Třebčice 

V profilu potenciální VN a SN Široké Třebčice se již projevuje vliv všech variant návrhů. 

S nejnižším kulminačním průtokem procházejí odtoky ze SN. 

Graf 40: KB 4 – porovnání hydrogramů Q50 
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Graf 41: KB 4 – porovnání hydrogramů Q100 

 

 KB 5 – Široké Třebčice 

V profilu obce Široké Třebčice se dále projevuje vliv navržených opatření, je však zesílen o 

příspěvek odtoku z mezipovodí obce Široké Třebčice. S nejnižším kulminačním průtokm procházejí 

odtoky ze suché nádrže. 

Graf 42: KB 5 – porovnání hydrogramů Q50 

 

Graf 43: KB 5 – porovnání hydrogramů Q100 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0 120 240 360 480 600 720 840 960

Q
 (

m
3
/s

)

t (min)

KB 4 - Q100

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0 120 240 360 480 600 720 840 960

Q
 (

m
3
/s

)

t (min)

KB 5 - Q50

0

5

10

15

20

25

30

0 120 240 360 480 600 720 840 960

Q
 (

m
3
/s

)

t (min)

KB 5 - Q100



 
 

126 
 

 KB 6 – profil VN Mory 

V profilu potenciální nádrže Mory se projevuje vliv všech variant řešení, navíc se zde začíná 

projevovat spolupůsobení s nádrží Mory. S nejnižším kulminačním průtokem opět prochází odtok ze 

suchých nádrží. 

Graf 44: KB 6 – porovnání hydrogramů Q50 

 

Graf 45: KB 6 – porovnání hydrogramů Q100 

 

9.4. Celkové vyhodnocení navržených řešení 

Během modelování povodí Třebčického potoka, návrhů variant řešení a hydrologických 

výpočtů bylo zjištěno, že jako nejvhodnější řešení protipovodňové ochrany se jeví návrhy VN nebo SN 

Široké Třebčice a Mory. Varianta návrhu VN Vitčice se ukázala jako neefektivní, vhodná pouze pro 

ochranu jedné obce. 

Z pohledu transformace povodňové vlny lze bezpečně říct, že nejefektivnější variantou 

protipovodňové ochrany obcí na povodí Třebčického potoka je varianta SN Široké Třebčice a Mory. 

Zároveň se jedná o variantu s menším objemem stavebních činností než u varianty nádrží vodních. 

Suché nádrže transformují návrhové povodňové vlny více a tělesa jejich hrází jsou zároveň nižší, tím 

pádem i objem zemin potřebných k jejich stavbě je menší. Přibližné hodnoty kubatur materiálu na 

stavbu hrází a hodnoty maximálních zatopených prostorů byly shrnuty do tabulky. 
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Tabulka 57: Hráze – objemový ukazatel 

hráz 
objem 

zeminy (m3) 
zatopený 

objem (m3) 
objemový 
ukazatel 

VN 
Široké 
Třebčice 

21640 270690 12,5 

VN Mory 12480 270650 21,7 

SN 
Široké 
Třebčice 

7970 56920 7,1 
 

SN Mory 3910 88110 22,5 
 

 

Z hlediska ekonomické efektivnosti nádrží, která je určena objemovým ukazatelem, tedy 

poměrem mezi zatopeným objemem a objemem materiálu hráze, jsou všechny potenciální nádrže 

pozitivní. Ideální hodnota objemového ukazatele je vyšší než 10, neměla by být nižší než 5 [42]. 

Stavba vodních i suchých nádrží je z obecného hlediska velkým zásahem do krajiny. Profily 

potenciálních nádrží se nacházejí na území lužních lesů, kromě zalesnění na vrchu Chlum se jedná o 

nejvýznamnější lesní útvary na povodí Třebčického potoka. Vlivem výstavby vodních nádrží Široké 

Třebčice a Mory by došlo k zaplavení těchto ploch a ke zvýšení hladiny podzemní vody v přilehlém 

okolí. Toto zvýšení by však znamenalo rozšíření lužní vegetace a její napojení na nezaplavené lesní 

plochy. Lze tvrdit, že vodní nádrže by byly přínosným estetickým a ekologickým prvkem do krajiny, 

mohly by nabýt i dalších funkcí, např. rekreační či hospodářské. Výstavba suchých nádrží by si 

vyžádala likvidaci stromů v zátopě, a to z důvodů vyprázdnění retenčního prostoru pro potenciální 

povodňovou vlnu. Části lesních porostů by však stále zůstaly zachovány. Byla by možná také varianta 

kompromisu mezi vodními a suchými nádržemi a to v podobě nádrží se spodní a horní výpustí. 

Nejednalo by se o vodní nádrž v pravém slova smyslu, výška hladiny by se pohybovala okolo 0,5 m a 

tvořila v podstatě souvislé litorální pásmo. Toto opatření by přineslo možnost zachování určitého 

objemu vody pod úrovní spodní výpusti, který by mohl podporovat místní podmínky v profilech hrází 

nádrží, například vznik mokřadních společenstev. 

Obě varianty návrhů s sebou přinášejí stejné nároky na úpravy koryta vodního toku 

v intravilánech obcí Vitčice a Nové Třebčice, protože jejich protipovodňovou ochranu nezajišťují. 

Výstavba nádrží, ať už vodních či suchých by si vyžádala zábor velkého množství pozemků, 

které jsou v soukromém vlastnictví i ve vlastnictví ČR, s číslem z Katastru nemovitostí (KN) a listem 

vlastnictví (LV). Jedná se o pozemky orné půdy (OP), vodních ploch (VP), trvalého travního porostu 

(TTP) a plochy ostatní. Plochy s definovanou BPEJ jsou pod ochranou Zemědělského půdního fondu 

(ZPF).  
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Na ploše zátopy a hráze VN Široké Třebčice se jedná o tyto pozemky [43]: 

Tabulka 58: VN Široké Třebčice – dotčené pozemky 

číslo 
KN 

LV 
výměra 

(m2) 
druh využití vlastník ochrana BPEJ 

361/11 137 12093 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4 

ZPF 16100 

359/12 137 153636 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4 

ZPF 

12011, 
10610, 
16100, 
12001 

361/9 10002 15221 OP 

  ČR 

ZPF 
12051, 
16100 

359/11 148 2659 OP 
  Šašek Vojtěch JUDr. 

Ing., Lounky 145, 
41301 Chodouny 

ZPF 
12011, 
16100 

361/10 137 615 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4 

ZPF 
12051, 
16100 

359/10 148 4554 OP 
  Šašek Vojtěch JUDr. 

Ing., Lounky 145, 
41301 Chodouny 

ZPF 
10610, 
16100 

359/9 300 18683 OP 
  AGRO Podlesice s.r.o., 

Vitčice 8, 44101 Veliká 
Ves 

ZPF 
10610, 
16100 

339/61 1 2552 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves   

339/60 11000 1509 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

- 

  

339/62 11000 97 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

- 

  

339/59 1 436 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves   

339/58 11000 260 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

- 

  

339/57 1 490 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves   

339/56 1 57 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves   
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číslo 
KN 

LV 
výměra 

(m2) 
druh využití vlastník ochrana BPEJ 

339/55 1 49 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves   

339/54 11000 1304 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

- 

  

360/5 137 2318 Os.P 

ostatní 
komunika
ce 

Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4   

339/10 137 978 Os.P 

jiná 
plocha 

Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4   

360/7 137 30 Os.P 

ostatní 
komunika
ce 

Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4   

360/4 11000 117 Os.P 
ostatní 
komunika
ce 

- 

  

339/12 10002 194 Os.P 

neplodná 
půda 

ČR 

  

339/44 137 140 Os.P 

neplodná 
půda 

Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4   

339/43 137 215 Os.P 

neplodná 
půda 

Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4   

360/2 11000 440 Os.P 
neplodná 
půda 

- 
  

339/13 1 1236 Os.P 
neplodná 
půda 

Obec Veliká Ves, 
Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves 

  

460/3 137 1020 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 Praha 4 

ZPF 16100 

460/2 300 512 TTP 
  AGRO Podlesice s.r.o., 

Vitčice 8, 44101 Veliká 
Ves 

ZPF 16100 

 

Vzhledem k větší ploše zátopy u vodní nádrže Široké Třebčice, než u suché nádrže Široké 

Třebčice, je i pozemků více. Je však nutné počítat s dočasnými zábory pro příjezd mechanizace, 

skládku materiálu a zařízení staveniště. Dotčených pozemků by proto bylo v obou případech ještě 

více, než je uvedeno v tabulce. Většina potenciálně dotčených pozemků je v soukromém vlastnictví, 

což by s sebou přinášelo značné problémy při výkupu těchto pozemků. U pozemků orné půdy by se 

navíc jednalo o jejich vynětí ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) pod jehož ochranou se nacházejí. 



 
 

130 
 

Výstavba nádrže Mory by se týkala následujících pozemků [43]: 

Tabulka 59: VN Mory – dotčené pozemky 

číslo 
KN 

LV 
výměra 

(m2) 
druh využití vlastník ochrana BPEJ 

1015 172 103035 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
10600, 
16100, 
12001 

1066 264 384565 OP 

  Boegerd Cornelis 
Jan, s´-
Gravelandseweg 
19A, 1381 HH 
Weesp. Nizozemsko 

ZPF 
16100, 
10300, 
10100 

Prokůpková Milena, 
Mory 68, 43801 
Podbořany 

Rathouská Olga, 
Přátelství 2570, 
43801 Žatec 

Rathouský Jaromír, 
Přátelství 2570, 
43801 Žatec 

Rathouský Jaromír, 
Vysoké Třebušice 9, 
44101 Krásný Dvůr 

Rathouský Pavel 
Ing., Svatopluka 
Čecha 1122, 43801 
Žatec 

343/11 137 29061 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
10600, 
16100, 
12001 

1071 172 77584 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
10100, 
16100, 
10600 

343/10 137 96 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

343/9 10002 58 OP 

  ČR 

ZPF 16100 

337/3 137 90761 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
10610, 
16100, 
10600 

343/6 137 1457 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
10600, 
12001, 
16100 

343/5 137 101864 OP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 

12011, 
12001, 
16100, 
10600 
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číslo 
KN 

LV 
výměra 

(m2) 
druh využití vlastník ochrana BPEJ 

1221 207 7505 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

ČR 

  

339/3 10002 2287 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

ČR 

  

339/21 10002 6243 VP 

koryto VT 
přirozené 
nebo 
upravené 

ČR 

  

1224 10001 2886 Os.P 
ostatní 
komunikace 

Město Podbořany, 
Mírová 615, 44101 
Podbořany 

  

1145 10001 8364 Os.P 
neplodná 
půda 

Město Podbořany, 
Mírová 615, 44101 
Podbořany 

  

1068 10001 16319 Os.P 
neplodná 
půda 

Město Podbořany, 
Mírová 615, 44101 
Podbořany 

  

341 201 2195 Os.P 

hřbitov, 
urnový háj 

Židovská obec 
Teplice, Lípová 
333/25, 41501 
Teplice 

  

339/67 1 111 Os.P 
jiná plocha Obec Veliká Ves, 

Podlesice 53, 44101 
Veliká Ves 

  

289/3 137 113 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

289/6 137 5987 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

289/9 137 1731 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

289/7 137 725 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

289/1 137 10191 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

289/2 137 4751 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 16100 

342/2 137 520 TTP 

  Ornst Zdeněk Ing., 
Bítovská 1223/34, 
Michle, 14000 
Praha 4 

ZPF 
12011, 
12001, 
16100 
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Vzhledem k větší ploše zátopy u vodní nádrže Mory než u suché nádrže Mory je i pozemků 

více. Je však nutné počítat s dočasnými zábory pro příjezd mechanizace, skládku materiálu a zařízení 

staveniště. Dotčených pozemků by proto bylo v obou případech ještě více, než je uvedeno v tabulce. 

Většina potenciálně dotčených pozemků je v soukromém vlastnictví, což by s sebou přinášelo značné 

problémy při výkupu těchto pozemků. U pozemků orné půdy by se navíc jednalo o jejich vynětí ze 

Zemědělského půdního fondu (ZPF) pod jehož ochranou se nacházejí. 
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10.  Závěr 

Z výsledků modelování a výpočtů bylo zjištěno, že stávající srážko-odtokové poměry na povodí 

Třebčického potoka vytvářejí nebezpečí povodní pro obce Vitčice, Nové Třebčice, Široké Třebčice a 

Mory. Obec Podlesice je proti odtoku vody z povodí dostatečně chráněna zkapacitněnými příkopy a 

kapacitními propustky ve svém intravilánu. Koryto Třebčického potoka ve zbývajících obcích není 

dostatečně kapacitní pro převedení povodňových průtoků. Tento stav si žádá nalezení řešení 

protipovodňové ochrany. Z porovnávaných variant byly za nejvhodnější zvoleny varianty výstavby 

vodních nádrží Široké Třebčice a Mory, nebo výstavba suchých nádrží ve stejných profilech. Varianta 

vodních nádrží nebyla vyloučena ani přes to, že jejich transformační účinek je nižší než u nádrží 

suchých. V případě vodních nádrží lze navíc očekávat reálně větší transformační účinek vlivem 

zapojení spodních výpustí do převádění povodňových průtoků. Během výpočtu bylo přihlíženo pouze 

k bezpečnostnímu přelivu jakožto prostředku pro převádění povodňových průtoků, spodní výpusti 

byly z důvodu jejich možného ucpání vyřazeny. Zde se nabízí možná návaznost na tuto diplomovou 

práci, a to výpočet transformace vodní nádrží za předpokladu zapojení spodních výpustí. 

Navržená opatření v korytě vodního toku, tzn. zkapacitnění průtočného profilu a opevnění dna a 

břehů, byla navržena stejná pro obě varianty nádrží. Tato opatření by byla navržena bez zásahu do 

okolních pozemků, což je hodnoceno jako značná výhoda oproti výstavbě nádrží, kde by docházelo k 

velkým pozemkovým záborům, zásahům do orné půdy apod. Negativním dopadem by zcela jistě byla 

změna místního rázu jednotlivých obcí. Vodní tok prochází vždy středem obce a je tedy jedním z 

jejích dominantních prvků. Jeho koryto je ve stávajícím stavu zatravněné, což by se vlivem 

zkapacitnění a především změnou povrchu změnilo. Důležitým hlediskem pro efektivitu zkapacitnění 

koryta by také bylo jeho napojení na stávající propustky v dotčených obcích. Silniční mosty jsou 

dostatečně kapacitní a umožňují napojení úprav vodního toku. 

Obě varianty mají své klady a zápory, jedná se především o negativní ekonomické a pozitivní 

estetické hledisko u nádrží vodních a o stejné aspekty u nádrží suchých, avšak s opačným 

hodnocením. Vyvstává však ještě otázka celkové ekonomické výhodnosti zmíněných 

protipovodňových opatření v podobě vodních, nebo suchých  nádrží a opatření v korytě Třebčického 

potoka. Bylo by proto vhodné zmapovat četnost výskytu povodňových situací a reálných škod na 

majetku a na tomto základě vybrat nejvohdnější variantu. Tou by nakonec mohlo být pouze 

zkapacitnění koryta vodního toku ve všech obcích s nedostatečnou kapacitou a vyloučení výstavby 

nádrží, ať už vodních či suchých. 
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Přílohy 
 

1 Speciální situační výkres ZM10    M 1:25 000 

2 Výkres širších vztahů – zákres do VHM   M 1:25 000 

3 Situační výkres – VN Vitčice     M 1:5 000 

4 Situační výkres – VN Široké Třebčice   M 1:5 000 

5 Situační výkres – VN Mory     M 1:5 000 

6 Situační výkres – SN Široké Třebčice   M 1:5 000 

7 Situační výkres – SN Mory     M 1:5 000 

8 Speciální situační výkres ZM10 – celkový přehled  M 1:25 000 

9 Říční a cestní síť ZM10     M 1:25 000 

10 LandUse na povodí Třebčického potoka   M 1:25 000 

11 Hodnoty CN na povodí Třebčického potoka   M 1:25 000 

12 Sklonové poměry na povodí Třebčického potoka  M 1:25 000 

13 Subpovodí Třebčického potoka dle kritických bodů  M 1:25 000 

14 Převodní tabulky souborů lesních typů – převod ekologické řdy (dle ÚHÚL) na STG 

jednotku, řevod STG jednotky na HSP (viz. Následující tbulky) 
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Seznam použitých zkratek 
 

PPO  protipovodňové opatření 

VN  vodní nádrž 

MVN  malá vodní nádrž 

SN  suchá nádrž 

VT  vodní tok 

IDVT  identifikační číslo vodního toku 

PBP  pravostranný bezejmenný přítok 

LBP  levostranný bezjmenný přítok 

NPV   návrhová povodňová vlna 

m n. m.  metry nad mořem  

ř. km  říční kilometr 

DN  Diamètre Nominal (světlost potrubí) 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

DMR5G  Digitální model reliéfu páté generace 

BPEJ  Bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

HPJ  Hlavní půdní jednotka 

HSP  Hydrologická skupina půdy 

SLT  Soubor lesních typů 

STG  Skupina typů geobiocénů 

CN  Curve Number 
 
SCS   Soil Conservation Service 

KB  kritický bod 
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EVL  Evropsky významná lokalita 

OP  orná půda 

VP  vodní plocha 

TTP  trvalý travní porost 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

KN  katastr nemovitostí 

LV  list vlastnictví 

TNV  Technická norma vodního hospodářství 

ČSN  Česká technická norma 
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