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 1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

  

 Povodně patří v našich zeměpisných šířkách k jedněm z nejčastějších přírodních 

katastrof, které se negativně projevují nejen na materiální újmě společnosti, ale také na 

psychickém stavu obyvatel bydlících v okolí rozvodněných toků. Tento fakt si česká veřejnost 

mohla v poslední době osvojit hned několikrát, jelikož přelom milénia byl na povodňové 

události velice bohatý a povodně z roku 1997 na Moravě a 2002 v Čechách vytrhly obyvatele 

z klidu, že přírodní katastrofy bývají jen zpestřením večerního zpravodajství. Ačkoliv byla 

povodeň z roku 2002 považována za největší, která kdy zasáhla české území, Daňhelka a 

Elleder (2012, s. 22) tuto domněnku vyvracejí a minimálně v Praze řadí ještě výš povodeň 

z roku 1432. Ať tak či tak, povodně z přelomu tisíciletí evokovaly ve veřejném prostoru nejen 

debatu, ale i realizaci protipovodňových opatření a ochrany obyvatelstva a majetku proti 

účinkům velkých vod. Potřebu těchto opatření (a funkčnost již vybudovaných) potvrdily další 

povodňové události z let 2006 a 2013. Mnoho prací se zabývá možností návratu k přírodě 

blízkému korytu, které by bylo schopno redukovat objem povodňové vlny a nedošlo by 

k velkým erozním škodám působením vody (Matoušková 2008, Acreman 2003). Některé 

práce dokonce nabádají alespoň k částečnému opuštění říčních niv lidmi, jelikož niva je 

přirozeným místem rozlivu řek a tlumení povodní (Janský 2004). V jiné literatuře se hovoří i 

o možnosti tlumit povodně pomocí správného využití krajiny a zadržovat vodu dříve než 

vůbec doteče do vodotečí a především v lesích (Krečmer 2003, Česká lesnická společnost 

2003). Na technická opatření se zaměřuje například práce Jiřího Málka (2013) nebo je zmiňují 

i další autoři – Hydroprojekt (2007), Kender (2004), Němec, Hladný (2006).  

Tato práce se zabývá hodnocením poznatků k posouzení vhodnosti vystavět na řece 

Klabavě přehradu v oblasti Amerika na základě rozboru povodňových situací na Klabavě a 

v perspektivě dalších protipovodňových opatření. Cílem je popsat danou lokalitu, posoudit již 

vzniklé návrhy na možnou nádrž, posoudit jejich vhodnost a diskutovat s dostupnou 

literaturou zabývající se podobnou problematikou. Informace o lokalitě byla čerpána převážně 

z těchto zdrojů: Čáka (1999, 1998), Dvořák (2012, 2014) či Cílek (2005) a byla provedena též 

osobní prohlídka prakticky celého toku Klabavy od ústí až k prameni a některých vybraných 

míst v povodí Klabavy – například PP Radeč.  
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

2.1 KLABAVA 

 

2.1.1 Základní informace 

 

Klabava je vodní tok pramenící ve Středních Brdech pod vrchem Praha a vlévající se 

do Berounky nedaleko Chrástu u Plzně. Délka toku je zhruba 51 kilometrů a do Berounky se 

vlévá v říčním kilometru číslo 121,7. Celková plocha povodí činí 372,3 km
2
 (Hydroprojekt 

2007, s. 7). Samotný tok se nachází na katastrálním území Plzeňského kraje a jeho pramenná 

část (zhruba od ř.km. 36) se nachází ve Vojenském újezdu Brdy přiřazovaném mnohdy do 

kraje Středočeského, ačkoliv přesné rozdělení území v období po zrušení VÚ Brdy stále není 

jasné a odsouhlasené. Ve směru proti proudu od ústí do Berounky protéká Klabava katastry 

těchto obcí: 

Chrást u Plzně, Smědčice, Dýšina, Kyšice u Plzně, Ejpovice, Klabava, Rokycany, 

Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť, Hrádek u Rokycan, Dobřív, Strašice a pramenná 

oblast leží ve Vojenském újezdu Brdy (ČÚZK 2015).  

Povodí Klabavy je poměrně lesnaté, obsahuje velké lesní komplexy ve VÚ Brdy a 

v Přírodních parcích Trhoň a Radeč (KČT 2011). Podle Studie odtokových poměrů 

(Hydroprojekt 2007, s. 100) tvoří lesy v povodí Klabavy celkem 58 %.  

Vodní tok je ve správě státního podniku Povodí Vltavy a pramenná část je zcela pod 

kontrolou správních orgánů Vojenského újezdu. Průměrný průtok v dolní části toku (Nová 

Huť) dosahuje 2,15 m
3
/s (dle Evidenčního listu hlásného profilu pro stanici Nová Huť).  

Již samotný název řeky nám může přiblížit její charakter. Slovo Klabava je složením 

dvou slov. Koncovka -ava je prastarým výrazem pro vodu (obdobně například Otava, Vltava, 

Sázava, …) a první slabika slova vznikla pravděpodobně z výrazů „klabat, klubat“, což 

znamená osekávat, rozbíjet na kusy, „klabotina“ zas znamená naplavenina. Již tato 

etymologie může nastínit charakter mnohdy dravé řeky, která sužuje obyvatele častými 

povodněmi (Dvořák 2014, s. 53). 
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2.1.2 Krátká charakteristika toku 

 

Samotná řeka Klabava pramení pod vrchem Praha (862 m n.m.) ze studánek Kuníková 

I a II (Geodézie On Line 2011). V celé pramenné části až po obec Strašice je tok jen málo 

ovlivněn člověkem. Již po pár kilometrech protéká Klabava známými Padrťskými rybníky, 

jejichž účel je především chovný, odtud si drží převážně severovýchodní směr toku až po 

soutok s poměrně vodným Třítrubeckým potokem, který se do Klabavy vlévá v blízkosti 

loveckého zámečku Tři Trubky (v některých pramenech (např. Cílek 2005) je až toto místo 

označováno za počátek Klabavy, tj. soutokem Padrťského a Třítrubeckého potoka). V celé 

pramenné části má řeka relativně bystřinný charakter a všechny přítoky jsou vyloženě 

bystřinného charakteru. Od Třítrubeckého zámečku Klabava pokračuje severozápadním 

směrem až do obce Strašice, kde je její koryto již upraveno, za Strašicemi se stáčí na západo-

jihozápad a přirozeným korytem dotéká do obce Dobřív, kde je v intravilánu obce koryto opět 

upraveno. Mezi Dobříví a Hrádkem má Klabava přirozenější charakter a možnost vybřežení 

bez ohrožení stavebních objektů. V Hrádku (v mapě KČT 2011a je teprve odtud značen do té 

doby Padrťský potok jako Klabava) se Klabava stáčí na severozápad a až za Rokycany je 

Klabava silně ovlivněna člověkem, v Hrádku protéká v délce téměř jednoho kilometru 

průmyslovou oblastí. V Rokycanech se do Klabavy vlévá z pravé strany významný přítok – 

Holoubkovský potok a brzy po soutoku a opuštění intravilánu Rokycan řeka dotéká do vodní 

nádrže Klabava, která byla vybudována v letech 1956-1958 a jejím prvotním účelem byla 

ochrana níže položených rudných dolů. Po zrušení těžby slouží přehrada k rekreaci, rybolovu 

a protipovodňové ochraně. Jen kousek pod vodní nádrží Klabava je další uměle vytvořená 

vodní plocha bývalého povrchového železnorudného dolu. Jelikož největší naleziště železné 

rudy byly objeveny přímo pod korytem řeky, byl nad lomy vytvořen říční odklon v podobě 

dvou souběžných tunelů o průměru kolem pěti metrů, kterým byla řeka v délce 1563 metrů 

vedena pod vrchem Hradiště (Dvořák 2014, s. 55-56). Tento říční tunel sloužil svému účelu 

jen poměrně krátkou dobu do roku 1972, kdy byla v dole ukončena těžba, ale voda jím 

protékala například při povodni roku 2002 nebo při opravě koryta Klabavy roku 2005. 

V současné době jsou Ejpovické rudné doly zatopeny, Klabava se za nimi stáčí k severu a již 

poměrně řídce obydleným územím pokračuje kolem Horomyslic, Nové Huti a Chrástu ke 

svému soutoku s Berounkou. Obzvlášť poslední úsek toku od Chrástu u Plzně k Berounce je 

charakteristický zcela přirozeným průběhem koryta s meandry.   
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Jeden ze dvou říčních tunelů sloužících k odklonění řeky. Foto:Michal Kadeřábek 
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Zdroj dat: VÚV TGM, ARCDATA PRAHA, zpracováno v prostředí ArcGIS 
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2.2 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA STŘEDNÍCH BRD 

 

 Klabava v Brdech pramení, v Brdech je též zamýšleno vybudování nádrže Amerika, a 

jak plyne z kapitoly č. 3, jsou Brdy i místem hrajícím zásadní roli při vzniku povodní na 

Klabavě. Samotná Brdská vrchovina bývá dělena na tři části. Hřebeny, zahrnující část Brd od 

Zbraslavi po údolí Litavky (nikde nepřesahují ani 700 m n. m.), Střední Brdy, též zvané 

centrální, vymezené současným vojenským prostorem (s nejvyššími vrcholy) a Jižní Brdy, 

oblast Brd kolem vrchu Třemšín (oblast podobná Středním Brdům a otevřená veřejnosti). 

Toto vymezení je dáno především výrazným průlomovým údolím Litavky a vymezením 

vojenského prostoru, který znamenal na dlouhou dobu velikou bariéru. Tohoto rozdělení se 

drží například Jan Čáka ve svých třech knihách o Brdech (každá je věnována jiné části pohoří) 

nebo Otomar Dvořák se stejným rozdělením (tři knihy o třech částech Brd). Cílek (2005) 

popisuje jen centrální část, tedy Střední Brdy, jak i název knihy vypovídá. Též povodí 

Klabavy leží jen ve Středních Brdech. Z geomorfologického dělení českého území celé Brdy 

odpovídají celku Brdská vrchovina. Hřebeny odpovídají stejnojmennému podcelku, Jižní 

Brdy okrsku Třemšínská vrchovina a Střední Brdy okrskům Třemošenské a Strašické 

vrchovině. 

 

Dělení Brd, zdroj dat: ČÚZK: ZM200, zpracováno v prostředí ArcGIS 
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 Pojmenování „brdo“ bylo používáno Slovany jako označení dlouhého protáhlého 

zalesněného hřebene. Celá soustava takových hřebenů se pak označuje jako „brdy“ a tak 

vznikl i název tohoto pohoří uprostřed Čech. Z původně obecného označení se stal místopisný 

název pohoří táhnoucího se od Prahy na jihozápad (Čáka 1999, s. 136). Samotným Středním 

Brdům se však až do 18. století říkalo jinak. Nesly název Baštiny, což znamenalo divoký, 

pralesu podobný les, velice příhodný název pro pohoří těžce přístupné a plné močálů (Čáka 

1999, s.136). 

 

2.2.1 Geologická charakteristika  

Geologicky patří Brdy ke dvěma základním jednotkám Českého masivu – 

Barrandienské oblasti Bohemika kambrického stáří a středočeskému plutonu (jen velmi 

okrajově). Klabava v oblasti Rokycan má geologický podklad ordovického stáří a dolní tok 

prekambrického stáří (Chlupáč 2011).  

V oblasti Středních Brd probíhala již v proterozoiku mořská sedimentace a vznikaly 

droby a drobové břidlice a polohy slepenců (Cílek, 2005).  
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Mapa geologických poměrů s vyznačeným povodím Klabavy a přilehlým brdským okolím. 

 Zdroj dat: ČGS: geologická mapa 1 : 50000, zpracováno v prostředí ArcGIS. 

 

Z hlediska tvorby materiálu současného geologického pokryvu Brd je 

nejsignifikantnější období kambria, kdy po horotvorné činnosti ukončující proterozoikum 

nastalo období druhého tektono-sedimentárního cyklu. Těžištěm tohoto sedimentačního 

procesu byla příbramsko-jinecká pánev. Dno pánve klesalo vlivem tektonických pohybů a tak 

mocnost sedimentů dosáhla až několika tisíc metrů (Chlupáč 2011). V této době vznikaly 

typické slepence a pískovce, které jsou světlé, nápadně odolné a specificky se rozpadající. 

Tento typ hornin buduje v podstatě celé Brdy. Ve spodním kambriu se oblast Brd nacházela 

pravděpodobně v nepříliš velké intermontánní depresi a vznikaly při sladkovodní sedimentaci 

nejprve slepence až brekcie, slepence a následně pasecké břidlice vyznačující se výskytem 

nejstarším okem viditelných zkamenělin v České republice. Ve středním kambriu již probíhá 

mořská sedimentace se zachováním většího množství zkamenělin a vznikají dnešní pískovce, 

droby a břidlice. Následně dochází k vyslazování prostředí a vyplňování celé sedimentační 

pánve pískovci a slepenci. Celkové ukončení kambrické sedimentace obstarává vulkanická 

činnost nazývaná jako strašický vulkanický komplex již na pomezí kambria se spodním 

ordovikem (Chlupáč 2011).  
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 Během ordovika proniká do území Čech znovu moře. Hlavní těžiště sedimentace 

v tomto období je území mezi Prahou a Plzní, kde moře trvalo až do středního devonu, tedy 

více než 120 milionů let. V Brdech jsou záznamy pouze o zatopení ve starších obdobích 

tohoto období, konkrétně ve spodním, středním a svrchním ordoviku (Cílek 2005). 

Ordovickým systémem je i klabavské souvrství, mocné asi 300 metrů vznikající při mořské 

transgresi. V tomto souvrství bylo nalezeno mnoho zkamenělin, jejichž hlavní těžiště výskytu 

je u Rokycan. Během ordovika došlo též k usazování železných rud na periferii šáreckého 

souvrství, což je i případ ložisek v Ejpovických lomech dříve až 20 metrů mocných (Chlupáč 

2011).   

 

2.2.2 Geomorfologická charakteristika   

 Z hlediska dělení georeliéfu jsou Brdy řazeny mezi hornatiny a jsou tak jedinou 

hornatinou vystupující ve středu České kotliny (Demek, Mackovčin 2006).  

 Z historického vývoje geomorfologie Brd není příliš mnoho známo, velký přelom 

znamenalo třetihorní rozlámání reliéfu Středních Čech, kdy se stala dominantní řekou Vltava, 

do které se začala vlévat většina řek a řeka, která tekla v území dnešní Berounky (ale 

opačným směrem) obrátila směr svého toku a teče již tak, jak ji známe (Demek 1965). Kromě 

toho vznikalo také průlomové údolí Litavky a Všenorského potoka a brdské Hřebeny již byly 

v nějaké formě vyvinuty (Cílek 2005). Ve svrchní křídě již pravděpodobně existovaly elevace 

v oblasti Středních Brd (absence křídových hornin na jih od Brd), na rozhraní starších a 

mladších třetihor nejspíš došlo k rozlámání reliéfu a výzdvihu velmi odolného bloku 

křemitých hornin tvořících Střední Brdy. V průběhu čtvrtohor se vytvářely mocné suťové 

pláště, prohloubilo se údolí Litavky, vlivem dob ledových docházelo k mrazovému zvětrávání 

a ke vzniku periglaciálních jevů (Demek 1965), jinak se celkový tvar pohoří příliš neměnil. 

Během holocénu měla největší účinky mladá eroze, především vlivem přívalových povodní, 

dále docházelo k tvorbě lesních půd a rašelinišť (Cílek 2005). 

 Objevují se i teze, že Střední Brdy představují zbytky nejstaršího reliéfu v Čechách 

(Cílek 2005), paroviny, díky extrémně odolných horninám (křemité slepence a pískovce), 

malému dosahu kvartérní eroze, nevhodným podmínkám pro vznik říčních niv a stabilní 

poloze kambrických slepenců, které leží jen málo ukloněné (Demek, Mackovčin 2006) a jsou 

tak chráněny proti svahovým pohybům. 

 Nejvyšší partie Brd (Tok, Praha) nevystupují výrazně nad okolní reliéf zarovnaných 

povrchů a zaoblené hřbety Brd od sebe oddělují mělká údolí pramenných oblastí toků 

s výjimkou průlomového údolí Litavky na severovýchodě Středních Brd (Bína, Demek 2012) 
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 Výrazným prvkem Brd jsou sutě a droliny, vznikající až do dnešní doby rozpukáním 

hornin, kdy je důležitý především počet cyklů zmrznutí a rozmrznutí. V obdobích ledových 

dob navíc docházelo k soliflukci či geliflukci a s nimi spojenému pohybu sutě po svahu dolů. 

Dle některých odhadů dosahuje mocnost suťových polí 40 – 55 metrů. Další odhady uvádí, že 

na území Středních Brd tvoří sutě až 60 % povrchu a právě díky nim jsou brdská údolí 

typicky mělká a mírná (Cílek 2005). Taktéž Chlupáč (2011) uvádí u Brd mnohametrové 

akumulace deluvií. Bez sutí by povrch vypadal nejspíše jako složení rovných bloků 

oddělených od sebe ostrými svislými hranami. Okraje však byly nejsilněji ovlivňovány 

mrazovým zvětráváním a vytvořila se suťová pole.  

 V Brdech jsou hojně rozšířeny další periglaciální formy reliéfu jako mrazové sruby, 

mrazové trhliny (vlivem tenkého půdního pokryvu se jen pomalu zaplňují a přežívají i do 

dnešních dob), kamenné polygony, soliflukční plošiny, kamenná moře, tory, skládané skály či 

převisy (Demek, Mackovčin 2006, Cílek 2005).  

 

 

Zdroj dat: Cenia: Geoportál INSPIRE, zpracováno v prostředí ArcGIS 
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2.2.3 Pedologická charakteristika 

Vlivem velkého množství sutí a balvanů, které vyplňují i údolí, nejsou zdejší potoky a 

říčky schopny vytvářet typickou nivu. Jedinou výjimku tvoří zčásti Litavka. Oproti tomu 

Klabava sice vytváří částečně nivu, ta je ale tvořena hrubě štěrkovitými nánosy tvrdých 

slepenců a pískovců z okolních svahů a nivní půdy zde zaujímají jen velice malou část 

(Němec 1998). Z toho důvodu je vodní tok v oblasti nivy rozvětven do několika paralelních 

ramen, vzniklých za zvlášť velkých vod a nedochází ke každoročnímu vybřežování 

spojenému se sedimentací (Cílek 2005). Ve Středních Brdech v povodí Klabavy se dále 

nachází také rašeliniště a to dvou typů. Prvním typem jsou rašeliniště ve sníženinách, ke 

kterým náleží území na východním břehu Horního Padrťského rybníka, druhý typ na 

zarovnaných místech hřbetních poloh zastupuje rašeliniště na Toku - 865 m n. m. (Cílek 

2005).   

 V Brdech nacházíme půdy, které jsou silně ovlivněny chudými matečními substráty a 

jsou typické vysokým obsahem skeletu, půdní druh je nejčastěji písčito-hlinitý, na některých 

místech se nachází vyšší obsah jílu a zhutnění. Z půdních typů jsou zastoupeny ve Středních 

Brdech kambizemě dystrické s tendencí k podzolizaci, rankery na skalních výchozech, v okolí 

Padrťských rybníků pseudogleje modální. Kambizemě jsou nejrozšířenější půdy na území 

ČR, původní vegetací v místě jejich vzniku byl listnatý les. Jsou to vývojově mladé půdy 

střední až nižší kvality s malou mocností půdního profilu a častou skeletovitostí (Tomášek 

2007). Rankery jsou typické půdy lesních stanovišť především kvůli vysokému obsahu 

hrubého skeletu (tamtéž). Pseudogleje často způsobují sezónní převlhčování povrchových 

horizontů a tím i nedostatek vzduchu v půdě. Sorpční vlastnosti má značně nepříznivé a jejich 

zemědělská hodnota se projeví až po rozsáhlém odvodnění (Tomášek 2007). S pseudoglejemi 

souvisí i problematika vzniku nepropustných vrstev železitých hydroxidů v hloubce okolo 30-

50 cm, které brání vsakování vody do půdy, popřípadě i průniku kořenů do větších hloubek. 

Na rašeliniště jsou vázány gleje, místy i organozemě, kterých však není v Brdech mnoho. 

Fluvizemě nacházíme v údolí Litavky a Klabavy. Podél Klabavy se jedná převážně o 

fluvizemě specifické s velkým obsahem štěrkopískové složky (Cílek 2005). 
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Mapa půd, zdroj dat: Cenia: Geoportál INSPIRE 
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Brdy jsou relativně chudé na podzemní vody, především vlivem tvrdých kambrických 

hrubozrnných slepenců, které mají vlivem proběhlé metamorfózy nízkou propustnost. 

Specifický podzemní odtok je ve výše položených částech Brd 2 až 3 l/s na km
2
, v níže 

položeném území 1-2 l/s na km
2
, pouhých deset procent srážek se infiltruje do podzemí, 70 % 

se odpaří a 20 % odtéká po povrchu (společně s vyvěrající podzemní vodou tedy 30 % 

povrchový odtok). Nízký vsak zde tvoří prostředí náchylné k tvorbě lokálních povodní (Cílek, 

2005, s. 85-86). 

 

2.2.4 Podnebí Brd 

 V Brdech dlouho nebyla žádná meteorologická stanice, která by mohla měřit 

parametry počasí, což se změnilo s výstavbou meteorologického radaru na Praze, ovšem 

dlouhodobé statistiky je možno jen odhadovat pomocí míst s podobným charakterem. 

K takovým místům mohou patřit stanice Přimda a Milešovka (Cílek 2005). Dalším zdrojem je 

pochopitelně Atlas podnebí Česka (Tolasz 2007). Podle Köppena náleží vrcholové oblasti 

Středních Brd do podtypu boreálního klimatu Dfb a přilehlé okolí nižších nadmořských výšek 

do podtypu podnebí listnatých lesů mírného pásma Cfb. Oba podtypy se vyznačují tím, že 

průměrná teplota v nejteplejším měsíci dosahuje přes 10 stupňů Celsia, zato průměrná teplota 

nejchladnějšího měsíce je u Cfb nad -3°C, zatímco u Dfb pod -3°C. Společné pro oba podtypy 

jsou charakteristiky srážek a poměru teplot mezi měsíci. Množství srážek v nejvlhčím letním 

měsíci je méně než desetkrát vyšší než v nejsušším zimním a úhrn srážek v nejvlhčím zimním 

měsíci je menší než trojnásobek srážek v nejsušším letním měsíci. Teplota nejteplejšího 

měsíce je vyšší než 22 °C a alespoň ve čtyřech měsících je průměrná teplota vyšší než 22°C. 

(Tolasz 2007) 

Quittova klasifikace klimatu zařazuje Střední Brdy do dvou oblastí – chladné 

(jednotka C7) a mírně teplé (jednotky MW2, MW3, MW4, MW7). Vybrané charakteristiky 

jednotlivých jednotek zobrazuje následující tabulka: 

klimatická 

jednotka 

počet 

letních dní 

počet dní s 

mrazem 

roční suma 

srážek [mm] 

průměrná teplota 

leden [°C] 

průměrná teplota 

červenec [°C] 

C7 10 - 30 140 - 160 850 - 1000 -3 - -4 15 - 16 

MW2 20 - 30 110 - 130 700 - 800 -3 - -4 16 - 17 

MW3 20 - 30 130 - 160 600 - 750 -3 - -4 16 - 17 

MW4 20 - 30 110 - 130 600 - 750 -2 - -3 16 - 17 

MW7 30 - 40 110 - 130 650 - 750 -2 - -3 16 - 17 

 



18 
 

Podle Atlasu podnebí ČSR 1958 patří zkoumané území do oblastí mírně teplé a 

chladné. Vrcholové partie se řadí k okrsku mírně chladnému, oblasti s nižší nadmořskou 

výškou do okrsku mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný.  

 

 

Klasifikace podle Atlasu podnebí ČSR 1958, zdroj dat: VÚMOP: SOWAC 

GIS, zpracováno v prostředí ArcGIS 

 

 

 

 

 

Brdy leží podobně jako celá Střední Čechy ve srážkovém stínu pohraničních hor, proto pro 

stejné nadmořské výšky jsou v Brdech nižší srážkové úhrny než v pohraničních horách. 

V pohraničních horách se v mnohem větším rozsahu vyskytuje jednotka C7 (podle Köppena) 

a vykytují se i jednotky s vyšším průměrným úhrnem srážek, například jednotka C6 s úhrny 

1000-1200 mm. (Tolasz 2007) 
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2.2.5 Flora Brd 

 

 

fytogeografické oblasti, zdroj dat: Cenia: Geoportál 

INSPIRE, výřez mapy Fytogeografické členění ČR 

 

Z fytogeografického hlediska náleží Střední Brdy k českému oreofytiku, tedy se zde 

vyskytuje horská květena a vegetace. Blízké okolí Brd náleží k mezofytiku, objevuje se zde 

květena, která odpovídá temperátnímu pásmu. V Brdech sice převažují rostliny vázající se na 

střední polohy, ovšem přítomnost oreofyt zřetelně odlišuje Brdy od okolních mezofytik. Brdy 

tedy vystupují jakožto ostrov horské květeny uprostřed Čech a jejich flora je v úzkém 

kontaktu převážně se šumavskou prostřednictvím Plánického hřebene. V Brdech je možno se 

často setkat s jevem zvratu vegetačních stupňů z důvodu časté inverze počasí potažmo 

podnebí, kdy se na hřebenech nachází poměrně teplomilné druhy a v údolích potoků montánní 

druhy (Cílek 2005, Němec 1998). 

 

Původní stav vegetace 

 Před zásahem člověka byla v Brdech vegetace vázána na geologické a půdní podloží. 

Na kambrickém substrátu a s ním spojenými chudými půdami se objevovaly buky, jedle a 
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smrky s velmi chudým bylinným patrem. Fytocenologicky se jedná o bikové bučiny 

popřípadě jedlobučiny blížící se horským třtinovým bučinám ve vyšších polohách. Na 

suťoviska a balvanová moře se vázaly reliktní bory s dubem zimním, popřípadě mrazová 

bezlesí. V Brdech byly rozšířeny hojně rašeliniště a mokřady se specifickou vegetací, 

kupříkladu v kotlině dnešních Padrťských rybníků byly smrkové olšiny a odtud se smrk šířil i 

do jiných částí Brd, jelikož na smrkové olšiny navazovaly oblasti výhradního výskytu smrku, 

tzv. rohozcové smrčiny (Cílek 2005, Němec 1998). Na rašelinový substrát se nevázala typická 

rašeliništní bezlesí, ale rašeliníkové smrčiny či rašeliníkové březiny. Smrčiny jakožto 

vegetační stupeň nebyly v Brdech vyvinuty z důvodu nedostatečné nadmořské výšky. 

V Podbrdsku se nacházely jedlo-bučiny, doubravy, mokřadní olšiny, a smíšené dubohabřiny 

(Cílek 2005).  

 

Dnešní stav 

 Lidská činnost se v brdských lesech projevila především zvýšením ploch jehličnatých, 

převážně smrkových, monokultur (Demek, Mackovčin 2006). Kultury popsané v předchozí 

kapitole se v Brdech uchovaly, ovšem v mnohem menší míře, než by tomu bylo bez 

antropogenního působení. Na druhé straně člověk přinesl do brdské krajiny větší pestrost flory 

a vegetace přetvářením lesních ploch na louky, sídla, ornou půdu a v neposlední řadě i 

činností vojsk a vzniku dopadových ploch (Němec 1998). V oblastech dopadových ploch se 

vytváří sice druhově chudá vegetace, která ale je krajinářsky velice působivá a za jiných 

okolností by se nevytvořila. Jedná se o vřesovištní a brusnicová společenstva, která vznikla již 

na místě smrkových monokultur, kde půda po vykácení lesa byla degradována vlivem srážek, 

mrazu a větru natolik, že vznikly zcela nové ekotopy, sic s nízkou retenční a půdoochrannou 

schopností (Cílek 2005). Především na dopadové ploše Tok dochází dnes k novému procesu 

rašelinění a šíření cenos s rašeliništi spojenými (Němec 1998).  

 

 

2.2.6 Významní živočichové vázající se k vodnímu prostředí 

 Významných živočichů se v Brdech nachází mnoho a velká část z nich se přímo váže 

na vodní prostředí. Významnou oblastí jejich výskytu jsou Padťské rybníky, které svým 

charakterem a klidem uzavření ve vojenském újezdu poskytují prostor pro mnoho živočichů. 

S různými přestávkami zde často hnízdí čáp černý, jedna čápice pojmenovaná Kristýna byla 

odtud speciálně s batůžkem s radiolokátorem sledována na své cestě do jižních zimovišť 

v Africe a zpět (Němec 1998), dále se zde vyskytují sluky, divoké husy při svém tahu, 
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bahňáci, ledňáčci a kromě dalších dokonce i orel mořský (Dvořák 2012). Dvořák (tamtéž) 

dále uvádí, že v okolí Padrťských rybníků byl spatřen dokonce velikán severských plání – los.  

 Z významných živočichů vyskytujících se v okolí toku Klabavy je třeba vyjmenovat 

ty, kteří by mohli být ohroženi výstavbou přehrady, ať už znemožněním migrace nebo 

dočasným i trvalým zhoršením kvality vody, především zhoršení kyslíkových poměrů (Janský 

2004). Rak říční se v Brdech vyskytuje jen v Klabavě pod Dolním Padrťským rybníkem, rak 

kamenáč má v Brdech více než polovinu své populace na území ČR (Cílek 2005) a opět se 

vyskytuje v Klabavě pod Dolním Padrťským rybníkem a je velice citlivý na čistotu vody. Oba 

tyto druhy jsou ohrožovány predátorem norkem americkým, který do lesů utekl 

z kožešinových farem (Dvořák 2012) a raky loví. Z raků se ještě přímo v Padrťských 

rybnících nachází rak bahenní. Z měkkýšů se v Klabavě nachází hrachovka obecná a z ryb 

jsou v Klabavě v oblasti Brd vranka obecná (objevuje se i v Ledném potoce), pstruh obecný a 

okoun říční, kteří do Klabavy unikají z Padrťských rybníků (Cílek 2005). Většina z těchto 

živočichů však žije především nad profilem Amerika a nad možnou zátopou nádrže, 

popřípadě nejsou tak přísně chráněni – pstruh, hrachovka, vranka.  

 

2.2.7 Ochrana území 

Velkoplošné chráněné území se v celém povodí Klabavy nevyskytuje, je zde jen 

několik maloplošných chráněných území (např. Ejpovické útesy, Žďár, Osek – rybník 

Labutinka…). Nedaleko od VÚ se vyskytuje oblast ochrany Natura 2000 – úsek Klabavy 

mezi Dobříví a Strašicemi, kde je cenný přirozený charakter toku a přilehlé zalesněné okolí. 

Přímo ve Vojenském újezdu je oblast Ledného potoka, zařazená do stejného systému ochrany. 

Velmi významná je oblast nazvaná Padrťsko (také zařazená do Natury 2000), která zahrnuje 

Padrťské rybníky a úsek Klabavy od Padrťských rybníků až po soutok s Třítrubeckým 

potokem. Tento úsek je velmi důležitý z důvodu výskytu raka kamenáče a významné fauny 

(AOPK 2015). Tím, že tato oblast zasahuje až k soutoku s Třítrubeckým potokem, obsahuje 

tedy i oblast případné zátopy nádrží Velké Ameriky (více kapitola 5).  

Prozatím je toto území kontrolováno Armádou ČR, ovšem s plánovaným zrušením 

Vojenského Újezdu k 31.12.2015 (Vláda ČR 2015) je již dlouho deklarováno Ministerstvem 

životního prostředí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy k 1.1.2016 (Dolejský 2015) ve 

stejném území jako je dnes VÚ. Mapa ukazuje rozsah CHKO i území s vyšší ochranou v jejím 

rámci a do budoucna tedy z hlediska ochrany přírody bude nejvýznamnější událostí vyhlášení 

CHKO. Zamýšlená CHKO by samozřejmě zasahovala i do území, kde je zamýšlena výstavba 

nádrže Amerika.  
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 CHKO Brdy v návrhu AOPK a MŽP, převzato z: praha.ochranaprirody.cz/brdy/zamer-na-

vyhlaseni-chko-brdy/, citováno 11.3.2015 

 

 



23 
 

2.2.8 Vojenský újezd 

 Bylo by chybou opomenout fakt, že celá oblast Středních Brd ještě stále leží ve 

Vojenském újezdu. Již bylo výše zmíněno, že Vojenský újezd bude zrušen k 31.12.2015 a 

nahrazen CHKO.  

Návrh na vytvoření dokonce národního parku v Brdech byl předložen několika 

poslanci již roku 1920, ovšem obrana republiky byla přednější a i přes velký odpor veřejnosti 

byl odsouhlasen návrh na vybudování dělostřelecké střelnice. Výhodou Brd bylo malé 

osídlení (i vlivem neúrodných půd), rozlehlost a relativní blízkost od Prahy. Nesouhlas 

veřejnosti ilustrují verše Viktora Dyka v dopise Karlu Sezimovi (in: Čáka 1998, s. 19): 

 

Kdybys běhal jako chrt 

od Velcí až na Padrť,  

Udržal tvé plány zvrt. 

Z celých Brd zbude prd,  

psáno v jedenáct a čtvrt.    (Pozn.: Udržal je jméno tehdejšího ministra národní obrany.) 

 

Roku 1926 byl však návrh schválen a 19.5.1930 byla na Brdech zahájena dělostřelecká 

palba. Toto vyhlášení střelnice ještě neznamenalo vystěhování obyvatel ani zákaz vstupu 

obyvatel do lesa. Zákaz vstupu byl jen v době střeleb, jinak bylo možno lesy navštěvovat. 

V Brdech bylo na střelnicích tou dobou zkoušeno i pevnostní opevnění republiky pro 

pohraničí. S nástupem nacismu došlo k uzavření prostoru pro obyvatele a vystěhování 

obyvatel z mnoha okolních vesnic. Jejich obydlí však nebyla zničena, a tak se po skončení 

války do svých domovů vrátili. V roce 1949 však byl obnoven zákaz vstupu do lesů a roku 

1952 byl újezd rozšířen a obce Padrť, Přední a Zadní Záběhlá, Kolvín, Velcí a Hrachoviště 

byly srovnány se zemí. (Čáka 1998, s. 19-24) 

  V poslední době se aktivita vojáků v újezdu snižuje, některé okrajové části jsou 

otevřeny veřejnosti alespoň o víkendech a do oblasti již znovu vedou značené turistické 

značky. Stejně tak i hlouběji v prostoru je možno potkat beze strachu procházející houbaře, 

cyklisty i trampy častěji než vojáky. Brdy tedy spějí ke svému brzkému otevření se veřejnosti.  

 Co se týče strachu veřejnosti z devastace krajiny po vyhlášení vojenského újezdu, jeví 

se však dnes jako lichý, jelikož dlouhodobé uzavření Brd veřejnosti znamenalo vcelku 

nerušený rozvoj přírody a přítomnost vojáků nevyústila v nešetrné zacházení s krajinou 

(Němec 1998), což potvrzuje i záměr vyhlásit zde CHKO. 

 Část povodí ležící ve vojenském prostoru je vyznačena v úvodní přehledné mapě.  
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3. POVODŇOVÉ UDÁLOSTI NA KLABAVĚ 

 

3.1 Povodně na území ČR 

Povodně obecně na území České republiky lze rozdělit do čtyř skupin podle příčiny 

jejich vzniku (rozdělení dle Brázdil a kol. 2005). Jsou-li povodně vyvolány pouze kapalnými 

srážkami, mluvíme o dešťové povodni, sněhové povodně jsou způsobeny pouze táním 

sněhové pokrývky a povodně smíšené vznikají tehdy, když dešťové srážky umocní tání sněhu 

a společně vytváří odtok. Povodně nevznikající jen kvůli významné srážkové činnosti jsou 

povodně ledové, kdy dochází k tvorbě ledových zácp po dlouhém období mrazu a následném 

oteplení. Tyto ledové zácpy mohou způsobit dočasné významné zvýšení hladiny. Kender 

(2004) ještě uvádí jeden typ povodní vzniklých z jiných specifických příčin, sem 

pravděpodobně budou patřit povodně vzniklé kupříkladu provalením vodního díla. Ze 

získaných informací se následující kapitoly zabývají především dešťovými a smíšenými 

povodněmi, jejichž výskyt byl na Klabavě zaznamenán.   

 

3.1.1 Dešťové povodně 

 Na Klabavě jsou povodně tohoto typu podle zjištěných údajů nejčastější. Z hlediska 

délky trvání a intenzity příčinných srážek lze tyto povodně rozdělit dále na povodně dvojího 

typu. 

 Povodně z trvalých dešťových srážek vznikají po deštích jedno- až vícedenních, které 

mohou být i přerušené úseky bez deště. Největší povodně tohoto typu přicházejí do oblasti 

Čech často po trase Vb od Středozemního moře, kdy tlaková anticyklona zastaví pohyb 

cyklony a ta se nad naším územím zastaví (Brázdil a kol. 2005). Srážková činnost bývá 

zesílena orografickým efektem, což je i případ Brd, kde bývají naměřené srážkové úhrny o 

mnoho větší, než na zbytku povodí Klabavy. Tyto povodně zasahují často velké území a 

mnohdy nerovnoměrně v závislosti na poloze a rychlosti postupu cyklony přes konkrétní 

území. Nejtypičtějším případem takovýchto povodní je povodeň z roku 2002. 

 Povodně tvořící se z přívalových srážek označujeme jako přívalové povodně a jejich 

příčinná srážka trvá většinou krátkou dobu, ale její intenzita je veliká. Tyto povodně souvisí 

se vznikem intenzivní konvekce, doprovázenou mnohdy bouřkovou činností. Přechod bouřek 

přes naše území bývá rychlý, ovšem v případě zpomalení jejich přechodu nebo zásahu území 

více bouřkami za sebou vzniká právě tento typ povodní. Jejich plošný rozsah bývá méně 

rozsáhlý, avšak lokálně mohou způsobit velké a ničivé škody. Nástup takové povodně bývá 

náhlý, rychlý a povodňová vlna bývá ostrá i s rychlým sestupem, ovšem kinetická energie 
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tekoucí vody často činí velké škody. Extrémním případem tohoto typu povodní je případ 

z roku 1872, kdy bylo zasažené území nezvykle velké. 

  

3.1.2 Smíšené povodně 

 Samotné povodně způsobené jen táním sněhu nedosahují velikostmi kulminačních 

průtoků větších n-letostí (Brázdil a kol. 2005, s. 13). Mohou být podpořeny i ledovými jevy, 

ale nejsou autorovi této práce známy žádné takové případy z Klabavy. Pokud je však tání 

sněhu doprovázeno dešťovými srážkami a často i silným větrem, mohou vzniknout významné 

průtokové hodnoty. Plošně mohou tyto povodně zasáhnout velké území. Na Klabavě nebyly 

zaznamenány v období měření žádné ničivé případy takovéto povodně, což ovšem 

neznamená, že by se na Klabavě nemohly vyskytnout. Jejich reálnost ukazuje případ 

z přelomu roků 2002 a 2003 (Barták 2003), kdy větší povodni zabránilo především předchozí 

nenasycení povrchu vodou. 

 

3.2 Historické povodně na Klabavě 

 

 Historické záznamy o povodních na Klabavě nejsou příliš hojné. Záznamy o 

povodňových situacích starších než z devatenáctého století jsou dostupné především pro 

Vltavu v Praze a u Berounky jsou zpracované ucelené záznamy jen z dolního toku v Berouně.  

  

3.2.1 Povodeň 1872 

Významnou povodní v regionu Rokycanska a Plzeňska je ta z roku 1872.  

„Povodeň roku 1872 jest živelní pohroma vymykající se plně z moci člověka, ležící 

pouze ve shluknutí se nepříznivých okolností atmosférických opakujících se po dlouhé řadě 

let. Katastrofy takové musí člověk snésti s resignací, jsa si vědom své malomocnosti oproti 

takovým zjevům.“ (Prof. Karel Vosyka, 1888, in: Daňhelka, Elleder a kol. 2012, s. 100) 

Tato povodeň je charakteristická extrémními úhrny srážek z přívalových dešťů. Hlavní 

vlna dešťů zasáhla území jihozápadních Čech 25. 5. 1972, ovšem celé jaro a léto 1872 bylo 

bohaté na extrémní meteorologické situace. Již v dubnu zasáhly přívalové deště s krupobitím 

v povodí Výmoly, dříve v květnu v Chebu, v červnu na více povodích (i na Litavce), 

v červenci na Metuji, v Rožnově pod Radhoštěm nebo u Žatce. V kontextu celé Evropy 

docházelo i jinde k přívalovým i regionálním povodním.  

Samotná srážková činnost 25. 5. 1872 nemá jasně vyčíslenou hodnotu maximálního 

úhrnu, jelikož se v postižené oblasti nenacházely meteorologické stanice, ale odhady založené 
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na plnění otevřených nádob udávají maximální úhrn v obci Mladotice 237 mm za 1,5 hodiny 

a v obci Měcholupy 289 mm za 12 hodin (Daňhelka, Elleder a kol. 2012, s. 104). Pramen 

z roku 1872 (in: Daňhelka, Elleder 2012, s. 103) uvádí, že srážková činnost měla tři jádra, 

z nichž jedno se nacházelo v oblasti severního úpatí Brd, tj. i v povodí Klabavy. Bouře 

započala někdy mezi 13. až 15. hodinou a první vzestupy na Klabavě byly pozorovány již 

kolem 15. hodiny (tamtéž, s. 106-107). Vzestup byl tedy naprosto náhlý a hladina stoupala o 

často o metry v řádech minut až desítek minut. V 15:30 bylo hlášeno protržení rybníků 

v povodí Klabavy v Holoubkově, 16:00 prudký vzestup hladiny v Rokycanech (ačkoliv škody 

v Rokycanech nebyly veliké), 17:30 vzestup Klabavy u Rokycan o 270 cm (málem došlo 

k explozi vysoké pece – chybělo jen 12-13 cm k jejímu zatopení) (tamtéž). Další 

dokumentované události již nejsou vázány na povodí Klabavy. Velikost povodně však 

dokládá odhadnutý kulminační průtok na Berounce v Berouně 3000 m
3
/s oproti 2170 m

3
/s 

tamtéž roku 2002 (tamtéž s. 113-116). O povodni v oblasti Brd hovoří i Jan Čáka (1998, s. 

121), když zmiňuje protržení Valdeckých rybníků na Červeném potoce v povodí Litavky. 

 

3.2.2 Povodeň 1890 

V září roku 1890 proběhla další velká povodeň i v povodí Berounky, ovšem záznamy 

přímo z Klabavy nebyly dohledány. Tato povodeň měla podobný charakter jako povodeň roku 

2002. (Hydroprojekt 2007, s. 28) 

 

Další zaznamenané vysoké průtoky se již váží na dobu přesných hydrologických 

pozorování a informace k nim jsou snáze dohledatelné. 

 

3.2.3 Povodeň 1978 

Roku 1978 se po nezvykle suchém dubnu dostala do Čech zvlněná studená fronta se 

silnou srážkovou činností, která v období 6.-10. 5. 1978 znamenala důvod pro vzestup řek. 

Nejprve došlo k silné bouřkové činnosti se silným přívalovým deštěm (6.5.), která 

v následujících dnech přešla do srážek trvalých. Povodí Klabavy zasáhly především až 

následné trvalé deště, kdy ve vrcholových partiích Brd napršelo dle odhadů téměř 130 mm 

srážek za pět dní (Barták 1978, s. 6-8). Známy jsou průtoky jen z limnigrafu pod VD Klabava, 

které již byly ovlivněny retenčními možnostmi vodního díla, ovšem odtok z VD byl výrazně 

vyšší než průtok potřebný k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity a dosáhl 56 m
3
/s. Odhad 

přítoku do VD Klabava (pomocí výpočtu s retenčními schopnostmi nádrže) se pohybuje 

kolem 70 m
3
/s a doby opakování 17 let. (tamtéž s. 15) 
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3.2.4 Povodeň 1980 

Hned o dva roky později, v roce 1980, přišla další nezvykle významná povodňová 

událost. V červenci tohoto roku vyvrcholila frontální činnost na území Čech, která se 

projevovala již od poloviny června. Hlavní srážková činnost, která způsobila zvýšení hladin 

řek, souvisela s brázdou nízkého tlaku vzduchu a její působení vrcholilo ve dnech 21. – 22. 7. 

Jedno z těžišť těchto srážek byly i vrcholové partie Brd s úhrny i přes 100 mm za 3 dny 

(Barták 1980, s. 13), což je i území pramenné části Klabavy. Ačkoliv srážky v ostatních 

částech povodí Klabavy nebyly zdaleka tak vysoké, dosažené průtoky se řadí k jedněm 

z nejvyšších na této říčce. Přesné údaje jsou opět jen z profilu pod VD Klabava, které 

zadrželo více než 2 miliony m
3
 vody, ale i s touto transformační schopností nastal ráno 22. 7. 

prudký vzestup hladiny s vrcholem v odpoledních hodinách na hodnotě 124 m
3
/s a době 

opakování 75 let. Přítok do nádrže tedy musel být ještě vyšší a mimořádný. Pomocí 

hydraulických výpočtů v Rokycanech bylo dosaženo závěrů, že na Klabavě a Holoubkovském 

potoce byla doba opakování mezi 50 – 100 letou vodou, přičemž průtoky na Holoubkovském 

potoce dosáhly větší abnormality. V profilu pod soutokem obou toků byl vypočítán průtok 

138 m
3
/s, což odpovídá více než teoretické stoleté vodě. (tamtéž s. 6) 

 

3.2.5 Povodeň 1981 

Následujícího roku 1981 zasáhla povodí Klabavy další mimořádná hydrologická 

situace. Po suché první polovině července přišly 17. 7. odpoledne bouřková oblaka nesoucí 

intenzivní srážky, které v dalších dnech přešly do trvalého deště trvajícího bez přestávky 60 

až 63 hodin (Barták 1981, s. 3). V nejvíce postižených oblastech, mezi které patřily i Brdy 

(pramenné území Klabavy) měla intenzita dešťů periodicitu opakování vzhledem k době 

trvání a množství spadlých srážek 500 – 1000 let (tamtéž s. 4). Ve Strašicích 19. 7. napršelo 

celkem 115 mm srážek. Hydrologická odezva byla ovlivněna předcházejícím suchem a malou 

nasyceností povodí vodou. Přesto došlo k rychlému vzestupu hladiny pod VD Klabava 19. 7. 

ve večerních hodinách s kulminací 20. 7. v poledne. Ve výše položené nádrži bylo během 

povodně zadrženo 3,5 milionu m
3
 vody, přesto bylo na limnigrafu dosaženo průtoku 

odpovídajícímu 100-leté povodni a bylo překročeno maximum z předchozího roku. Přítok do 

nádrže nebyl ovlivněn retenčními možnostmi výše na toku, a tak se dá předpokládat, že byla o 

dost překročena hodnota 100-leté vody. Odhady mluví o době opakování 200-300 let (tamtéž 

s. 7-8). 
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3.2.6 Povodeň 1995 

Další situací s významně vysokými průtoky na Klabavě je období konce června roku 

1995. Červen tohoto roku byl bohatý na srážky, které se vázaly na brázdu nízkého tlaku 

vzduchu a to jak bouřkové, tak i trvalého charakteru. Z toho důvodu bylo povodí relativně 

dost nasyceno vodou a retenční schopnost prostředí byla výrazně snížena. Zároveň nízké 

teploty v průběhu měsíce snížily možnosti evapotranspirace. Hlavní přísun srážek znamenala 

labilizace vzduchové hmoty 25. 6., která dala vzniknout srážkám konvektivního typu. 

V pozdních odpoledních hodinách došlo k silným srážkám především v oblasti Brd a podobná 

situace se opakovala o den později, ovšem již v menším rozměru a především 

v severovýchodní části republiky (Barták 1995, s. 2). Nejvyšší srážkové úhrny v oblasti Brd 

byly zaznamenány ve stanicích patřících do povodí Červeného potoka, respektive Litavky 

(Mrtník – 129 mm, Zaječov – 100 mm), v povodí Klabavy zaznamenaly maxima stanice 

Borovno – 74,5 mm a Strašice – 64,5 mm, s klesající nadmořskou výškou se snižoval i 

naměřený srážkový úhrn (tamtéž s. 2-3). V měrném profilu pod VD Klabava nastala 

kulminace po vzestupu kolem půlnoci 26. 6. v 8 hodin ráno za vodního stavu 265 cm na 

vodočetu, což znamená 128 m
3
/s a dobu opakování 20 – 25 let (tamtéž s. 5). V měrné stanici 

v Nové Huti cca 8 km pod VD Klabava nastal vzestup 26. časně ráno a kulminace kolem 13. 

– 14. hodiny za průtoku 50,6 m
3
/s, což odpovídá zhruba dvouleté vodě (tamtéž s. 6). Zde se 

tedy evidentně projevil retenční potenciál zatopených Ejpovických lomů, jejichž retenční 

prostor však nelze nijak manipulovat a uměle ovlivňovat. Odhady kulminací nad VD Klabava 

hovoří o zhruba 185 m
3
/s a době opakování v Rokycanech 65 let, v úseku po soutoku 

s Holoubkovským potokem dokonce 100 let (tamtéž). Oba vodní rezervoáry tak ukázaly svou 

schopnost zadržet efektivně náhlou a velmi rychlou povodňovou vlnu o malém celkovém 

objemu avšak vysokém vrcholu.  

 

3.2.7 Povodeň 2002 

Největší zaznamenanou událostí v povodí Klabavy byla extrémní situace ze srpna 

2002. V tomto období zasáhly povodně většinu střední Evropy spojené s přechodem dvou 

tlakových níží přinášejících vysoké srážkové úhrny. První vlna srážek se objevila ve dnech 

6.8. - 7.8, druhá pak 11.8. - 13.8. První srážková událost neznamenala nijak extrémní průtoky, 

její vliv byl především v nasycení povodí vodou tak, že při druhé vlně srážek byla retence již 

zcela minimální. V povodí Berounky zaznamenaly vzestupy hladin převážně pravostranné 

přítoky Berounky (tedy i Klabava) a tyto vzestupy byly téměř okamžité. Úhrn srážek během 

obou period dosáhl na jednotlivých stanicích v povodí Klabavy hodnot kolem 227 mm pro 
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níže položené stanice a úhrn dosahující téměř 250 mm na stanicích v horní části toku. První 

vzestupy nastaly během dešťů 11. 8., kritická situace nastala však především v důsledku 

nepřetržitého deště v noci z 12. 8. na 13. 8. VD Klabava transformovalo první vlnu do 

prakticky neškodných rozměrů (odtok 50 m
3
/s) (MŽP ČR 2002, s. 43), kdežto druhou vlnu již 

nebyla schopna pojmout, jelikož přítok do nádrže byl kolem 332 m
3
/s 

(VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK POVODÍ VLTAVY, s.p. v Praze 2003, s. 65) a 

hladina v nádrži stoupala rychlostí 25 cm za hodinu. Odtok z nádrže kulminoval na hodnotě 

237 m
3
/s přesahující hodnotu 100-leté vody (tamtéž) a byla dokonce vlivem extrémního 

přítoku do nádrže překročena hodnota maximální hladiny o zhruba 10 cm (tamtéž s. 23), 

avšak bezpečnostní přeliv a vzdouvací konstrukce vydržely zvýšený nápor, narušen byl však 

skluz a odpadní koryto. V Nové Huti dosáhl kulminační průtok 13. 8. ráno hodnoty 266 m
3
/s 

odpovídající době opakování 200 let (tamtéž s. 60). Kulminační průtok v Dobřívi byl dle 

odhadů 175 m
3
/s, v Chrástu 323 m

3
/s (MŽP ČR 2002 s. 48).  

 

Na našem území se vyskytují i zimní povodně, většinou způsobené kombinací 

dešťových srážek a tajícího sněhu. Mezi takové povodně se řadí i ty z prosince 2002 a začátku 

ledna 2003. Průtoky ovšem nedosáhly extrémních hodnot, maximálně dvouletých vod (Barták 

2003). 

 

3.2.8 Povodeň 2006 

Na Klabavě netrvalo období klidu příliš dlouho. Na přelomu května a července 2006 

zasáhly povodí další povodně. Od konce dubna trvalo sucho a v polovině května se povodí 

začalo sytit srážkami. Samotné příčinné srážky byly trvalého charakteru a vyskytly se 

převážně v nočních hodinách z 26.5. na 27.5. a z 27.5. na 28.5. v důsledku frontálních vln. 

Hřeben Brd opět znamenal orografické zvýšení efektu významně vysokých srážky, během 

první noci 15-40mm, během druhé 30-80 mm (Hostýnek, 2006, s. 3). Ještě v dalších dnech se 

objevily méně významné srážky či přeháňky. Ve stanici Dobřív byly srážky kumulované za 

dva dny 104,7 mm odpovídající více než stoleté srážce (s. 5, tamtéž). Z povodí Berounky byla 

právě Klabava nejvíce postižena. Srážky 29. a 30. 5. neznamenaly zdaleka tak velké vzestupy 

hladin a byly dosaženy zhruba 2 až 5-leté průtoky. Během první vlny zaznamenala Klabava 

v Hrádku rychlý vzestup během osmi hodin o 161 cm na vodní stav 243 cm 28.5. v 7:00 při 

průtoku 108 m
3
/s, což odpovídá padesátileté vodě. Po kulminaci nastal velmi rychlý pokles 

vodního stavu. Pod VD Klabava bylo dosaženo maximálního odtoku 170 m
3
/s, 
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odpovídajícího 50leté vodě, v Nové Huti byla kulminace 28.5. v 15-16 hodin za průtoku 167 

m
3
/s, což odpovídá době opakování 20-50 let. (s. 12-13, tamtéž) 

 

3.2.9 Povodeň 2013 

Zatím poslední výraznou událostí bylo zvýšení hladin Klabavy v červnu 2013. Celý 

květen byl na území Čech srážkově nadnormální vlivem přechodu frontálních systémů a 

nasycenost povodí byla značná. Koncem května se nad naším územím vytvořila tlaková níže, 

která způsobila srážky 26.5. a následně od 29.5. do konce měsíce. Vlivem těchto srážek bylo 

téměř celé povodí Klabavy prvního června velmi silně nasyceno. Povodňových vln do VD 

Klabava přišlo celkem pět a nejvýznamnější z nich byla čtvrtá 3.6. s maximálním přítokem do 

nádrže 131 m
3
/s (Q20) , odtok činil 115 m

3
/s (Q10-20). Poslední vlna proběhla 9. a 10.6. ovšem 

už s nižšími průtoky. Reakční doby u všech vln byly velmi rychlé vlivem nasycení půdy. Třetí 

a čtvrtá vlna dosáhly na horním toku doby opakování kolem 10 let, na dolním toku až 20 let. 

V Hrádku byly kulminace těchto dvou vln téměř vyrovnané. Poslední vlny kolem 10.6. již 

znamenaly vzestupy maximálně na úroveň pětileté vody, většinou však nižší. (Březina 2014, 

s. 66-67) 

 

3.3 Povodně - shrnutí 

 Významným problém v případě Klabavy tedy je velice rychlý nástup povodní a často 

vysoká rychlost toku. Protipovodňová opatření by se tedy měla zaměřit na omezení těchto 

dvou projevů.  
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4. HYDROGRAFIE POVODÍ 

 

Na základě dat z DIBAVOD, ARCČR a ČÚZK – ZM10 byly v prostředí ArcGIS vypočteny 

vybrané hydrografické údaje povodí, které mají vliv na odtokové poměry na Klabavě.  

 

Podíl ploch dílčích povodí na celkové ploše povodí Klabavy:  

 

Zelenými odstíny je vyznačena část území nad profilem Amerika, modrými úsek povodí mezi 

Amerikou a Rokycany, žlutě je povodí Holoubkovského potoka (vlévá se v Rokycanech). 

Nejsytějšími barvami je vždy znázorněno povodí Klabavy. 

 

 

4.1 Hydrografie Klabava 

Vybrané údaje pro celé povodí Klabavy ukončené soutokem s Berounkou. 

  

Plocha povodí - 373,05 km
2
 

Délka rozvodnice - 104,64 km 

Délka povodí - 30,21 km (vzdálenost závěrového profilu od nejvzdálenějšího místa v povodí) 

Délka všech vodních toků - 474,30 km 

 

9,94% 

5,34% 

3,39% 

8,30% 

3,11% 

3,91% 

2,53% 

6,93% 

3,12% 1,53% 

15,84% 

2,69% 

2,66% 

1,08% 

12,71% 

1,63% 

1,93% 

6,91% 

3,58% 
2,87% 

Podíl dílčích povodí 
Klabava nad profilem Amerika 

Třítrubecký p. 

Reserva 

Klabava nad Rokycany 

Ledný p. 

Pekelský p. 

Příkosický p. 

Skořický p. 

Tisý p. 

Veský p. 

Holoubkovský p. 

Hůrecký p. 

Chejlava 

Mýtský p. 

Klabava pod Rokycany 

Bušovický p. 

Ejpovický p. 

Voldušský p. 

Osecký p. 

Rakovský p. 
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a) Gravelliův koeficient 

KG = P

LR

2
                               LR= 104,64 km       P= 373,05 km

2
 

KG = 1,52823 

KG > 1 

Pro hodnotu blížící se 1 by povodí mělo tvar kruhu, toto povodí nemá výrazně tvar kruhu.  

 

b) Koeficient protáhlosti povodí  

RE = 
L

P


2

          L = 30,21 km 

RE =  0,72 

 

Toto povodí je relativně protáhlé, oproti povodí Ameriky. Znamená to o něco příznivější 

podmínky pro odtok za povodňových stavů.  

 

c) Charakteristika povodí, tvar 

  = 
2L

P
 

  = 0,41 

  > 0,20 …… Povodí je tvaru vějířovitého.  

 

ŘÍČNÍ SÍŤ: 

hustota říční sítě  

P

L
r


   L = 474,30 km  P= 373,05 km

2
 

r = 1,27 km/km
2
 

 

4.2 Hydrografie Amerika 

Vybrané charakteristiky povodí zakončeného profilem Amerika, tj. říčním kilometrem 37,5.  

 

Plocha povodí – 69,64 km
2
 

Délka rozvodnice – 39, 59 km 

Délka povodí – 11,68 km  
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Délka všech vodních toků – 83,62 km 

 

a) Gravelliův koeficient  

KG = P

LR

2
                               LR= 39,59 km       P= 69,64 km

2
 

KG = 1,338272 

KG > 1 

Toto povodí se více blíží kruhu než celé povodí Klabavy. 

 

b) Koeficient protáhlosti povodí  

RE = 
L

P


2

          L = 11,68 km 

RE =  0,81 

 

Čím je výsledné číslo menší než 1, tím je povodí protáhlejšího tvaru, ovšem toto povodí není 

příliš protáhlé a poměrně dost se blíží kruhu. To s sebou nese riziko rychlého doběhu 

povodňové vlny a koncentrace kulminací z přítoků v tentýž čas. 

Toto povodí je méně protáhlé než povodí Klabavy jako celek. 

 

c) Charakteristika povodí, tvar 

  = 
2L

P
 

  = 0,51 

 

  > 0,20 …… Povodí je značně vějířovité, což je opět charakteristika ukazující na rychlý 

doběh vody z povodí do závěrového profilu a možnou kumulaci kulminačních vln.  

 

ŘÍČNÍ SÍŤ: 

a) hustota říční sítě  

P

L
r


   L = 83,62 km  P= 69,64  km

2
 

r = 1,20 km/km
2
 

Toto povodí má velice podobnou hustotu říční sítě jako celá Klabava.  
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K téměř totožným číslům dospěl i výzkum Hydroprojektu (2007). Jejich výzkum se 

týkal více různých dílčích povodí v rámci povodí Klabavy. Jejich závěrem bylo vytipování 

těch povodí, které mají tvar náchylný k tvorbě povodní. Tato povodí byla: Klabava pod 

Rokycany v Rokycanech i nad Rokycany, Klabava s Třítrubeckým potokem (zhruba profil 

Amerika), Klabava nad Dobříví, Třítrubecký potok a nakonec i Klabava jako celek 

(Hydroprojekt 2007).  

 

 

 

5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (MOŽNOSTI A STAV NA TOKU) 

 

5.1 Retence vody v lesích 

 

Tato část pojednává o možnosti zadržet vodu v krajině ještě dřív, než se dostane do 

vodotečí. 

Co se týče povodí ukončeného závěrovým profilem zamýšleného VD Amerika, je 

třeba neopomenout fakt, že je prakticky celé zalesněné. Důležitost zalesnění území je 

umocněno tím, že problém mnohdy vzniká již v oblasti VÚ Brdy a na malých přítocích 

pramenících v Brdech (Jaroslav Perlík, starosta Hrádku, v rozhovoru pro ČRo 2.7.2014). 

Tento fakt potvrzuje kapitola o povodních na Klabavě č. 3, kde je zřejmé, že nejvyšší 

srážkové úhrny byly zaznamenány ve většině případů právě v Brdech. Nicméně z hlediska 

ovlivnění odtoku je lesní půda mnohem příznivější, než půda orná. Tomu odpovídá charakter 

území v pramenné oblasti toku, kde lesní porosty tvoří 83 % landuse území (Hydroprojekt 

2007, s. 100). Existují též studie označující z hlediska odtokových poměrů jehličnaté 

(především smrkové) porosty jako příznivější než často vyzdvihované lesy listnaté a smíšené.  

Na skladbě lesa závisí již v první fázi intercepce čili propouštění atmosférických 

srážek na povrchu lesních porostů tak, že netvoří účinné srážky. Jehličnaté stromy mají oproti 

listnatým mnohem vyšší intercepci v zimních měsících kvůli tomu, že neopadávají. Další 

nevýhodou listnatých stromů je jejich vyšší koncentrační stok po kmenech. Ten může činit až 

několik set litrů u jednotlivých kmenů při srážkách kolem 25 mm. Z různých studií shrnutých 

v publikaci Lesy a povodně (Krečmer 2003) vyplývá bez započítání horizontálních srážek 

průměrná hodnota intercepce u smrků 31,5 %, zatímco u buků jen 15,5 % (s. 9). Obě čísla 

jsou průměrem poměrně velkých intervalů hodnot, které se však nepřekrývají a intercepce je 
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tedy u smrků jistě vyšší, než u buků. Co se týče porostních srážek, tak podkorunové srážky 

jsou u smrků jen nepatrně nižší než u buků (67% oproti 70 %), avšak veliký rozdíl je ve stoku 

po kmeni, který u smrkové kmeniny tvoří v průměru 1,5 %, zatímco u bukové kmeniny 14,5 

% (tamtéž).  

 Jistým nedostatkem je to, že v oblastech nad 600 m n.m. se kromě vertikálních srážek 

uplatňují také horizontální srážky, které smáčejí povrch porostů. V plně zakmeněném 

smrkovém porostu se může jednat až o 15 % srážkové vody navíc za 6 měsíců teplého počasí 

(Krečmer 2003, s. 8). Z toho důvodu jsou vertikální srážky propouštěny k zemi bez 

intercepčních ztrát, mnohdy ještě s přídavkem usazené vody navíc (s. 8-9 tamtéž). Pramenná 

část toku Klabavy se nachází právě v nadmořské výšce přes 600 metrů a intercepční ztráty při 

kapalných srážkách zde tedy nebudou tak vysoké – Krečmer (2003, s. 8) hovoří u trvalého 

deště se sílou více než 10 mm o 10 % nalepšení srážek u smrkového porostu oproti bezlesí. 

Intercepční schopnost porostů se snižuje s dobou trvání deště a zvyšující se intenzitou. S větší 

silou srážky se snižuje podíl vody zadržené v korunách stromu a je propouštěno více srážek 

do půdy. V absolutních číslech ovšem i u vyšší intenzity deště dochází k větším intercepčním 

ztrátám, pro teplá období (duben – říjen) byly zjištěny ztráty 8,2 – 17,8 % srážek volné plochy 

při dešti o síle 50 mm (s. 9, tamtéž). Intercepce závisí i na skupenství vypadávajících srážek. 

Smrkový porost je schopen zadržet v první fázi až 40 % sněhových srážek volné plochy (s. 8 

tamtéž). Mnohem nižších odtoků se můžeme dočkat v případě smrkových porostů při tání 

sněhu, když intenzita tání je u buků až o 30 % vyšší než u smrků z důvodu postupného 

odtávání sněhu z různých pater stromového porostu. Tento údaj však platí především pro 

slunečné počasí, což není situace vedoucí k povodňovým průtokům.  

 Velký rozdíl oproti orné půdě je v charakteristice odtoku z lesních porostů. Ten je 

závislý především na lesní půdě. Zemědělská půda má nižší infiltrační kapacitu a intenzitu 

průsaku srážkové vody než lesní půda, která především vlivem vyššího obsahu gravitačních 

pórů tvořících vstupní brány vody z povrchu půdy do půdního profilu je schopna pojmout 

mnohem více vody. Voda pak v pásmu aerace především v preferovaných cestách 

gravitačními póry vytváří hypodermický odtok a rychlý povrchový odtok s velkou erozní 

silou tak nenastává. Hypodermický odtok má význam především v tom, že jeho kulminace 

nastává později než u povrchového odtoku a nedochází tak ke kumulaci povodňových vln a 

velká voda kulminuje později, což poskytuje delší čas pro včasnou a dostatečnou 

protipovodňovou reakci níže na toku. Krečmer (2003, s. 11) uvádí, že rychlost 

hypodermického odtoku je 200-500 krát nižší než odtok povrchový. Vedle hypodermického 
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odtoku hraje vedlejší roli i statická retence vody v půdě, ta ovšem není tak výrazná jako 

podpovrchový odtok.  

 Tyto vlastnosti jsou velmi závislé na vlastnostech konkrétní půdy vyskytující se 

v zájmovém území a momentálním nasycení půdy vodou před proběhnutím povodňové 

srážky. V literatuře (Šach, Černohous, Kantor in: Česká lesnická společnost, 2003, s. 16-29) 

se uvádí, že při výzkumu v Orlických horách došel výzkumný tým k výsledkům, že půda 

smrkových a bukových porostů je schopna zadržet a akumulovat 40-60 mm srážkové vody, 

v závislosti na nenasycení půdy vodou pak až 100 mm. Velké povodňové události však 

přicházejí především ve chvílích, kdy je půda již nasycena vodou a v té chvíli i lesní půda 

narazí na své meze a není schopna pojmout žádné množství vody. Typickým příkladem jsou i 

povodňové události na Klabavě z roku 2002 a 2013 (kapitola 3). V těchto případech naráží i 

přirozená retence vody na své kapacitní limity tedy obdobně jako to je u technických opatření 

proti povodním. Retenční potenciál lesních porostů a půd však pomáhá zvýšit celkovou 

retenci v krajině a technická opatření mohou být dimenzována v menším rozsahu.  

 Na odtokové poměry v zalesněném území má vliv také síť komunikací, mnohdy 

v přímé souvislosti s těžebními pracemi. Z hlediska těžby dochází autoři k rozdílným 

závěrům, z nichž především vystupuje výzkum Škopka a Stránského (1985, in: Česká 

lesnická společnost 2003), kteří vypozorovali jen nepatrné změny v odtokových poměrech po 

vytěžení celého povodí. Další výzkumy ovšem prokázaly zvýšení odtokového koeficientu po 

holosečném mýcení lesa, především v období bezprostředně po těžbě a s postupujícím časem 

a obnovou lesního porostu se odtokové poměry vrací pomalu k původnímu stavu. Kupříkladu 

na experimentálním povodí Červík v Moravskoslezských Beskydech se těžbou 36 % hmoty 

zvýšil odtokový součinitel o celých 12 % (Česká lesnická společnost 2003). Důvodem pro 

zvýšení odtoku bývá převážně absence půdního odběru vody pro transpiraci porostů a absence 

intercepce. 

 S těžbou úzce souvisí tvorba komunikací na svoz vytěženého dřeva a komunikace jako 

takové. Hlavním důsledkem existence komunikací je tvorba a soustředění povrchového 

odtoku na povrchu cesty a vyvěrání hypodermického odtoku v zářezových svazích, která se 

tak přetváří na povrchový. Účinek cestní sítě se neprojevuje příliš na celkovém odtoku 

z území, jelikož plocha cest nedosahuje takových hodnot, aby se v rámci celkové rozlohy 

území mohl projevit pokles transpirace rostlin. Onen účinek lpí především ve výši 

kulminačních průtoků, které mohou vzrůst až o 25 % při dvanáctiprocentním zastoupení ploch 

cest v celkové ploše povodí (Krečmer, 2003 s. 23).  
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 Značného vlivu pak dosahuje těžba společně s budováním cest na soustřeďování 

dřeva. Celkově lze konstatovat, že budování cest se podílí na urychlení odtoku z území, 

zatímco holoseče na zvýšení celkového odtoku z území. Pokud se tedy zvýšený odtok 

z holosečí koncentruje na cestách, kde se k němu může přidávat vyvěrající hypodermický 

odtok a společně tvoří rychlý, přímý odtok. Tento rychlý odtok se následně může projevovat 

v nižších profilech dřív příchozích a objemově větších kulminačních vlnách. Nejméně 

vhodným typem těžby je traktorová těžebně dopravní technologie, nejvýhodněji se pak jeví 

těžba za pomoci lanovkové dopravní technologie v polozávěsu proti svahu. Experimentální 

pozorování dokládají jen velmi pomalý pokles povrchového odtoku, který je ovlivněn tvorbou 

komunikací holosečné těžby dřeva až dalších 25 let (Krečmer 2003, s. 25).  

 

 Opomenout bychom neměli ani funkci rašelinišť na tvorbě odtoku, jelikož v Brdech se 

rašeliniště vyskytují. Jejich celkový podíl na výměře nebude pravděpodobně příliš vysoký, ale 

jejich vliv by mohl být znatelný. O tomto tématu nejvíce píše profesor Janský (2004, in: 

Langhammer 2007,2008). Jeho poznatky (především z literatury a výzkumu na Šumavě) 

hovoří o tom, že rašeliniště netvoří jakési „houby“, do kterých by se voda při vysokých 

srážkách nasákla a v dobách sucha byla rovnoměrně vypouštěna. Při naplnění retenční 

kapacity rašelinišť byl pozorován dle Janského rychlý vzestup odtoku. Jako pozitivní na 

tvorbu odtoku je hodnoceno případné odvodnění a zkulturnění rašelinišť, jelikož tím dojde 

k poklesu podzemní vody a zvýšení retenčního prostoru.  

 Jako další opatření v pramenných oblastech Janský (2004) navrhuje možné hrazení 

bystřin (kromě odtokových kanálů z rašelinišť), čímž dochází ke zvýšení retence a dále důraz 

na zdravotní stav porostů a možnost výstavby/obnovy suchých (zelených) poldrů – o tom více 

kapitola 5.4.2.  

 

 

5.2 Přirozená retence vody v nivě a antropogenní úpravy koryta 

  

V souvislosti s protipovodňovou ochranou se často hovoří o antropogenním ovlivnění 

nejen charakteru přírodního prostředí celého území v povodí, ale též úpravy koryta a s nimi 

spojeným zvýšením povodňových průtoků a větší četnosti povodní.  

Neovlivněné koryto se vyznačuje tím, že je poměrně mělké a při povodních se voda 

snadno z koryta rozlévá do říční nivy, na korytě tak nevznikají erozní škody, postup povodně 

se zpomalí rozlivem do nivy a kulminační průtoky se přirozeně sníží. Důsledkem takovýchto 
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epizod může být i libovolné stěhování toku v rámci nivy, ve které má řeka mnoho zákrutů i 

meandrů a využívá celou nivu. Jako možná ochrana proti povodním se objevují tedy hlasy 

vyzývající k návratu k přírodnímu stavu koryta. Většina výzkumů na experimentálních 

povodích byla uskutečněna na malých potocích (Matoušková 2008), kdy zdaleka jediným 

účelem nebylo sledování vlivu na povodňové průtoky, ale i jiné změny jako retence vody 

v krajině nejen při povodních a zlepšení přirozeného vodního prostředí pro místní faunu a 

floru.  

Využívání říční nivy obyvatelstvem se stalo důvodem k prvním rozsáhlým úpravám 

vodních toků na území Čech již od konce 19. století (Langhammer 2007, s. 272), kdy regulace 

toků měly sloužit jako ochrana sídel a průmyslových podniků před povodněmi. Podstatou 

těchto úprav bylo především rychlé provedení vody ohroženým územím. S hospodářským 

rozvojem přibyly i jiné problémy jako například přehrazování říčních niv komunikacemi. 

 

Mezi nejčastější problematické úpravy patří ty, které: 

 vytváří potenciální překážky v proudění 

 způsobují urychlení proudění v korytě 

 omezují využití retenčního potenciálu říční nivy 

 

Na modelu pro řeku Blanici v délce úseku 32 km (Langhammer 2008) autoři 

zkoumali, jak by daným územím protekla velká voda z roku 2002 nebýt překážek v proudění 

řeky (jezy, mosty) a nebýt upravenosti koryta především jeho sevření valy. Výsledky nebyly 

jednoznačné a neprokázaly vztah mezi extremitou povodně a vlivem provedených úprav 

koryta. Rozdíl v naměřených a modelovaných hodnotách byl minimální. Odstranění jezů 

znamenalo v modelu snížení kulminace o 1,21 m
3
/s (průtok byl 308 m

3
/s) a zpoždění 

kulminace o 45 minut. Odstranění mostů i s náspy v modelu se projevilo zrychlením proudění 

vody a rychlejší kulminaci (o 2 hodiny a 17 minut) za vyššího průtoku (o 2,69 m
3
/s). Vliv 

komplexních úprav koryta se projevil snížením kulminačních průtoků (o 1,61 m
3
/s) a 

zpožděním kulminační vlny (o 38 minut). Je třeba brát v potaz, že pro různá povodí a různé 

profily bude dosaženo jiných hodnot a jedná se tedy jen o velmi přibližné hodnoty. 

Pozitivní vliv mostů a komunikací by se neměl přeceňovat. Tyto překážky sice mohou 

dočasně snížit průtočnost toku, kdy nad překážkou dochází ke vzdutí hladiny a zadržení vody, 

ale případná destrukce překážky, která není na takovéto zatížení stavěná, může způsobit níže 

na toku další náhlou povodňovou vlnu a další velké materiální škody vlivem erozní činnosti 
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(Langhammer 2007, Janský 2004). Langhammer (2007, s. 291) navíc uvádí, že význam těchto 

opatření s rostoucí extremitou roste, jelikož zadržují více vody a spíš hrozí provalení.  

Langhammer (2007, s. 271-293) uvádí, že vliv antropogenních úprav, jedná-li se o 

úpravy trasy toku (zkrácení říční sítě, úpravy koryta, využití nivy a příbřežní zóny), klesá 

s extremitou povodně. Ztráty retenčních prostorů a rychlý průchod povodňové vlny se projeví 

především při povodních s kratší dobou opakování a u povodní z přívalových dešťů. Tyto 

úpravy tedy přispívají k rychlejšímu průchodu povodňové vlny a u extrémních případů, jako 

byla například událost z roku 2002, je jejich účinek zanedbatelný.  

Komplexní model vytvořil Acreman (2003), který došel na svém modelovém úseku 

toku Cherwell (Velká Británie) k závěru, že návrat koryta k původnímu stavu by zredukoval 

povodeň o 10-15 %. Perioda opakování jeho povodňových událostí ovšem dosáhla maximálně 

16 let, nejedná se tedy o extrémní případy.  

 

Úpravy zvyšující především rychlost proudění a postup povodňové vlny tokem jistě 

přispívají k extremitě povodní na Klabavě, přičemž právě rychlý nástup povodňových situací 

způsobený morfometrickými parametry povodí je pro Klabavu typický a postup povodňové 

vlny je úpravou koryta tedy dále urychlován.  

Koryto Klabavy má některé oblasti antropogenně prakticky neovlivněny (například 

téměř celé povodí ve Vojenském újezdě, Klabava mezi Strašicemi a Dobříví, Klabava mezi 

Chrástem a soutokem s Berounkou), zatímco v intravilánech měst vykazuje koryto velkou 

míru upravenosti, především v napřímení, prohloubení a vydláždění koryta.  

 Vyhodnocení upravenosti hlavního toku a významnějších přítoků by vyžadovalo 

samostatný výzkum, který, pokud byl někdy uskutečněn, se autorovi této práce nepodařilo 

najít. Pokud bychom vycházeli z osobní prohlídky prakticky celého toku Klabavy od ústí po 

pramennou oblast, je třeba konstatovat, že podstatná část Klabavy jeví jasné známky 

upravenosti koryta. Poměrně přesné, ale nevyčíslené informace lze dohledat na internetové 

encyklopedii Rokycan (Borek 2012), která vychází ze zpráv místních novin, schůzí 

zastupitelstva, zápisů z kroniky apod. Z tohoto zdroje vyplývá, že regulace Klabavy proběhla, 

její podstatnou částí bylo napřímení toku, vyhloubení a zpevnění břehů. Zabývat se tedy 

můžeme různými poznatky o vlivu antropogenních úprav na povodňové průtoky.  

Na toku se dále objevují i objekty, které potenciálně tvoří překážky pro proudění 

(například most v Dobřívi). Ke snížení průtočnosti u těchto objektů často přispívá též chod 

splavenin, kterých je v případě Klabavy pramenící v horské oblasti Brd mnoho (Hydroprojekt 

2007). Zároveň se jedná o místo se zvýšenou vodní erozí. Jako u mnoha českých řek i na 
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Klabavě je omezena přirozená vlastnost říční nivy jakožto přirozeného retenčního prostoru, 

když velká část nivy je zastavěna sídly, popřípadě průmyslovými areály (případ Hrádku), 

které se chrání před účinky povodní hrázemi. Profesor Janský (2004) navrhuje v takovýchto 

případech i přesídlení výrobních a sídelních prostor mimo místa s největším rizikem záplavy a 

ponechání říčních niv co největšímu rozlivu. Žádoucí pochopitelně není ani případ, kdy 

intravilány nejsou chráněny proti povodním vůbec a dochází tak k přímým škodám při 

průchodu velké vody. 

   

 Návrat k původnímu korytu je u Klabavy jakožto celku spíše nereálný, jelikož úseky 

ve VÚ Brdy jsou samy o sobě většinou přírodě blízké a níže na toku je okolí řeky značně 

zastavěné, což snižuje prostor pro případný přirozený rozliv řeky a možné revitalizační 

opatření. Nicméně efektivnější využití některých volných prostorů možné je, například úsek 

pod Padrťskými rybníky, mezi Dobříví a Hrádkem, mezi Rokycany a VD Klabava a další 

menší úseky (Hydroprojekt 2007, s. 132). V souhrnu navržená území Hydroprojektem (2007) 

nedají více než 11 kilometrů, což je vzhledem k celkové délce toku poměrně malá část. U 

těchto oblastí je dle Studie (Hydroprojekt 2007, s. 132) potřeba především chránit jejich 

současný charakter tak, aby nedošlo k jejich zastavění či vytvoření překážek přirozenému 

rozlivu, popřípadě provést revitalizaci toku a návrat k přírodě blízkému korytu.  

 

 Mapa rozlivů při stoleté povodni dokazuje, že na Klabavě je jen málo míst, kde by 

mohlo dojít při rozlivu k přirozené retenci vody v krajině a zadržení části povodňové vlny. 

(obrázky v přílohách) 

 

 

5.3 Technická protipovodňová opatření 

 

 Přirozená retence vody v krajině tedy velice často nestačí k ochraně sídel před účinky 

povodní a je třeba aktivně budovat technická protipovodňová opatření. Jedná se buď přímo o 

zabraňování účinkům povodní a ochranu objektů hrázemi a protipovodňovými opatřeními, 

nebo zvýšení umělé retence v krajině pomocí vodních nádrží a poldrů. Mnohdy se též jedná o 

zvýšení kapacity koryta, které je často zanášeno usazujícími se splaveninami. Kupříkladu 

v roce 2002 došlo nad Strašicemi k úplnému zanesení koryta a níže na toku velké množství 

usazenin naplavených z Brd způsobilo zhoršení průběhu povodně a velké škody na majetku 

(Hydroprojekt 2007, s. 117-118). Technická opatření se na toku realizují, mezi 
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nejvýznamnější patří ochranná hráz Dýšina – Nová huť na levém břehu Klabavy vybudovaná 

před povodní roku 2013. Tato hráz s protipovodňovými vraty v místě brodu přes řeku a 

hradícími objekty se stavidly na mlýnském náhonu je dimenzována na ochranu před stoletou 

vodou a rezervou třicet centimetrů nad tuto hranici. Povodeň z roku 2013 neprověřila opatření 

v plné míře (maximální průtok zde byl na úrovni Q10), přesto došlo k problémům s těsněním u 

náhonu a v malé míře byly některé pozemky zaplaveny. (Kubát, Daňhelka 2013, s. 77) 

 

Oblast protipovodňového opatření v Nové Huti, hráz je vybudována kolem celé zástavby obce. 

Zeleně je vyznačena hráz. Zdroj: eagri: protipovodňová opatření, Ochranná hráz Dýšina – 

Nová Huť ř. km 7,104 – 8,383 

(http://eagri.cz/public/app/vodev/protipovod_opatreni/pdf/GetOpatreni.ashx?ca=129D12300

4509)   

http://eagri.cz/public/app/vodev/protipovod_opatreni/pdf/GetOpatreni.ashx?ca=129D123004509
http://eagri.cz/public/app/vodev/protipovod_opatreni/pdf/GetOpatreni.ashx?ca=129D123004509
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Obr.: Protipovodňová vrata v hrázi u Nové Huti. Foto:Michal Kadeřábek 

 

 Další technická opatření se soustřeďují především jen na zvýšení kapacity koryta 

(např. v Rokycanech - Povodí Vltavy, 2009), ovšem ve zprávě o povodni roku 2013 (ČHMÚ, 

2013) není zmínka o funkčnosti zmíněného zamýšleného protipovodňového opatření, z čehož 

lze usuzovat, že minimálně v roce 2013 ještě nebylo realizováno, jelikož obdobná opatření 

jsou ve zprávě zmiňována. Nerealizaci opatření potvrzuje i zpráva z roku 2014 (Povodí 

Vltavy, 2014), která uvádí, že koryto v Rokycanech nemá kapacitu na provedení povodňové 

vlny o době opakování 100 let. Návrh z roku 2009 počítal právě s úpravou koryta na takovou 

úroveň, aby vlnu o průtoku Q100 bezpečně provedlo a nedošlo k rozlivu v oblasti obytných 

oblastí.  

 Poslední zmínky hovoří znovu o obnovení jednání ohledně zvýšení kapacity koryta 

v Rokycanech. Ovšem ani tentokrát se zatím nejedná o realizaci, nýbrž zatím jen projekt ve 

fázi projednávání (ČT 2015). 
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5.4 Význam nádrží v protipovodňové ochraně 

  

Vodní nádrže na vodních tocích mívají různé účely využití, mezi nejobvyklejší 

způsoby využití patří hydroenergetické, plavební, rekreační, vodárenské a protipovodňové. 

Mnohé přehrady jsou víceúčelové a jednotlivé způsoby využití jsou v jejich rámci 

kombinovány. Nároky na protipovodňovou ochranu jsou ovšem v protikladu s nároky na 

ostatní účely, jelikož ty potřebují ke svému správnému fungování dostatečné zásoby vody, 

zatímco při protipovodňové ochraně je kladen pochopitelně důraz na co nejmenší naplněnost 

přehrad vodou. U nás je podle Kendera (2004, s. 74) největší důraz vesměs kladen na funkci 

hydroenergetikou, ovšem Němec, Hladný (ed.) (2006, s. 117-122) si již netroufají nějakou 

funkci přehrad vyzdvihnout jako nejdůležitější a jen popisují antagonistické působení různých 

účelů.  

 Vodní nádrže jsou schopny velkou část povodňové vlny zadržet ve svém retenčním 

prostoru, ovšem po jejich naplnění může dojít i k efektu zvýšení průtoků vlivem vodní 

plochy, jelikož na vodní ploše nemůže docházet k přirozenému vsaku a voda zde teče přímo a 

rychle (Kender 2004, s. 72-74). I v tomto případě však retenční prostor přehrady poslouží 

k časovému posunu kulminace řeky a umožní tak delší čas pro včasné varování obyvatelstva 

níže na toku.  

 

5.4.1 Vodní nádrže na Klabavě 

 

Vzhledem k častým povodňovým situacím se jeví přirozené, že je vedena debata o 

možnostech protipovodňové ochrany na toku tak, aby nebyly dotčeny obytné i jiné objekty. 

Klabava je tokem náchylným k častým povodňovým událostem nejen díky svým 

morfometrickým parametrům, ale též díky chybějící účinné protipovodňové ochraně. Na toku 

se nachází jen málo vodních ploch s významným retenčním objemem, které by byly schopny 

pozitivně ovlivnit nepříznivé odtokové poměry, popřípadě ovlivnit velkou část povodí. Mezi 

nejvýznamnější patří v pramenné oblasti Padrťské rybníky a na dolním toku vodní dílo 

Klabava a zatopené Ejpovické lomy.  
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VD Klabava 

 Vodní dílo leží v dolní části toku v říčním kilometru 14,735 pod Rokycany a jeho 

vznik je spojen s vybudováním Ejpovických lomů a odklonění řeky do podzemních tunelů. 

Plocha povodí zakončená závěrovým profilem hráze vodního díla je 329,9 km
2
, samotná hráz 

je vysoká 12,6 m, nádrž je schopna pojmout 5,66 milionu m
3
 vody a zatopená plocha činí 128 

ha. Původním účelem díla byla ochrana níže položených lomů, ovšem po jejich zavření došlo 

i ke změně hlavního účelu nádrže. V současné době slouží především k zajištění minimálních 

průtoků níže na toku, rekreaci, rybolovu a snížení účinku povodní. Retenční prostor nádrže je 

4,52 mil. m
3
, což činí velkou část z celkové kapacity a je zřejmé, že protipovodňová ochrana 

je mezi účely této nádrže preferována. Další zvýšení objemu není již reálné (zástavba blízko 

současné maximální hladiny) a nádrž je schopna zadržet především povodně o malém objemu 

(i velké kulminace), které bývají na Klabavě obvyklé. Vlnu o větším objemu již není schopna 

pojmout, což limituje její účinnost, jelikož při srovnání s povodňovou vlnou doby opakování 

100 let, která má objem 22,5 mil. m
3
 (Hydroprojekt 2007, s. 135), je retenční prostor vskutku 

nedostatečný.  

 

 

VD Klabava s velkým retenčním prostorem, pohled na hráz. Foto:Michal Kadeřábek 
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Lom Ejpovice 

Lom Ejpovice poskytuje také jistý retenční prostor, již zcela neovladatelný, který je 

odhadován na 1,55 mil. m
3
 vody. Tento prostor není pro ovlivnění velkých vod příliš 

významný, ale společně s VD Klabava jsou schopny ovlivnit menší povodňové vlny. 

Navýšení retenčního prostoru zde opět není reálné, jelikož morfologie okolí není vhodná 

k vytvoření hráze a možného rozlivu vzdutí nádrže (Hydroprojekt 2007). Nevýhodou 

Ejpovických lomů a VD Klabava je však také jen malé území, které nádrže ovlivní. Níže leží 

obce Dýšina, kde již byla vytvořena protipovodňová ochranná hráz v roce 2013 odolavší až 

stoleté vodě (+30 cm (ČHMÚ, 2013)) a obec Chrást, kde hlavní zástavba leží mimo území 

ohrožené možným rozlivem řeky.  

 

Zatopená plocha lomu Ejpovice. Foto:Michal Kadeřábek 

 

Padrťské rybníky 

 Tyto dvě vodní plochy leží v pramenné oblasti Klabavy ve vojenském újezdě a 

označují se jako Hořejší a Dolejší Padrťský rybník. Vybudovány byly někdy před rokem 1565 

a teprve po nich byla pod hrází Dolejšího rybníka vybudována obec Padrť, jež se později stala 

železářským střediskem s vlastní vysokou pecí a postupně pěti hamry na Klabavě (Čáka 1998, 
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s. 70-75). Později za první republiky se rybníky staly místem rekreace měšťanů a na březích 

Hořejšího rybníka dokonce proběhl skautský tábor pražského pátého oddílu pod vedením 

legendárního Jaroslava Nováka – Braťky. Obec zanikla v roce 1952 s rozšířením vojenského 

újezdu (Čáka 1998, s. 76) a vznikla zde jedna z dopadových ploch. 

 V současné době slouží rybníky k chovným účelům, avšak jejich retenční prostor 1,65 

mil. m
3
 je vzhledem k ploše povodí 21,6 km

2
 dostačující k zachycení stoleté vody 

(Hydroprojekt 2007, s. 134). Ovšem právě malé vlastní povodí zakončené závěrovým 

profilem Padrťských rybníků je důvodem, že rybníky nejsou schopny ovlivnit průtoky níže po 

proudu, jelikož v Strašicích má povodí plochu již 92 km
2
 (tamtéž) a velká část vod tedy vůbec 

Padrťskými rybníky neproteče. Jejich retenční možnosti ale nelze hodnotit jako zcela 

zanedbatelné, obzvlášť ve vztahu k vlastnímu povodí. Názornou ukázkou malého podílu 

povodí Padrťských rybníků jen na celé pramenné části je obrázek č. 8 v přílohách. 

 

 

Další vodní rezervoáry v povodí 

 Kromě výše zmíněných nádrží na hlavním toku se v povodí nachází i další objekty 

s potenciální retenční kapacitou. Jedná se o rybníky na přítocích Klabavy, na Holoubkovském 

potoce celkem přes 1 milion m
3
 a na Oseckém potoce zhruba 0,15 mil. m

3
 retenční kapacity. 

Všechny ostatní retenční prostory v celém povodí Klabavy tvoří dohromady zhruba 0,15 mil. 

m
3
 (Hydroprojekt 2007, s. 139)  

 

 Vodní nádrže s retenčními možnostmi v povodí Klabavy nemají velký vliv na 

zmenšení povodňových škod převážně z důvodu malé retenční kapacity, nebo nevhodné 

lokalizace příliš nízko na toku (VD Klabava a lom Ejpovice) či naopak příliš vysoko, kde 

vlivem malého povodí nádrže neovlivňují podstatnou část celého povodí (Padrťské rybníky). 

Z toho důvodu se uvažuje o vybudování dalších retenčních nádrží v povodí, mezi nimiž hlavní 

místo zaujímá nádrž v lokalitě Amerika.  

 

5.4.2 Význam poldrů 

 

 Jsou-li na území, kde má být vodní nádrž vybudována, kladeny nároky jen na 

protipovodňovou funkci, jsou přirozeným řešením nádrže s co největším retenčním 

prostorem. Takovým případem jsou umělé suché poldry, tedy nádrže, které nejsou trvale 

zatopeny vodou a kromě případů zaplnění povodní je celá jejich kapacita vyčleněna jako 
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retenční prostor. Poldry však mohou být vytvářeny též jako víceúčelové, kdy kromě ochrany 

před povodní slouží též jako přínos pro krajinu a přírodu. Znamená to, že jeho zátopy je 

využito nejen, jak uvádí Hydroprojekt (2007, s. 139-140) k zemědělskému a lesnickému 

využití, ale též jako místo k obohacení prostředí o prvky snášející občasné zatopení – tůně, 

mokřady, vrbové háje, vlhké louky (Kender, 2004, s. 97). Kender (2004) dále uvádí, že aby 

bylo možno budovat poldry i na větších tocích, je třeba vyřešit problém, kdy poldr tvoří 

migrační překážku v toku (což by mohl být problém i u Klabavy s raky). Zároveň uvádí fakt, 

že zátopové oblasti poldrů bývají často natolik vlhké, že jsou zemědělsky jen těžko využívány 

a naopak vyzdvihuje možnost využití oblastí pro pastvu. Janský (2004) nazývá poldry též 

zelené a všímá si, že výstavba trvale akumulovaných nádrží často zhoršuje kvalitu vody 

v řekách, což je jedna z výhod suchých poldrů a uvádí dále, že využití zásobního prostoru 

suchých poldrů pro mokřady a listnaté lesy zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.  

 

 

6. AMERIKA 

 

6.1 Oblast Amerika 

 

 Navrhovaná nádrž by měla vyrůst na místě zvaném Amerika. Před vyhlášením 

vojenského újezdu zde bývala lesní louka, při které vznikla v 19. století kantýna, která díky 

své rušnosti a oblibě u mládeže získala název Amerika. Na tomto místě později vyrostla také 

hájovna, ovšem roku 1984 ji nahradila účelová vojenská stavba a původní stavba zanikla. 

Dnes zde stojící vojenský objekt je neznámého účelu, jelikož Armáda ČR nerada poskytuje 

údaje o svých objektech. (Čáka 1999, s. 105) 

 Oblast leží ve vojenském prostoru pod správou Ministerstva obrany, ovšem s koncem 

roku 2015 (Vláda ČR 2015) je plánováno zrušení prostoru a současně vyhlášení chráněné 

krajinné oblasti v rozsahu prakticky celého současného vojenského újezdu. Návrh počítá na 

pravém břehu Klabavy v oblasti soutoku s Třítrubeckým potokem s vyhlášením druhé zóny 

CHKO (podle mapy CHKO v přílohách). Ministerstvo obrany se dosud vždy postavilo 

zamítavě k možnosti vybudovat v dané oblasti nádrž (Český rozhlas 2014), v blízkosti 

záplavy se nachází kromě objektu Amerika další dva objekty, které by v různých variantách 

nádrže Amerika mohly být postiženy.  

 Prvním objektem je lovecký zámeček Tři trubky ležící při soutoku Klabavy a 

Třítrubeckého potoka. Třítrubecký potok, nazývaný v minulosti Černý nebo též Mlatecký, 
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získal své jméno až podle hájovny Tři trubky (případně i U tří jelenů, což je název odkazující 

na hojnost této zvěře v brdských lesích – dodnes zde žije původní nevyhubený druh), stávající 

dva kilometry proti proudu nad dnešním zámečkem. Lovecký zámeček, který své jméno 

získal podle již zaniklé hájovny, byl vystavěn v letech 1888 – 1890 ve stylu ovlivněném 

secesí a alpskou architekturou (architekt Camillo Sitte) na popud zdejších majitelů Colloredo-

Mansfeldů. Dlouhou dobu sloužil jako zázemí pro vrchnost vyrážející na hony do brdských 

hvozdů, po vyhlášení újezdu sloužil vojákům, dokonce i za války nacistům. (Čáka, 1999, 

Dvořák, 2012) 

 Druhým objektem je vojenský objekt zvaný U Němých. Jedná se o nepřístupný 

podzemní objekt, kde bývalo bojové velitelství tzv. Československého frontu. Dnes je objekt 

obehnán plotem a hlídán. Jeho účel je neznámý (Geodézie On Line, 2011). Nicméně právě 

tento objekt by mohl být jednou z překážek k vybudování nádrže, jelikož jeho rozlehlost 

v podzemí je neznámá, může být značná, a jeho opuštění Armádou i po zrušení VÚ není 

vůbec jisté. Ve vydaném zákoně o zrušení VÚ Brdy (Vláda ČR 2015) je zmínka o tom, že 

majetek na území v současném VÚ přiřazeném k okolním obcím zůstává nadále ve vlastnictví 

státu, což bude pravděpodobně i případ objektu U Němých a dalších staveb (Amerika, Tři 

trubky). 

 Velkou výhodou území ovšem je, že žádná jiná zástavba se zde nenachází.  
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Oblast možné výstavby nádrže, zdroj: http://mapy.cz/ 

 

6.2 Amerika – návrhy a jejich vliv 

 Případná vodní nádrž v oblasti Amerika je navržena ve třech variantách. První dvě 

varianty jsou obsaženy ve Studii odtokových poměrů na řece Klabavě (Hydroprojekt, 2007), 

třetí navrhl Málek (2013) ve své bakalářské práci rozšířením jedné varianty ze Studie 

odtokových poměrů. Všechny tři varianty jsou ve stejné lokalitě, hráz nádrže je lokalizována 

do stejného profilu (kromě mírného posunutí ve Variantě 3) na říčním kilometru číslo 37,5 

(zhruba 1,25 km pod soutokem Klabavy a Třítrubeckého potoka), liší se ale především výškou 

hráze, velikostí zátopy a velikostí retenčního prostoru. Ve Studii odtokových poměrů 

(Hydroprojekt 2007) je zmíněno, že se jedná o varianty retenčních nádrží a poldrů, jelikož 

veškerá kapacita, se kterou se v daných případech počítá, je vymezena jako retenční.  

 Plocha povodí v místě plánované hráze je 69,7 km
2
, povodňová vlna s dobou 

opakování 100 let má objem 5,5 mil. m
3
 a průtok vlny Q100 je 67,6 m

3
/s (Hydroprojekt 2007, 

s. 143). Všechny varianty by znamenaly přeložení silnice i s mosty v délce 2,5 až 3 km a 

inženýrských sítí (tamtéž).  
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 Pro dvě varianty zmíněné ve Studii Hydroprojektu (2007) je vypočteno ovlivnění 

kulminačních průtoků níže na toku.  

 

6.2.1 Varianta 1 – Malá Amerika   

Tato varianta je nejmenší ze všech navrhovaných. Těleso hráze je lokalizováno stejně jako 

v ostatních případech, rozliv je však výrazně ovlivněn především zámečkem Tři trubky, který 

by při této variantě nebyl zasažen. Nádrž je tak dimenzována na omezení na úrovni terénu ve 

výšce 543,5 m n. m. Výška hráze je navržena 20 metrů vysoká s korunou v nadmořské výšce 

542 metrů. Odtok vypouštěný spodní výpustí je dimenzován na hodnotu 21,7 m
3
/s, což je 

méně než pětiletá voda. Objem nádrže by v daném případě činil 2,2 mil. m
3
/s (Hydroprojekt 

2007). 

 

Vliv Malé Ameriky na transformaci povodňových vln: 
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(grafy převzaty  z: Hydroprojekt 2007) 

 

Uvedené grafy ukazují účinnou transformaci menších povodňových vln, ale také 

nedostatečnou kapacitu takové nádrže pro zachycení stoleté vody, kdy po naplnění nádrže by 

došlo ke skokovému navýšení odtoku z nádrže. Povodňové vlny o době opakování 20 a 50 let 

by nádrž byla schopna pojmout bez znatelnějšího vlivu níže na toku a splnila by tak přesně 

svůj účel. Při stoleté vodě by však došlo po kulminaci přítoku do nádrže ke značnému zvýšení 

odtoku, které by však znamenalo alespoň zpoždění povodňové vlny níže na toku a zároveň 
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také snížení kulminační hodnoty, kdy z grafu se dá odhadnout snížení o zhruba 18 m
3
/s. Toto 

snížení ale níže na toku nebude příliš patrné. V sestupné části grafu již křivka odtoku 

prakticky kopíruje křivku přítoku, tedy efekt nádrže se příliš neprojevuje, až následně 

naplněná kapacita nádrže znamená delší dobu s vyššími, avšak již ne extrémními průtoky.  

 

6.2.2 Varianta 2 – Velká Amerika (převzato z: Hydroprojekt 2007) 

 Návrh je situován do totožného profilu jako Varianta 1, změny jsou ve výšce hráze a 

velikosti nádrže, která by při svém naplnění sahala až nad soutok Klabavy a Třítrubeckého 

potoka a nerespektovala by tak areál zámečku Tři trubky. Hráz je navržena 25 metrů vysoká 

s korunou ve výšce 547 m n. m., spodní výpustí by mělo být vypouštěno 15,7 m
3
/s při plné 

nádrži (zhruba Q2). Maximální objem nádrže by v této variantě činil 4,1 mil. m
3
 vody.  

Vliv Velké Ameriky na transformaci povodňových vln: 

 

Varianta Velké Ameriky je dimenzována i na zachycení povodně s průtokem na úrovni Q100, 

kterou transformuje do téměř neškodného průtoku necelých 16 m
3
/s. Toto snížení je nejvíce 

patrné ve Strašicích, níže na toku ztrácí svou efektivitu. Stejně tak ovlivní i vlny o menších 

průtocích. Její vliv na zachycení vlny o větším průtoku nebyl kalkulován.  

 

6.2.3 Varianta 3 

 Poslední návrh byl vytvořen zvětšením Varianty 2 Velká Amerika dalším navýšením 

hráze o dva metry, to jest na 27 m s korunou ve výšce 550 m n. m., což uvádí Málek (2013 s. 

14). Zároveň posunul hráz níže po proudu do ř. km. 37,35. Tyto počty se zdají být mírně 

nepřesné, jelikož posunutím po proudu a zvýšením hráze o 2 metry nelze dosáhnout koruny 
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hráze ve výšce 550 m n. m., pokud jsou předchozí varianty propočítány správně. V této třetí 

variantě je počítáno s objemem 5,5 mil. m
3
/s (Málek 2013), což je podstatné zvýšení oproti 

předchozím variantám. Pro tuto variantu již nebyl počítán vliv na průtok povodňových vln, 

ovšem je evidentní, že by měl být významnější než ve Variantě 2 – Velká Amerika a ovlivnit i 

povodeň větší než Q100.  

 

6.3 Ovlivnění kulminací  

 

Varianta 1 – Malá Amerika: 

 

 

Varianta 2 – Velká Amerika: 

 

(tabulky převzaty z: Hydroprojekt, 2007, s.149) 

 

Je zřejmé, že níže na toku by se vliv nádrže snižoval z důvodu dalších neovlivněných 

přítoků a v Rokycanech by v případě Malé Ameriky bylo snížení již poměrně malé. Oproti 

tomu ve druhé variantě Velké Ameriky by i v Rokycanech bylo ovlivnění podstatné. Jistý 

náčrt vlivu nádrže na níže položené úseky řeky může dát graf dílčích povodí, kde ovšem je 

počítáno pouze s plochou povodí, nikoliv s prostorovým rozložením srážek, které nebude 

rovnoměrné a vyšší úhrny se dají předpokládat v pramenné části povodí (též podle kapitol 3 a 

2.2.4).  

 Hydroprojekt (2007) porovnával různé možnosti umístění dalších nádrží v povodí, a 

jejich kombinace s vlivem na odtokové poměry. Tyto nádrže jsou: pod Padrťskými rybníky na 

Klabavě, nad Dobříví na Klabavě, na Třítrubeckém potoce pod Reservou (2 možnosti), na 

Reservě, na Ledném potoce, na Skořickém potoce (2 možnosti), na Pekelském potoce, na 

Hůreckém potoce (2 možnosti), na Chejlavě (2 možnosti) a na Voldušském potoce. Poslední 
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tři lokality jsou v povodí Holoubkovského a Voldušského potoka, které se do Klabavy vlévají 

až v Rokycanech, respektive ještě níž na toku.  

 

Převzato z: Studie odtokových poměrů: Hydroprojekt 2007. 

Mezi variantami více různých nádrží hodnocenými jako vysoce efektivní se nachází 

jen různé kombinace Velké Ameriky s jinými nádržemi, značenými v mapě jako D (na 

Klabavě nad Dobříví - objem 2,1 mil. m
3
) a H (na Ledném potoce - objem 0,8 mil. m

3
), a 

Velká Amerika samotná (značena C). Výhoda samotné Velké Ameriky jsou nižší investiční 

náklady než v případě kombinace s dalšími nádržemi, ovšem při možnosti kombinace by zase 

ochrana níže položených sídel před účinky povodní (řešená ochrana je maximálně do průtoků 

Q100) nevyžadovala žádná další opatření.  

Jako efektivní je hodnoceno vybudování Malé Ameriky, případně její kombinace 

s dalšími menšími nádržemi. Mezi takto hodnocená opatření patří i varianty dvou až tří jiných 

nádrží vybudovaných v povodí, ovšem jejich efekt není zdaleka tak velký jako v případě 

například Velké Ameriky. Celkově se jedná o varianty nádrží značených na mapě jako B, 

A+F, A+E, B+ H, B+D, B+D+J. Tyto kombinace jsou hodnoceny jako efektivní, písmenem B 

je značena Malá Amerika.  
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Hydroprojekt (2007) sepsal ještě seznam málo efektivních variant, o těch však není 

třeba se zmiňovat, jelikož jejich vliv na průtoky na Klabavě by nebyl podstatný.  

 

 

7. Diskuse 

 Neregulovaná řeka Klabava je schopna působit ve svém území významné 

škody, které ohrožují obyvatele i majetek. Obyvatel, kteří jsou přímo ohroženi stoletou vodou, 

je kolem Klabavy 894, nejvíc jich je pochopitelně v Rokycanech (685), další jsou v sídlech 

výše na toku: Kamenný Újezd (62), Dobřív (81), Strašice (25) a další v Chrástu, Dýšině, 

Hrádku a Klabavě (Povodí Vltavy 2014). Ohrožených pětisetletou vodou je v souhrnu přes 

dva a půl tisíce.  

Z toho hlediska se jeví přirozené uvažovat o ochraně před účinky velkých vod. Nelze 

předpokládat absolutní ochranu před povodněmi a je třeba se naučit s povodněmi žít 

(Langhammer 2007). Povodňové události z posledních let rozproudily debatu o ochraně před 

povodněmi a ukazuje se, že výskyt více extrémních povodní v poměrně krátkém časovém 

období na stejném území není zdaleka vyloučen. Rozvoj sídel a průmyslových objektů 

znamenal větší nároky na prostor a lidská činnost se tak rozšířila i do oblasti, které by měla 

patřit řece. Na Klabavě je možné tento jev samozřejmě také pozorovat – areál v Hrádku, sídla 

podél toku. Tento rozvoj spolu s velkým výskytem extrémních meteorologických událostí 

sebou nese vyšší škody při rozvodnění řek. Zároveň bylo až do druhé půlky 20. století 

přistupováno k napřimování toků, což vedlo k vytvoření dalšího prostoru pro lidskou činnost, 

ale v době povodní to znamenalo jen větší problémy, jelikož voda byla z povodí rychle 

odváděna a koncentrovala se v tocích.  

Současný trend spěje k co největšímu zadržování vody v krajině tak, aby v korytech 

řek teklo za povodňových stavů vody co nejméně. Retenčními prostory přímo v povodí jsou 

pramenné oblasti, retenční nádrže a volné úseky říční nivy. V případě Klabavy je veliký 

potenciál retence vody v pramenných oblastech, které jsou významně zalesněny, ovšem vliv 

lesních komplexů na odtok vody by si zasloužil vlastní detailní výzkum. Dá se však 

předpokládat, že jen obtížně se bude zvyšovat retenční kapacita lesních komplexů, rezervy 

mohou být snad jen v síti komunikací a způsobu těžby dřeva.  

Na druhé straně retenční nádrže na Klabavě nejsou adekvátní, jelikož jediná vyloženě 

retenční nádrž se nachází až pod Rokycany a její retenční kapacita není zdaleka dostatečná 

pro zadržení extrémní povodně. Další nádrže s retenční kapacitou nejsou významné, 

kupříkladu Padrťské rybníky mají tak malé povodí, že jejich vliv na průtoky níže na toku je 
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jen nepatrný. Rozliv řeky do nivy je v případě Klabavy též značně omezený především vlivem 

intenzivní zástavby.  

 Přirozeným východiskem dané situace je vybudování ochrany obyvatel před účinky 

velkých vod. Tato ochrana může být dvojího charakteru. Buď již zmíněné zvýšení retence 

pomocí umělých nádrží, nebo ochrana obyvatel pomocí ochranných zdí a valů přímo podél 

řeky. Problémem druhé varianty ochrany je to, že tímto dochází k urychlení odtoku, který se 

může projevit níže na toku. Kacíř (2010) uvádí, že pro povodňové situace na Berounce 

v Berouně má Klabava společně s Úhlavou dominantní vliv. Proto by se při ochraně nemělo 

zapomínat ani na níže položená sídla.  

 Zvýšení retenční kapacity pomocí umělých nádrží dovede být velice účinným 

nástrojem, obzvlášť pokud protipovodňová ochrana je jejich hlavním účelem. Příkladem 

významu suché nádrže při povodních je případ z roku 1954, kdy nově vybudovaná Slapská 

přehrada byla schopna zachytit prakticky celý objem povodňové vlny (Kender 2004). Tento 

případ je zavádějící, jelikož není reálné, aby všechny nádrže byly stále vypuštěné, obzvlášť 

tak velké jako Slapská, ovšem dobře to ilustruje význam suchých poldrů, jejichž naprosto 

dominantním účelem je zadržení povodňové vlny.  

 Vybudování nádrže v oblasti Amerika by pro zvýšení ochrany území níže na toku 

proti účinkům povodní bylo prospěšné. Ovlivnění se liší podle různých variant nádrže, 

bohužel není modelována vlna o větším objemu než Q100. Dá se však předpokládat, že Malá 

Amerika by takovou vlnu příliš neovlivnila a i Velká Amerika by dost možná narazila na svou 

mez. Tento fakt je zřejmý a nelze předpokládat, že by kdy jakákoliv protipovodňová ochrana 

byla schopna zajistit absolutní ochranu (Langhammer 2007). Stejně tak i přirozená retence má 

své meze, které bývají při extrémních případech (jako roky 1997, 2002) značně překročeny a 

vliv této retence je minimální. To samé potvrzuje i Reinhardt (2011), kdy návrat k přírodě 

blízkému korytu má v jeho výzkumném území jen minimální dopad na transformaci vlny 

Q100.  

 Dalším problémem může být to, že se pod profilem Amerika vlévá do Klabavy ještě 

mnoho dalších přítoků, které jsou schopny způsobit značné problémy a jejichž odtok není 

regulován. Z hlediska plochy povodí se rozhodně nejedná o zanedbatelné číslo a z toho 

důvodu vliv Ameriky na níže položená sídla výrazně klesá. Podíl povodí těchto přítoků je 

znázorněn v grafu kapitoly 4. Z toho důvodu je ve Studii odtokových poměrů (Hydroprojekt 

2007) jako nejúčinnější předkládána varianta kombinace Velké Ameriky a nádrže na Ledném 

potoce, případně kombinace Velké Ameriky a nádrže na Klabavě nad Dobříví. Ani tyto 

varianty však neřeší problém se všemi přítoky, které se mohou rozvodnit a níže na toku tak i 
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jejich účinnost klesá. Nevýhodou takovýchto řešení je vyšší finanční nákladnost na výstavbu 

více přehrad.  

 Podobný problém řešil na německé straně Krušných hor tým kolem Reinhardta (2011) 

vzhledem k velkým škodám, které způsobila roku 2002 rozvodněná řeka Flöha (Flájský 

potok). V hydrologickém modelu NASIM řešili vliv implementace 32 malých 

nekontrolovatelných nádrží jak v horních částech toku, tak v oblastech s nižším spádem a 

větším retenčním prostorem. Že se jedná o malé nádrže, dokresluje fakt, že jejich maximální 

objem činil 65 tisíc m
3
. Model byl použit na stoletou vodu a na malých přítocích toku bylo 

dosaženo redukce povodňové vlny téměř o polovinu. V nižších částech toku (povodňový 

průtok Q100 na úrovni 185 m
3
/s) bylo dosaženo redukce o 12,8 %, což odpovídá snížení 

průtoku o 23,7 m
3
/s. V tomto případě tedy redukce stoleté vody je znatelná, ovšem takovéto 

snížení je podmíněno kromě výstavby nádrží ještě zalesněním území, které se na snížení 

průtoku také podílí. Tato varianta též cílí na ochranu přírodního prostředí, jelikož maximální 

doba zátopy území nádržemi je vypočítána na 64 hodin, což snižuje dopady na životní 

prostředí na minimum. Jistá podobnost s povodím Klabavy spočívá v tom, že okolí toku 

Flöhy neposkytuje dostatečný prostor pro rozliv řeky ani návrat k přírodě blízkému korytu a 

průtok Q100 je na podobné úrovni jako u Klabavy. Takovéto řešení v případě Klabavy by tedy 

mohlo být také diskutováno, ovšem ve Studii Hydroprojektu (2007) není s takovouto 

variantou kalkulováno, jelikož všechny navrhované nádrže jsou mnohonásobně větší než-li ty 

v povodí řeky Flöhy. Ovšem takováto varianta by mohla být východiskem v případě, že by 

z jakéhokoliv důvodu nebylo možno přistoupit k výstavbě nádrže Amerika. 

 S většími nádržemi počítali ve svém výzkumu Taufmanová a Jeníček (2011), ovšem 

ani jejich nádrže nepřesáhly objem 300 tisíc m
3
, což je stále výrazně méně i než varianta Malé 

Ameriky. Výsledky z modelu HEC-HMS hodnotí vliv implementace čtyř poldrů do povodí 

řeky Rolavy v Krušných horách, kdy byly simulovány události dvou známých průtoků a 

průtoků reagujících na denní srážkové události o době opakování 10, 20, 50 a 100 let. 

Výzkumné povodí má rozlohu 125 km
2
, což je méně než má Klabava, ovšem menší jsou i 

nádrže, jejichž souhrnný objem je menší než varianty Ameriky. Výsledky tohoto modelu 

ukázaly pozitivní vliv poldrů, když při srážkové události o době opakování 100 let bylo 

snížení průtoku v závěrovém profilu o 19 % z 62,8 m
3
/s na 50,8 m

3
/s. S rostoucí extremitou 

srážky rostl i vliv systému poldrů na průtoky a nejúčinnější byl právě při 100-leté srážce. 

Ovšem je současně zmíněno, že hydrologickou odezvu na vyšší srážky by již pravděpodobně 

poldry nezadržely a jejich vliv na průtoky by již byl nulový až negativní. Zároveň efekt 

poldrů se nejvíc uplatňoval ve vyšších částech povodí, kde efektivita dosáhla až přes 50 % 
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snížení průtoku, ovšem v těchto oblastech není ochrana třeba, jelikož se zde téměř nevyskytují 

sídla. V této práci nebyly diskutovány další možnosti protipovodňové ochrany, ale pozitivní 

vliv poldrů na odtokové poměry byl vcelku prokázán.  

 Obtíží, se kterou se výstavba nádrže možná bude potýkat, je ochrana přírody. Vybraný 

seznam živočichů, které by výstavba nádrže či nádrží mohla ovlivnit, je v kapitole 2.2.6, 

ovšem podrobnější výzkum by v této oblasti jistě byl žádoucí. Dosud má z hlediska povolení 

stavby hlavní slovo Ministerstvo obrany, ovšem s vyhlášením CHKO jistě přejde část 

kompetencí na správu CHKO, okolní obce a další instituce typu Povodí Vltavy a Lesy ČR, 

které budou mít možnost se vyjádřit k výstavbě nádrží. Přeměna současného prostředí je 

velice pravděpodobná i v případě suchého (zeleného) poldru, ovšem vznik nového prostředí 

by mohl prospět biodiverzitě a ekologické stabilitě krajiny. Mohl by teoreticky nastat 

podobný efekt, jaký přineslo vybudování Padrťských rybníků, kdy sice zaniklo původní 

prostředí, ovšem za vzniku nového, bohatého na druhy a v dnešní době přírodovědně 

ceněného.  

 

 

8. Závěr 

 Zvýšení povodňové ochrany obcí kolem Klabavy je žádoucí a vystavění nádrže 

v oblasti Amerika by bylo z hlediska ovlivnění povodní prospěšné. Rozliv řeky do nivy příliš 

možný není a současná technická opatření nejsou dostatečná. Nádrž Amerika je lokalizována 

do horní části toku, což snižuje její účinnost v níže položených sídlech a tento jev potvrzují i 

diskutovaná řešení z jiných toků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné její výstavbu spojit 

s dalšími opatřeními, především se jedná o opatření na přítocích, které jsou jinak schopny 

výrazně zhoršit situaci na Klabavě. Tato další protipovodňová opatření by bylo potřeba 

kombinovat především v případě nejmenší varianty Ameriky. Všechna zmíněná opatření jsou 

dimenzována na stoletou vodu, proto lze předpokládat, že vliv opatření na větší povodně by 

byl nepatrný, případně i negativní. 
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10. Přílohy: 

 

Výřezy map rozlivu Q100 z portálu Povodňového plánu Plzeňského kraje:

 

Obr. 1: Úsek toku ve Strašicích a rozliv mezi Strašicemi a Dobříví 

 

Obr. 2: Úsek toku v Dobřívi a Hrádku, rozliv na loukách mezi těmito obcemi 

 



64 
 

 

Obr. 3: Úsek toku v Hrádku, Kamenném újezdu a části Rokycan, rozliv řeky je zde významně 

omezen. 

 

Obr. 4: Úsek toku v Rokycanech a nad VD Klabava, významné rozlivové lokality po soutoku 

s Holoubkovským potokem 
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Obr. 5: VD Klabava, Ejpovické lomy a Dýšina. Ejpovické lomy jsou zde značeny jako 

rozlivové území 

 

Obr. 6: Dolní část toku od Dýšiny po Chrást u Plzně s nezanedbatelnými možnostmi rozlivu a 

levostrannou ochranou toku v Nové Huti. V levém horním rohu obrázku je již záplavové území 

Berounky.  
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Obr. 7: Část toku u soutoku s Berounkou, poslední úsek s přirozeným korytem a velkým 

inundačním územím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Legenda k výše uvedeným mapám: 

 

 

 Zdroj výřezů map a legendy: Povodňový plán Plzeňského kraje, http://mapy.kr-

plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm  

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm
http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm
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obr. 8: Pramenná část povodí Klabavy se zanesenými možnými přehradami a ukázka malé 

plochy povodí ovlivněného Padrťskými rybníky (mapa převzata z: Hydroprojekt 2007).  


