ZÁKLADNÍ INFORMACE O NOVÝCH TECHNOLOGIÍCH A TECHNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH
PROTIPOVODŇOVÉ, PROTIEROZNÍ A PROTISESUVNÉ OCHRANY TYPU PROTEX

OBLAST VYBŘEŽOVÁNÍ (povodně)
Prezentovaná technologie protipovodňové ochrany (PPO) je vyvíjená v rámci dotačních programů MPO ČR a
TAČR od roku 2001 jako protipovodňový, resp. protierozní a protisesuvný systém. Tato technologie je založena
na využití nově vyvinutých a vyvíjených technických prostředků, sloužících jako alternativní řešení budování
zejména protipovodňových opatření, jako je navyšování a zpevňování hrází a břehů vodních toků, výstavba
hráze retenčních nádrží a suchých poldrů, atp.
Jedná se o jednoduché, levné, trvalé i dočasné PPO, která lze použít i na místech, kde je využití standardní
techniky, popř. složek IZS v průběhu havarijních jevů (bleskové povodně, přívalové srážky, atp.), pro těžkou
dostupnost v terénu, vysokou časovou a finanční náročnost, problematické.
Protipovodňová ochrana PROTEX rozšiřuje nabídku přírodě blízkých strukturovaných řešení vedoucích
k tlumení dopadu extrémních přírodních jevů na intravilánu lidských sídlišť i průmyslových objektů, současně
schopných se uplatnit i jako dílčí řešení vedoucí k posílení opatření vedoucích ke stabilizaci vodního režimu
v krajině.
Povodňový systém PROTEX je založen na využití:
1) Tkaninové vaky – jde o velkoobjemové vaky šité z polypropylenu v provedení – hadicové Ø 200 – Ø 700
mm, ledvinové – kombinace hadicových 2 – 3 x Ø 200 – Ø 700 mm, matrace 5 x 8 m, atd. Dle problematiky
dané lokality lze použít několik různých typů tkaninových vaků o široké škále rozměrů a provedení.
2) Plnicí směsi:
A) Nabídka plnicích směsí pro vytvoření silikátového nízko-pevnostního kompozitu zahrnuje kromě pojiva cementu a vody, hlavně plnivo, což jsou environmentální materiály, jako kamenivo frakce 0/1 - 0/4 mm,
kamennou drť / prach (filer), popílek, i tzv. ztracené hydrosměsi, zejména bagrované a tříděné hlinitopísčité nebo
štěrkové zeminy.

B) Receptury plnicí směsi byly vyvinuty, testovány a zkoušeny v KOEXPRO OSTRAVA, a.s. ve spolupráci s
BETOTECH, s.r.o. Beroun, akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava a Zdravotním ústavem Ostrava na základě
požadavků na potřebné technické parametry i užitné vlastnosti vodohospodářských staveb i na ekologické a
hygienické vlastnosti. Vyvinuté směsi vyhovují platné evropské legislativě.
3) Čerpací agregáty – technologie PROTEX - Tkaninové vaky se rozloží na kritická místa, kde se očekává
nebo předpokládá např. nárůst hladiny vodního toku a pomocí speciálních pístových či vřetenových čerpacích
agregátů, nebo stavebních čerpadel Schwing, Putzmeister atp., se naplní plnicí směsí pomocí potrubí nebo hadic
(např. požárních hadic typu „B“ resp. „C“) až na vzdálenost několika set metrů. Technologie PROTEX byla
úspěšně ověřována při hydraulických zkouškách v Laboratořích vodohospodářského výzkumu (LVV) na VUT
v Brně na tři základní parametry pro hradící konstrukce - stabilitu, průsak a přelití vodou. Současně byly, pro
vybraná „sestavení“ tkaninových vaků, zpracovány statické výpočty za účelem stanovení maximální hladiny
vody při zachování bezpečnosti proti překlopení a posunutí tělesa hráze z tkaninových vaků.
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Zájemcům o bližší seznámení s technologií PROTEX doporučujeme:
•

seznámit se s detaily technologií PROTEX na webových stránkách www.protex-tc.cz a
www.koexpro.cz;

•

v případě hlubšího zájmu požádat o další detailní materiály a konzultace KOEXPRO OSTRAVA, a.s.;

•

navštívit některou z obcí, kde byla v minulosti technologie PROTEX – K uplatněna - realizována
(Petrovice u Karviné, Bělá, Těrlicko, Olešnice, Letohrad a další – kontakt přes MěÚ, resp. OÚ);

•

konzultovat záměr realizace s regionálně příslušným pozemkovým fondem, projekční organizací, popř.
KO, a.s.;

•

využít v rámci svého regionu možnosti dotace EU, např. v rámci Regionálního operačního programu
prostřednictvím Regionálních poradenských středisek, krajských úřadů, případně ministerstva
zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Tento informační materiál má sloužit především pro zájemce o podávání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti
ochrany životního prostředí z Operačního programu životního prostředí na léta 2014 – 2020 (viz.
www.opzp.cz). První z aktuálně podporovaných oblastí je zajištění povodňové ochrany intravilánu, konkrétně:
 zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení
přirozených rozlivů;
 hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití (retenční nádrže);
 vodní díla sloužící povodňové ochraně (suchá nádrž, retenční nádrže, poldr).
Technologii PROTEX lze také aplikovat při zpracovávání žádostí o podporu v rámci „prioritní osa 1“ –
Specifický cíl 1.3 – Zajištění povodňové ochrany intravilánu, dále prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a
krajinu, specifický cíl 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny a specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech. Technologie lze rovněž využít v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR – dotační
program1299290 „Podpora prevence před povodněmi III“.
Technické parametry a orientační minimální pořizovací náklady realizace technologie PROTEX – TČ (údaje r. 2016)

Typ vaku a jeho rozměry
[mm]
Hadicový 1 x Ø 300

Navýšení hradící
konstrukce v terénu [m]
0,26

*Orientační pořizovací náklady
za 1 běžný metr PPO v Kč
350,-

0,45

1000,-

Hadicový 1 x Ø 600
Ledvinka 1 x Ø 500 +
1 x Ø 300
Trojče 3 x Ø 400

0,40

1200,-

0,55 – 0,60

1600,-

Trojče 3 x Ø 500

0,67 – 0,72

2200,-

Trojče 3 x Ø 680
Stavebnicový [v x š x l]
1000x1000x1000
Matrace [v x š x l]
80 x 2000 x 2500

0,95 – 1,00

4000,-

0,95 – 1,00

3500,- / kus

-

6600,- / kus

*Cena plnicí směsi se pohybuje v závislosti na místě dodávky (možnosti nákupu komponent směsi, dopravní vzdálenosti a požadavku
mechanických vlastnosti směsi). Kompletní pořizovací náklady zahrnují ušití vaků, plnící směs, instalaci (plnění) vaku v terénu a režijní
náklady (není zde zahrnuto překrytí geotextilií a ohumusování - zasypání zeminou).
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Obr. 1 a 2 Hydraulické zkoušky v Laboratoři vodohospodářského výzkumu (LVV) na VUT v Brně, r. 2012 – ověření klíčových parametrů pro
hradící konstrukce - přelití vody přes vak (stanovení součinitele přepadu) a stabilitu vaku

Obr. 3 PPO Těrlicko – příprava vaků pro navýšení břehu

Obr. 4 PPO Těrlicko – průběh plnění vaků

Obr. 5 PPO Těrlicko - dokončená protipovodňová ochrana (PPO)rok 2002 - 2004

Obr. 6 PPO Těrlicko – kontrola stavu (r. 2016)
– vaky přisypané zeminou, zatravněné
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Obr. 7 PPO Olešnice - vak „trojče“- plnění na vzdálenost300 metrů

Obr. 9 PPO Olešnice - vak „trojče“- realizace, překrytí a vybudování plotu

Obr. 11 PPO Letohrad – plnění vaků
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Obr. 8 PPO Olešnice - vak „matrace“- ochrana
břehu proti přívalové vlně z bočního přítoku

Obr. 10 PPO Olešnice – kontrola stavu r. 2016 – část
nepokrytá zeminou - test na ÚV záření

Obr. 12 PPO Letohrad – kontrola stavu r. 2016 –
vaky překryté zeminou a osazené zelení
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