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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá výstavbou ochranné suché nádrže v obci Křížánky. 

 Hlavním důvodem návrhu byly špatné odtokové poměry, a to konkrétně průchod 

povodňové vlny loňského roku, který zdravotně ohrozil místní obyvatelé, odstavil od 

místní dopravní komunikace a změnil krajinný ráz. Práce se tedy zabývá výstavbou suché 

vodní nádrže, která tyto účinky povodňových vln tlumí. Teoretická část obsahuje 

vytipování problému, charakteristiku povodní, povodňový plán a výběr vhodného opatření. 

Praktická část řeší výstavbu hráze, akumulační prostor podložený tabulární a grafickou 

části a další funkční objekty hráze jakou jsou bezpečnostní přeliv a výpustní zařízení. Celá 

výstavba je podložena výkresy, které jsou přiloženy jako přílohy diplomové práce. 

 

Klíčová slova: Křižánky, ochranná nádrž, poldr, povodně. 

 

 

Summary 

This thesis deals with the construction of a protective dry reservoir in the village of 

 Křížánky. The main reason for the proposal was bad flow conditions, and specifically the 

outlet of flood waves last year, which disabled the endangered locals, weaned from the 

local transport and communications has changed the landscape. The thesis deals with the 

construction of a dry water reservoir, which flood waves temper these effects. The 

theoretical part contains the identification of the problem, the characteristics of the flood, 

the flood plan and selection of convenient precaution. The practical part resolve the 

construction of reservoir, storage space-based tabular and graphical parts and other 

functional objects such as eductive equipment and security spillway. The whole 

construction is based on drawings, which are attached as annexes to the thesis. 

 

Keywords: Křižánky, protective reservoir, polder, flood. 
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1. Úvod 

 

Základním lidským faktorem potřeb jsou voda a její zdroje. Za přírodní zdroje vody  

můžeme považovat přirozené toky, jezera a také umělé vybudované nádrže. Každá tato 

nádrž se buduje za určitým účelem jejího využití. Tyto nádrže splňují svou dominantní 

úlohu (hlavní) a dále také vedlejší úlohu, tudíž je můžeme považovat za víceúčelové 

nádrže.  

 

Umělé vodní nádrže se začaly budovat k závlahám v zemědělských oblastech  

a tam, kde například nebyla půda zemědělský využitá, se začaly budovat chovné rybníky, 

tudíž se využila plocha, která by prakticky nepřinesla člověku žádný užitek. 

Jeden z dosti důležitých aspektu je budování nádrží jako prevenci před povodněmi. 

Povodně vznikají nadměrným množstvím vody v korytech toků a následným rozlitím vody 

z koryta. Zaplavením přírodní krajiny nebo urbanistické oblasti vznikají značné škody. 

Povodně způsobují nejen materialistické škody, ale i ztráty na lidských životech. V 

přírodní krajině se tyto povodně podílejí na erozní činnosti a mění tak ráz krajiny. Úrodná 

půda, která byla zemědělsky využívána, změní svůj charakter a tudíž je nepoužitelná ke 

svým původním účelům, což má pak negativní dopad na zemědělský průmysl. Proto je 

nutno budovat nádrže tam, kde jsou opravdu potřeba, aby zabránily nebo aspoň potlačily 

škody způsobené právě těmito povodněmi. 

 

Povodně v České republice se desítky let stávají nežádoucím problémem, jejich  

negativní účinky nelze absolutně odstranit. Lze tedy, jak už bylo zmíněno, potlačit tyto 

účinky a to například transformací povodňové vlny nebo zmenšení kulminačních průtoku. 

Tím by se měl příznivě ovlivnit časový průběh povodní a poskytnout tak delší čas na 

realizaci dalších opatření. 

 

Cílem této práce je návrh suché účelové nádrže s dominantní ochranou funkci 

před povodněmi v krajinném prostředí obce Křižánky. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Historie obce 

 

Křižánky jsou v mnoha směrech poměrně unikátní obcí, která se nachází na  

českomoravském pomezí v srdci Žďárských vrchů přibližně 17 km severně od Nového 

Města na Moravě. Obec leží v kraji Vysočina a svým katastrem sousedí s Pardubickým 

krajem. První zmínka o obci je z roku 1392. Obec Křižánky se rozkládají podél obou břehů 

řeky Svratky, která je historickou hranicí české a moravské země.  

 

Obec se skládá ze tří místních částí:  

• Moravské Křižánky 

• České Křižánky 

• České Milovy. 

 

Všechny místní částí byly v druhé polovině minulého století samostatnými  obcemi. 

Jak již napovídají názvy místní částí, patří Křižánky k několika málo obcím v ČR, kterými 

probíhá historická zemská hranice mezi Čechy a Moravou.  

 

 

Obr. 1 Vodohospodářská mapa - Křižánky [heis.vuv.cz] 
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Pozn. Obec Křižánky patří do programu MA21. 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který  

zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. 

Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění 

dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. 

 

2.2. Klimatologické údaje 

2.2.1. Klimatické poměry 

Klimatické poměry zájmového území jsou dány jeho polohou v mírném pásmu s 

pravidelným střídáním čtyř ročních období a s kombinací vlivů oceánského a 

kontinentálního podnebí.  

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti varianta MT10 (členění dle 

Quitta). [1]  

Tab.1 Klimatické oblast MT 10 (dle Quitta 1970) 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast 

MT 10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou t ≥ 10°C 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci (°C) 17-18 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 7-8 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami ≥ 1 mm 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 
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2.2.2. Srážkové poměry  

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961 – 1990 činí pro oblast povodí  

Moravy 670 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem 

srážek 89 mm, následují měsíce červenec a květen s průměrným úhrnem 80 resp.75 mm. 

Na srážky nejchudší jsou měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 37 mm.[1] 

2.2.3. Teplotní poměry  

Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy je 8,1 C, 

nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu –2,6 °C, 

nejteplejším měsícem je červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 17,7 °C. 

[1] 

 

2.3. Hydrologické údaje 

 

Tab.2 Hydrologické údaje [2] 

Hydrologické údaje 

Tok: Řásenský potok 

Hydrologické číslo povodí 4-15-01-005 

Plocha povodí (A) v km2: 0.76 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P) v mm: 670 

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) v l.s-1: 7,1 

  

 

M – denní průtoky (QMd) v l.s-1 

 

Tab.3 M – denní průtoky Řásenského potoka [2] 

M – denní průtoky (Qm) v l.s-1 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QMd 16,7 11,5 8,7 6,8 5,6 4,7 3,7 3,1 2,6 2 1,5 0,9 0,6 
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N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 

 

Tab.4 N – leté  průtoky Řásenského potoka [2] 

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 2,1 

 

 

 

Tab.5 Záplavové území vodního toku Svratka [1] 

vodní tok 

 

ORP 

dotčené obce 

úsek 

od -

 do  [ř. km] 

stanovení záplavového území 

vodoprávní úřad 

datum platnosti 

čj. 

Svratka  Polička, Bystřice nad 

Pernštejnem, Žďár nad 

Sázavou, Nové Město na 

Moravě 

Telecí, Křižánky, Sněžné, 

Korouhev, Dalečín, 

Strachujov, Pustá Rybná, 

Krásné, Březiny, Svratka, 

Unčín, Spělkov, Borovnice, 

Jimramov, Herálec 

123,500 -

 167,548 

délka 44,0 km 

OkÚ Žďár nad Sázavou 

21.05.2001 

ŽP Vod. 1765/01/Kl 
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3. Vytipování problému 

3.1. Charakteristika povodní  

 

Příčiny povodní lze rozdělit na subjektivní a objektivní: 

 

 objektivními příčinami jsou především nepříznivé klimatické a jiné podmínky, 

které předcházejí povodni. Většinou jsou způsobeny dlouhotrvajícími dešti, rychlé 

topení sněhu spojené s intenzivním deštěm, poškození ochranných hrází, ale také 

odlesňování rozsáhlých ploch apod. 

 

 za subjektivní příčiny můžeme považovat lidskou činnost a její negativní dopad na 

životní prostředí. 

 

Mezi základní charakteristiky povodní patří druh a průběh vlny, kterou povodně  

způsobují. Povodňová vlna je nejčastěji způsobena odtokem z výše položených míst nebo 

vylitím vody z daného toku. Může jít o poměrně krátkou trvající fázi vyjádřenou 

v hodinách, a nebo dlouhou fázi trvající více dní nebo dokonce týdnů. Povodňová vlna je 

charakterizována objemem, kulminačním přítokem a tvarem. 

 

3.1.1. Povodňový plán ČR 

Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení  

povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při 

provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností. 

 

Povodňový plán ČR je zpracován Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) 

na základě ustanovení § 71 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. Podléhá každoročnímu 

přezkoumání (nejpozději do 31. března) a na základě výsledku může být případně upraven 

nebo doplněn.  

 



Radek Brantol: Návrh účelové nádrže v povodí Řásenského potoka 

 

7 

2014 

Povodňový plán ČR obsahuje textovou (věcnou) část a v přílohách část operativní  

a grafickou, které jsou jeho nedílnou součástí. [11] 

 

3.1.2. Stupně povodňové aktivity (SPA) 

Stupni povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového 

nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v 

hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného 

jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.[12] 

 

Teoretická charakteristika SPA 

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování 

průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií. 

 

 Základní hlásné profily - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na 

významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení 

opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro 

předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo 

správci povodí. 

 

 Doplňkové hlásné profily - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro 

řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou 

zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. 

 

 Pomocné hlásné profily - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou 

zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 
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Kriteria pro vyhlášení SPA na tocích nebo nádržích 

 

První stupeň povodňové aktivity 

 

Bdělost   - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní 

povodňovou službou. Na vodním díle nastává také při nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, 

odvozeném podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu TBD, nebo 

při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

Nebezpečí vzniku souvisí s provozní situací, při které může dojít k mimořádnému 

vypouštění nebo k odtoku, při kterém je dosažen stav 1. SPA na vybraném vodočtu. 

 

Druhý stupeň povodňové aktivity 

 

Pohotovost   - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v 

povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo 

koryto. Vyhlašuje se také při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, nebo při 

mimořádném vypouštění vody nebo odtoku z vodní nádrže, při které bude dosažen stav 2. 

SPA na vybraném vodočtu. Bezpečnost díla se odvozuje podle stavu a vývoje sledovaných 

jevů a skutečností v rámci výkonu TBD při hodnocení překročení mezních hodnot 

vybraných veličin. 

 

Třetí stupeň povodňové aktivity 

 

Ohrožení   - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním 

nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. 

Vyhlašuje se také při vzniku kritické situace na VD podle vyhodnocení TBD při dosažení 

kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená 

nebezpečím vzniku narušení vzdouvacího tělesa (hráze) VD, nebo za mimořádného 

vypouštění vody.[10] 
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3.2. Povodně v obci Křižánky 

 

25.6.2013 zasáhly obec Křižánky povodně. 

Hlavním důvodem těchto povodní byly přívalové deště a následné rozlití řeky Svratky a 

Řásenského potoka ze svého dosavadního koryta. Kanalizační vybavenost ani koryta 

těchto toku nedokázaly pojmout tak velké množství srážek a značná část obce byla těmito 

povodněmi postižena včetně zdejší dopravní komunikační sítě. 

 

Voda se zdržovala převážně v nejnižších místech této oblasti, které jsou hojně 

zastoupeny různými druhy vegetace. Infiltrační schopnost vegetace taktéž nedokázala 

pojmout značné množství těchto srážek. 

 

 

 

Obr. 2 Mapové znázornění zaplavených území v roce 2013 [mapy.cz] 
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Obr. 3 Fotografie zaplaveného území viz obr.2 (bod !1!) 

 

 

Obr. 4 Fotografie zaplaveného území viz obr.2 (bod !2!) 

 

 

Obr. 5 Fotografie zaplaveného území viz obr.2 (bod !3!) 
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4. Teoretické principy řešení 

 

Biologické opatření  

 

Hlavním úkolem biologického opatření spočívají hlavně ve zvýšení retenční 

schopnosti krajiny, úpravě a využití retenční a odvodňovací schopnosti údolní nivy podél 

vodních toků, odstranění překážek, zejména staveb v inundačním území. 

 

Dále je nutné vytváření retenčního prostoru půd, čehož se docílí především 

změnou hospodaření na těchto půdách, zatravňováním a zalesňováním. V protierozní 

ochraně mají biologická opatření zásadní význam. Dodržováním správných zásad může 

být rozhodující měrou omezena vodní eroze za použití minimálních nákladů. 

 

Je zapotřebí změna v osevních postupech s předností zařazování plodin zlepšujících 

půdní strukturu.  

 

Podle rozdílného stupně ochrany půdy především proti vodní erozi lze 

rozdělit pěstované plodiny do následujících skupin: 

 

• Plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, 

jetelotraviny). 

• Plodiny s dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období 

(obilniny, meziplodiny, lukoviny). 

• Plodiny s nedostatečnou protierozní ochranou půdy po převážnou část vegetačního 

období (kukuřice, brambory, cukrovka). 

 

Z toho vyplývá, že dokonalou protierozní ochranu představují porosty trav a 

jetelovin, zatímco běžným způsobem pěstované širokořádkové plodiny nedostatečně 

zpomalují odtok srážkové vody. [22] 
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Taktéž je důležitá změna obdělávání půdy. Zařazuje se vrstevnicové obdělávání, 

které vede k zachycení povrchově stékající vody v brázdách, k akumulaci vody, 

k plošnému rozptylu a zvýšení infiltrace vody do půdy. Při tomto způsobu hospodaření 

jsou plodiny uspořádány v pruzích podél vrstevnic. 

 

Pro ochranu orné půdy vegetačním krytem je důležité, jak jsou porosty pěstovaných 

plodin vyvinuty v období ohrožení půdy erozí. Výskyty přívalových dešťů jsou 

soustředěny na období od května do září. Okopaniny a zvláště kukuřice mají v prvé třetině 

tohoto období nedostatečnou pokryvnost, jejíž ochranný účinek lze ale podstatně zvýšit 

přímým výsevem do hrubé brázdy nebo do herbicidem ošetřeného travního porostu. 

 

Taktéž se důraz klade na protierozní orbu. Jedná se o orbu, která by měla být 

prováděna pouze otočnými pluhy vždy ve směru vrstevnic, případně s mírným odklonem 

od vrstevnic. [22] 

 

Technologická opatření 

 

Zda-li nejsou biologická opatření v určitých lokalitách dostačující 

je zapotřebí volit opatření technického charakteru. 

 

Do této skupiny hlavních technických opatření na ochranu před nepříznivým 

účinkem velkých vod patří především důkladně řešená úprava vodního toku a jeho 

dostatečná údržba. Mezi tyto speciální technické opatření můžeme zařadit zejména 

záchytné kanály, odlehčovací kanály nebo ochranné nádrže. 

 

Záchytné kanály - jsou určeny k zachycení přítoku cizích vod na zájmovou chráněnou 

plochu z výše položeného území. Budují se tak, že zachycená vody je z kanálů odváděna 

gravitačně. Dimenzování záchytných kanálů vychází z požadavku odvedení návrhového 

odtoku z chráněného území. Stupeň zabezpečení se určí podle důležitosti objektu 

v zájmové oblasti. 
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Odlehčovací kanály - mají za úkol odvést nadbytečnou vodu, která přesahuje kapacitu 

stávajícího vodního toku mimo chráněné území, v závislosti na požadovaném stupni 

ochrany. Odlehčovací kanál vychází od dělícího objektu a trasuje se nejkratším směrem do 

recipientu dostatečné kapacity. 

 

Ochranné nádrže - jejich hlavní funkcí je zajištění ochrany níže položeného území, resp. 

objektů před zaplavením nebo zamokřením v důsledku velkých vod. V retenčním prostoru 

ochranné nádrže se zachytí část nebo celý povodňový průtok, včetně splavenin, který by 

způsobil škody pod nádrží. K tomuto účelu se používá ovladatelný i neovladatelný 

ochranný prostor nádrže.[22] 

 

4.1. Definice malých vodních nádrží 

 

Pojem malé vodní nádrže vymezuje ČSN 75 2410[5] Malé vodní nádrže jako 

 vodní nádrže, u nichž jsou splněny tyto předpoklady:  

 objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší než  

2 mil. m3, 

 největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m (rozumí se největší hloubka dna od 

maximální hladiny, přičemž se neberou v úvahu místní prolákliny dna, hloubka 

koryta napájecího toku apod.) 

 

Normální hladinou (hladinou normálního nadržení) je největší hladina 

ovladatelného prostoru nádrže, vymezena korunou nehrazeného přelivu nebo horní hranou 

uzávěrů hrazeného přelivu. 
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4.2. Historický význam malých vodních nádrží v krajině 

 

Malé vodní nádrže, dříve nazývané prakticky výhradně rybníky, tvořily vždy v  

krajině významný prvek její ekologické stability. Začátek výstavby rybníků byl 

podporován církví, hlavní účel nádrží v té době byl rybochovný a ryby tvořily základ 

postních jídel.  

 

V polovině 14. století byla technika výstavby nádrží již natolik osvojena a  

rozvinuta, že byly budovány už poměrně vysoké hráze v širokých údolích toků. Důvodem 

k tomu byla i skutečnost, že chov ryb v té době se stal jedním z nejvýnosnějších podnikání 

v zemi, rybami nebyly zásobovány jen domácí trhy, nýbrž i trhy v sousedních zemích. 

Mnoho vybudovaných rybníků začalo sloužit i jiným účelům než jen chovu ryb, jako např. 

k provozu mlýnů, pil, hamrů, báňských zařízení či k plavení dřeva. Pro nové rybníky byly 

využívány hlavně stávající močály a blata, přispívalo se tak i k ozdravění krajiny a nové 

hráze se stávaly základem pro tvorbu nové cestní sítě.  

Počátkem 15. století byl zaznamenán první větší útlum výstavby rybníků. Nepokoje  

a husitské války nejenže nemotivovaly k další výstavbě, ale řada hrází rybníků byla násilně 

protržena či zpustla jako důsledek vypleněných statků a klášterů či dobitých měst. Teprve 

v sedmdesátých letech 15. století se začíná projevovat úsilí zejména šlechty o obnovu 

poničených rybníků a o rybnikářství vůbec. Počátkem 16. století se začalo projevovat velké 

úsilí v tomto směru u Rožmberků v jižních Čechách, přesněji na Třeboňsku. Kvalitativní 

posun byl zaznamenán v tom, že úvahy o budování rybníků směřovaly k vytváření celé 

rybniční soustavy.  

 

Rybniční soustava Třeboňska je v současné době pozoruhodná ještě jednou  

skutečností. Území třeboňské pánve na ploše zhruba 700 km2 je chráněno - dokonce pod 

záštitou UNESCO - jako biosférická rezervace. Mnoho lidí si přitom neuvědomuje, že jde 

o ochranu území, které nemá přirozený charakter, nýbrž které bylo zcela zásadně změněno 

antropogenní činností a tato činnost - samozřejmě v té době neuvědomělá - byla vlastně 

činností esteticko-krajinotvornou, jak bychom ji dnes nazvali. Tato činnost zcela evidentně 

a výrazně zvýšila kvalitu území. Je jistě namístě otázka, zda by se takovéto dílo zrodilo i v 
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současné době, zda by se zrodila odvaha k takovému projektu a hlavně, zda by došlo k 

dohodě mnoha zainteresovaných stran. 

 

Kromě této rybniční soustavy existovaly a ještě existují v menším rozsahu i jiné 

soustavy, např. Českobudějovická, Blatenská, na Pardubicku či na jižní Moravě. Období 

počátku 17. století je označováno jako období největšího rozkvětu rybníkářství v Čechách 

a na Moravě, na jehož konci zde prý existovalo až 75 000 rybníků. Během třicetileté války 

byla řada rybníků zničena, řada rybníků zpustla z důvodu ztráty majitele nebo uživatele a z 

důvodu ztrát velkého množství pracovních sil.  

 

Dalším zlomem v rozvoji rybníkářství bylo zrušení nevolnictví, kdy mezi 

svobodnými bývalými nevolníky nastal „ hlad po půdě“. To mělo za následek rušení 

rybníků a uvolněné pozemky byly k dispozici pro pěstování zemědělských plodin. Další 

snížení počtu rybníků a nádrží nastalo s rozvojem pěstování cukrovky u nás počátkem 19. 

století, neboť pozemky po zrušení rybníků a vysušení jejich dna byly považovány za velice 

příznivé pro pěstování cukrové řepy. [6] 

 

4.3. Charakteristika malých vodních nádrží 

 

A. Zásobní nádrže 
 

Zásobní nádrže akumulují možný podíl vody v době jejího nadbytku s možností jejího 
využívání v období nedostatku.  
 
Vodárenské nádrže jsou určené k zásobování obyvatelstva, zemědělských provozů a 
služeb pitnou a užitkovou vodou. 
 
Průmyslové nádrže slouží k zásobování průmyslových podniků užitkovou a provozní 
vodou. 
 
Závlahové nádrže vytvářejí zásobu vody pro závlahu zemědělských plodin, lesních dřevin 
a městské zeleně.  
 
Energetické nádrže vytvářejí zásobu vody pro energetické využití ve vodních 
elektrárnách. 
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Kompenzační nádrže využívají zásobu vody pro zabezpečení požadovaného průtoků, 
resp. jakosti vody ve vodním toku pod nádrží. 
 
Zálohové nádrže zabezpečují zásobu vody určenou pro případ selhání dodávky vody z 
normálního zdroje.  
 
Retardační odvodňovací nádrže jsou určeny k zachycení, zlepšení jakosti a využití vody 
odtékající z odvodňovacích soustav. 
 
Aktivizační nádrže využívají zásobu vody pro aktivizaci a zrovnoměrnění odtoků a 
infiltrací ke zvýšení zásob podzemní vody v pramenných oblastech povodí. 
 

B. Ochranné (retenční) nádrže  
 
Ochranné (retenční) nádrže zachycují povodňové odtoky, transformují povodňové vlny a 
chrání území resp. objekty před negativními účinky velkých vod. 
 
Suché ochranné nádrže vytvářejí vymezený ochranný prostor, který se plní při průchodu 
povodňových vod, snižují povodňový průtok a po průchodu povodňové vlny, se řízeně 
vyprazdňují. Plochy v nádrži se využívají k zemědělským, resp. lesnickým účelům. 
 
Ochranné nádrže s malým zásobním prostorem transformují povodňovou vlnu a po 
jejím průchodu řízeně vyprazdňují ochranný prostor až po hladinu zásobního prostoru, 
který je využíván k různým účelům. 
 
Protierozní nádrže plní řadu protierozních funkcí, zejména snižují podélný sklon údolí, 
plní funkci ochrannou, zachycují splaveniny, zvyšují půdní vlhkost v okolí nádrže a část 
vody převádějí infiltrací do podzemních vod.  
 
Dešťové nádrže jsou určené k zachycení dešťových vod, jejich úpravě, krátkodobé 
akumulaci a dalšímu využití podle místních potřeb. 
 
Vsakovací (infiltrační) nádrže se navrhují zejména k převedení srážkových vod vsakem 
do podzemních vod.  
 
Nárazové nádrže jsou určené k vyrovnání nárazových průtokových vln ve vzdálených 
profilech při řízení průtoku kompenzační nádrži. 

 
C. Nádrže upravující vlastnosti vody (čistící nádrže) 

 
Nádrže upravující vlastnosti vody (čistící nádrže) jsou určené k řízené úpravě, popř. 
změně fyzikálních, chemických a biologických vlastností vody. Při čištění vody využívají 
především přírodní způsoby úpravy a samočisticí procesy, probíhající ve vodním prostředí. 
 
Chladící nádrže jsou ploché nádrže určené k ochlazování oteplených vod z průmyslových 
a energetických zařízení. 
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Předehřívací nádrže tvoří mělké ploché nádrže využívající sluneční energií k ohřevu 
vody. 
 
Usazovací nádrže slouží k zachycení splavenin (smyvů) přicházejících z povodí 
sedimentací.  
 
Aerobní biologické nádrže s převažujícími aerobními čisticími procesy jsou určené 
k čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Dělí se na vysokozatěžované, 
nízkozatěžované a provzdušňovací (oxidační). 
 
Anaerobní biologické nádrže s převažujícími anaerobní procesy se využívají k čištění 
odpadních vod, zejména kampaňových producentů apod. Dělí se na průtočné nádrže 
s řízeným průtokem a akumulační. 
 
Dočišťovací biologické nádrže tvoří nádrže rybničního typu s rybí osádkou, 
technologicky vybavené k dočištění mechanicko biologicky čištěných odpadních vod. 
 

D. Rybochovné nádrže (speciální rybníky) 
 
Rybochovné nádrže (speciální rybníky) vytvářejí vhodně vodní prostředí pro chov ryb. 
Podle ČSN 46 6800 je rybník umělá vodní nádrž určená především pro chov ryb s 
možností úplného a pravidelného vypouštění. 
 
Výtěrové rybníky tvoří speciální travnaté nádrže určené k výtěru generačních kaprů 
metodou Dubraviovou. 
 
Třecí rybníky tvoří malé mělké vodní nádrže rybničního typu určené k hromadnému 
výtěru ryb a následnému odchovu plůdku. 
 
Plúdkové předvýtažníky jsou ploché mělké rybníky určené k odchovu rychleného 
plůdku. 
 
Plúdkové výtažníky (plúdkové rybníky) jsou rybníky určené k odchovu plůdku. 
 
Výtažníky jsou rybníky používané k odchovu násad. 
 
Komorové rybníky jsou rybníky používané k přezimování ryb. 
 
Speciální komora je speciálně upravená nádrž, vybavená umělým provzdušováním, 
určená k přezimování ryb. 
 
Hlavní rybníky jsou určeny k odchovu tržních ryb. 
 
Sádky jsou speciální nádrže určené ke krátkodobému přechovávání ryb. 
 
Karanténní rybníky tvoří malé nádrže určené k dočasné izolaci ryb podezřelých z 
onemocnění, popř. ryb dovezených z jiných oblastí. 
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E. Hospodářské nádrže 
 
Hospodářské nádrže tvoří speciální nádrže určené k plnění konkrétních hospodářských 
funkcí. 
 
Požární nádrže vytvářejí potřebnou zásobu vody požadované jakosti, nezbytnou pro 
hašení požáru. 
 
Nádrže pro chov vodní drůbeže tvoří ploché vodní nádrže rybničního typu určené pro 
chov kachen a hus. 
 
Nádrže na pěstování vodních rostlin (akvakultur) tvoří buď přirozené nádrže 
rybničního typu, nebo pravidelné mělké ploché prismatické nádrže s řízeným průtokem, 
umožňující optimální rozvoj a pěstování vodních rostlin s případným využitím k čistění a 
dočišťování odpadních vod. 
 
Napájecí a plavicí nádrže jsou umělé vodní nádrže s možností snadného přístupu a vstupu 
hospodářských zvířat. 
 
Výtopové zdrže tvoří nádrže pravidelného tvaru určené k závlaze výtopou luk, rýžovišt' 
apod. 
 

F. Speciální účelové nádrže 
 
Speciální účelové nádrže tvoří vodní nádrže různého typu a uspořádání, určené pro 
konkrétní provozní potřeby a účely. 
 
Recirkulační nádrže tvoří pravidelné těsněné a opevněné nádrže, umožňující recirkulaci 
vody v rámci průmyslového podniku. 
 
Vyrovnávací nádrže jsou určené ke krátkodobému vyrovnání nerovnoměrnosti mezi 
přítokem a odběrem (odtokem) vody, např. v závlahové kanálové síti, pod vodními 
elektrárnami se špičkovým provozem, při závlahovém využití odpadních vod apod. 
 
Přečerpávací nádrže jsou umělé vodní nádrže, převážně umístěné mimo vodní tok, 
určené k akumulaci potenciální energie vody, k přečerpávání vody u čerpacích stanic apod. 
 
Rozdělovací nádrže se využívají k vyrovnání a rozdělování průtoku vody např. v 
kanálově síti. 
 
Splavovací nádrže (klauzury) tvoří malé vodní nádrže vytvářející zásobu vody nezbytnou 
k nadlepšení průtoku ve vodním toku při splavování dřeva (význam převážně historic|‹ý). 
 
Závlahové vodojemy tvoří nejčastěji prismatické opevněné a těsněné nádrže (na kopcích) 
sloužící ke krátkodobé akumulaci vody. 
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G. Asanační nádrže 
 
Asanační nádrže se používají k asanaci území narušeného lidskou činností, k zachycení a 
uskladnění látek poškozujících životní prostředí. 
 
Záchytné nádrže tvoří malé vodní nádrže určené k zachycení, zejména havarijních úniků 
škodlivých látek (např. ropy z prasklého ropovodu) s možností jejich odstranění a 
likvidace. 
 
Skladovací nádrže jsou určené k bezpečnému skladování tekutých materiálů a jejich 
následnému využívání, popř. zneškodnění. 
 
Umělé laguny tvoří nádrže k dočasnému skladování tekutých materiálů (kalů, kejdy) a 
úpravě jejich fyzikálních vlastností. 
 
Otevřené vyhnívací nádrže jsou opevněné a těsněné prismatické nádrže určeně k 
uskladnění a anaerobnímu vyhnití kalů, kejdy apod. 
 

H. Rekreační nádrže 
 
Rekreační nádrže jsou vodní nádrže určené k odpočinku, plavání a provozování vodních 
sportů, doplněné speciálním vybavením, upraveným přístupem do vody a specificl‹ou 
úpravou okolí nádrže. 
 
Přírodní koupaliště jsou určena výlučně k odpočinku, koupání a plavání. 
 
Nádrže pro plavání a vodní sporty jsou určené navíc pro provozování vodních sportů 
(veslování, vodní lyžování, windsurfing apod.). 
 

I. Krajinotvorné nádrže a nádrže v obytné zástavbě 
 
Krajinotvorné nádrže a nádrže v obytné zástavbě se navrhují ke zlepšení ekologických 
funkcí a estetického účinku krajiny, sídliště, architektury, parků apod. Jedná se o 
konstrukčně a tvarově rozmanitá uspořádání malých vodních nádrží s různým vybavením. 
 
Hydromeliorační nádrže pomáhají optimalizovat vlhkostní poměry v krajině, vytvářejí 
příznivě podmínky pro rozvoj vegetace, zlepšení mikroklimatu, revitalizaci krajiny apod. 
Tyto nádrže vytvářejí důležitá refugia pro udržení určitých druhů živočichů a rostlin. 
 
Okrasné nádrže v krajině tvoří víceúčelové vhodně situované a upravené vodní nádrže 
plnící estetický účel. 
 
Okrasné nádrže v sídlištích a parcích plní estetickou funkci, zlepšují mikroklima, 
zvyšují estetický účinek architektury apod. 
 
 
Návesní rybníky jsou speciální víceúčelové male vodní nádrže, plnící funkci okrasnou, 
protipožární apod. 
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Umělé mokřady jsou určené ke zvýšení vlhkostních poměrů, úpravě jakosti vody, regulaci 
odtoku vody a jsou důležitou součástí biocenter. 
 
Krajinotvorné nádrže a nádrže na ochranu bioty jsou malé vodní nádrže určené pro 
zajištění optimálních životních podmínek, zejména pro chráněnou faunu a floru.[5] 
 

V současné době jsou přednostně rekonstruovány nebo navrhovány nové nádrže  

s účelem zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody ze srážek, vyrovnání průtoku 

v průběhu roku, tj. pozitivního ovlivnění vodohospodářské bilance povodí.  

Obecně lze konstatovat, že žádná malá vodní nádrž není jednoúčelová, prakticky u všech 

nádrží se uplatňují dvě nebo více funkcí, přičemž jeden účel nádrže je prioritní. [4] 

 

4.4. Suchá nádrž (poldr) 

 

Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem 

nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru. 

Plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku. Může mít v poměru k 

celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou 

funkci. [14] 

 

Suché nádrže mohou být protékané a neprotékané. 

 

Hlavním účelem suché nádrže je zadržování vody při povodni a tím zmenšování 

 vybraných N-letých průtoků. 

 

Návrh suché nádrže vychází z komplexního posouzení poměrů v povodí  

nádrže. Posoudí se i jiné možnosti ochrany před povodněmi (úprava toku, víceúčelová 

vodní nádrž, úpravy v povodí, samostatná ochrana jednotlivých objektů apod.). Vhodná 

může být kombinace různých výše uvedených opatření. [14] 
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Řešení musí být posouzeno zejména z následujících hledisek: 

 

a) bezpečnosti vodního díla za všech předvídatelných okolností, zejména se 

zaměřením na bezpečnost hráze (vzdouvacího objektu) proti přelití; 

b) účinnosti stavby z hlediska ochrany před povodněmi; 

c) nákladů na zřízení a provoz; 

d) posouzení bodů b) a c), tj. vzájemné posouzení nákladů na zřízení a provoz 

suché nádrže 

e) v porovnání s přínosem k ochraně území pod nádrží před povodněmi; 

f) vlivu na životní prostředí; 

g) vlivu na zemědělskou a lesní půdu a jejich užívání včetně ekonomických 

dopadů; 

h) ochrany kulturních hodnot krajiny; 

i) začlenění vodního díla do soustavy vodních děl nad profilem suché nádrže a 

pod ním 

j) s ohledem na potenciální nebezpečí zvláštní povodně. 

 

 

Veškerá využívání suché nádrže musí být podřízena požadavkům ochrany území 

ležícího pod nádrží před povodněmi. 

 

Hlavním předmětem návrhu a posuzování jsou: 

 

a) objem nádrže; 

b) hráz nádrže; 

c) funkční zařízení, zejména zařízení pro bezpečné převádění extrémních 

povodňových průtoků (bezpečnostní přelivy, nouzové přelivy); 

d) úprava a způsob využívání území v prostoru zátopy; 

e) vazba na sítě technického vybavení a jiné investice; 

f) zásady manipulace a provozu, 

g) přínos k ochraně území pod nádrží před povodněmi - retenční účinek nádrže. [14] 
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4.4.1. Prostor zátopy suché nádrže  

 

Pozemky v prostoru zátopy suché nádrže mohou být nadále zemědělsky nebo 

lesnicky obhospodařovány, pokud možno způsobem, který byl obvyklý před vybudováním 

nádrže. Pokud takovému obhospodařování brání občasné zatopení pozemků (je-li 

prokázána vyšší četnost jejich zatopení než při přirozeném průtoku povodně), je třeba 

způsob jejich obhospodařování přizpůsobit novým podmínkám. Není vyloučeno využívání 

pozemků pro další účely, např. rekreační, sportovní nebo jako prvku Územního systému 

ekologické stability (ÚSES). 

 

Způsob užívání pozemků v zátopě závisí na: 

 

a) režimu záplav – s ohledem na jejich četnost v jednotlivých ročních obdobích a na 

splaveninou režim toku; 

b) půdních poměrech; 

c) výrobních poměrech (zemědělství, lesnictví); 

d) klimatických poměrech; 

e) jiných územních požadavcích. 

 

Zemědělské užívání prostoru zátopy 

 

Trvalé zatravnění je nejméně rizikové. Podmínkami pro tento způsob je plynulý sklon 

terénu, který umožňuje povrchové odvodnění, časový režim záplav, který umožňuje 

ošetřování a sklizeň porostu, popřípadě i spásání a hladina podzemní vody musí být na 

úrovní potřebné pro louky. 

 

Lesnické užívání prostoru zátopy 

 

Lesní kultury v prostoru zátopy suchých nádrží není vhodné navrhovat tam, kde 

vzniká možnost zanášení splávím. Hospodářské lesy se doporučuje vysazovat pouze v 

prostorách zátopy s plánovaným zatápěním při průtoku s delší než 20letou dobou 

opakování.[14] 
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4.5. Podklady pro návrh  

 

KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ PODKLADY 

 

Klimatické podklady je nutno si vyžádat od ČHMÚ. 

 

Tyto podklady obsahují: 

 

• dlouhodobé průměrné měsíční srážky, dlouhodobý srážkový průměr za vegetační 

období, dlouhodobý srážkový průměr,  

• dlouhodobé průměrné měsíční teploty, dlouhodobé průměrné teploty za vegetační 

období, dlouhodobá průměrná roční teplota,  

• průměrný počet letních, mrazových a ledových dnů,  

• směr a rychlost převládajících větrů,  

• dlouhodobé průměrné měsíční hodnoty výparu z vodní hladiny.  

 

Hydrologické podklady jsou nutné pro vodohospodářské řešení nádrže. 

Základní údaje obsahují: 

 

• Plocha povodí k profilu nádrže,  

• průměrný roční srážkový úhrn, 

• průměrný roční průtok, 

• hodnoty m-denních vod,  

• hodnoty N-letých vod.  

Podrobné údaje obsahují: 

 

• Průměrné měsíční, průměrné denní průtoky v charakteristických letech,  

• objemy a čáry povodňových vln,  

• popis povodňového režimu toku,  

• splaveninový režim.  
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GEOMORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODKLADY 

 

Geomorfologické podklady jsou jedny z dalších důležitých návrhových podkladů, 

na kterých závisí správná volba umístění nádrže. Z geomorfologického hlediska jsou 

nejvhodnější mírně zvlněné terény se sklonem 1 - 3%. Absolutní objemový ukazatel η by 

neměl klesnout pod hodnotu 4. Optimální řešení je η ≥ 10. Při řešení relativního ukazatelé 

by hodnoty neměly klesnout pod hodnotu 15. Vhodnými hodnotami jsou ηr = 15 – 200. 

 

Geologické údaje nám poskytují veškeré potřebné informace o původu, povaze a 

vlastnosti hornin, které budou tvořit budoucí podloží zemní hráze. Dále nám poskytují 

informace o podložních horizontech budoucího dna a údolních svazích. 

 

Pro hydrogeologické podklady je třeba provést hydrologický průzkum, který musí 

objasnit inženýrsko-geologické poměry v budoucím místě hráze, funkčních objektů a 

v celém místě zátopy. Dále je potřeba, aby nám zajistil hydrogeologické poměry v daném 

území a objasnit důsledky naplnění nádrže vodou na režim podzemních vod a celkovou 

kvalitu vody, které budou novým režimem ovlivněny. 

 

 

GEODETICKÉ PODKLADY  

 

Geodetické podklady slouží především k výběru vhodného profilu umístění hráze a 

celé zatopené plochy. Dále nám slouží k vyhotovení podrobných stavebních výkresů a 

zakreslení všech nezbytných průzkumu. Tyto podklady dělíme na mapové a měřičské. 

 

Mapové podklady 

 

Zpracovávají mapy různých měřítek tak, aby z nich pro jednotlivé stupně  

dokumentace bylo možno získat potřebné informace.  

 

Mapy s měřítkem do 1:5 000 slouží pro účely zákresu hydropedologických a 

geologických sond. Slouží také pro konstrukci charakteristických křivek. 
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Mapy s měřítkem 1:5 000 až 1:50 000 slouží pro orientaci v okolí nádrže, pro 

nákres komunikačních i ostatních síti. 

 

Mapy s měřítkem 1:10 000 až 1:25 000 slouží pro účel hydrogeologického šetření. 

 Získané informace by měly být doplněny a ověřeny pochůzkou v terénu, teprve pak by se 

mělo rozhodnout o skutečném průběhu rozvodnice a velikosti povodí. 

 

Měřičské podklady 

 

Měřičské podklady navazují a upřesňují mapové podklady. Patří zde podrobné 

situace v měřítku 1:100 až 1 :2 000, podélné a příčné profily hrází, podélné profily 

dotčených vodních toků, odvodňovacích kanálů, záchytných příkopů, komunikací a dalších 

objektů. Všechny podklady se zhotovují na základě geodetického terénního měření. 

4.6. Návrh hráze vodní nádrže 

Při návrhu konstrukčního uspořádání tělesa hráze a posouzení její stability a při 

volbě násypových materiálů je nutno vzít v úvahu skutečnost, že v suché nádrži bude 

vzdutá hladina pouze výjimečně a že se tedy v tělese hráze nevytvoří trvalá průsaková 

křivka, což může způsobit vysychání povrchových vrstev návodního svahu hráze, 

popřípadě i těsnicího prvku hráze.[14] 

 

Funkční dělení hrázi  

Hráze vodních nádrží na základě tvaru údolí, funkce a účelu nádrže je možno rozdělit na: 

 

 čelní,  

 boční,  

 obvodové,  

 dělící. 
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Podle způsobu přívodu vody se dělí nádrže na: 

 

 průtočné,  

 obtokové, 

 boční.  

 

Rozdělení hrází podle půdorysného tvaru osy hráze: 

 

 přímé,  

 zakřivené,  

 lomené. [3] 

 

 

Materiál hráze 

 

Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní.  

Výběr vhodného materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-

geologický průzkum, jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality 

vhodných zemin, určit jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, objemy zeminy, těžitelnost 

zeminy apod.  

 

Výhodou zemníku v zátopě budoucí nádrže je skutečnost, že vytěžením zeminy se 

zvětší objem zásobního prostoru nádrže, pozemky v těchto místech musí být ve vlastnictví 

stavebníka a rekultivace zemníku po ukončení těžby je snadnější. 

 

 

Pro stavbu homogenních hrází jsou vhodné jílovito-písčité zeminy s obsahem 50 až 

70 % písku. Nepropustné jílové zeminy jsou nevhodné, protože tyto zeminy nevhodně 

reagují na vlhčení a vysychání. Při vlhčení rozbřídají, zvětšují svůj objem, po vysušení se 

smršťují, praskají a jsou náchylné na promrzání. Zeminy nesmí obsahovat kořeny, pařezy, 

drny, které by vytvářely preferenční cesty pro průsak vody hrází, dále také nesmí zeminy v 

tělese hráze obsahovat organické látky, které by po vyluhování mohly působit agresivně na 

betonové konstrukce funkčních objektů.[3]  
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Všechen materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn. U soudržných zemin 

nejméně na 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy 

zkoušky. U sypkých (nesoudržných) zemin (materiálů) na 0,7 relativní hutnosti.[5]  

 

Návrh příčného profilu hráze 

Typ hráze, její tvar, konstrukce a založení musí splňovat požadavky [3]: 

 

• filtrační stability hráze a podloží s bezpečným odvedením průsakové vody;  

• statické a deformační stability jednotlivých částí i celku včetně podloží; 

• potřebné vodotěsnosti nádrže; 

• bezpečnosti proti přelití a porušení hráze; 

• životnosti díla.  

 

V závislosti na použitém materiálu pro výstavbu zemní hráze se navrhují jako 

homogenní a nehomogenní hráze.  

 

Homogenní hráze jsou vybudovány z jednoho typu materiálu. Zeminy pro stavbu 

homogenních hrází musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Jako 

nejvhodnější materiál jsou písčité hlíny až hlinitojílovité písky. Za nevhodný materiál lze 

považovat jílovité zeminy, které jsou namrzavé, rozbřídavé, bobtnají nebo vytvářejí 

preferenční cesty po vysušení. Homogenní hráze jsou po technické stránce stavebně 

jednoduché a jsou výhodné, pokud je v blízkosti budoucí nádrže dostatek vhodné zeminy 

k realizaci stavby. Navrhovaná výška se dle normy ČSN 75 2410 uvádí do 6,0 m.   
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Obr.6 Schéma homogenní hráze 

 

Nehomogenní hráze se navrhují v případě, že v blízkosti realizace stavby není  

dostatek materiálu pro stavbu hráze homogenní. Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou 

nebo více různých zemin, které se do hráze ukládají odděleně. Nehomogenní hráz je 

tvořena těsnícím jádrem, stabilizačními přechodovými částmi a propustnou stabilizační 

části. Podle polohy těsnícího prvku v tělese hráze rozeznáváme hráze se středním 

(jádrovým) těsněním nebo hráze s těsněním návodním.[4]  

 

 

Obr.7 Schéma nehomogenní hráze 
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Patní drén 

 

Patní drén slouží k bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo jejím podložím. 

Patní drén je umístěn u paty vzdušního svahu hráze. Vlastní těleso patního drénu je tvořeno 

silně propustným materiálem (makadam, hrubozrnný štěrk, lomový kámen). Soustředěná 

prosáknutá voda v patním drénu se odvádí drenážními trubkami (z poloděrované 

kameniny, PVC DN 200 mm), umístěnými v tělese patního drénu a vyústěnými do koryta 

pod hrází. Je účelné, aby v místě vyústění drenážního potrubí do toku pod hrází potrubí 

přesahovalo líc zídek 0,05 až 0,10 m pro možnost objemového měření průsaku hrází. Z 

důvodů možného mechanického poškození přesahujících drenážních trub se doporučuje 

poslední úsek drenážního potrubí v délce 0,5 a 1,0 m nahradit ocelovou troubou stejného 

průměru. Rozměry patního drénu je nutno přizpůsobit rozměrům hráze a výsledkům 

výpočtu průběhu depresní křivky. Patní drén musí zajistit, aby nejmenší vzdálenost 

depresní křivky od vzdušního svahu hráze nebyla menší než hloubka promrzání (0,8 až 1,0 

m). 

 

Opevnění návodního líce hráze 

 

Opevnění návodního líce se provádí od koruny hráze alespoň 0,8 m pod hladinu 

stálého nadržení. Opevnění musí být zavázáno do svahů údolí. Opevnění dlažbou je nutno 

opřít o kamenný nebo betonový práh, který však nesmí bránit vytékání vody z drenážní 

vrstvy pod dlažbou při poklesu hladiny. 

 

U suchých retenčních nádrží (poldrů), které se plní pouze za povodní a na krátkou  

dobu, postačí opevnění návodního líce hráze řádně provedeným a pravidelně udržovaným 

travním porostem. 

 

Opevnění vzdušního líce hráze  

 

Opevnění vzdušního líce hráze se navrhuje podle materiálu vzdušní části hráze tak, 

aby chránilo svah hráze proti srážkové a povětrnostní erozi. Obvykle postačí ochrana 

travním porostem, který je nutno udržovat pravidelným sečením popř. mulčováním. Na 
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základě místních podmínek se opevní i přilehlé údolní svahy, zejména úžlabí mezi hrází a 

údolním svahem. 

 

Filtry  

 

Filtry se navrhují jako ochrana tělesa hráze před vyplavováním částic zeminy. 

Navrhují se zásadně kolem drenážních prvků, na styku tělesa hráze s podložím, pod 

opevněním návodního svahu hráze a tam, kde se těsnící jádro stýká se sousedními částmi 

hráze. Většinou se upřednostňuje přírodní materiál, jako jsou tříděné i netříděné písky, 

štěrkopísky nebo drcené kamenivo. Používaný materiál nesmí obsahovat více než 5 % 

částic pod 0,063mm.[3,4] 

 

4.7. Funkční zařízení  

 

Výpustní zařízení  

 

Každá malá účelová vodní nádrž musí být vybavena určitým výpustním zařízením. 

Nádrže s objemem ovladatelného prostoru větší než 1 mil. m3 by měly být vybaveny 

dvěma výpustmi. 

 

Každé výpustné zařízení se skládá z uzavíracího prvku a zařízení pro odvedení 

vody. Podle konstrukce můžeme výpusti rozdělit na otevřené a trubní.  

 

Otevřené (stavidlové) výpusti tvoří železobetonové nebo kamenné žlaby, jejichž 

dno odpovídá úrovni nejnižšího místa nádrže. Stěny jsou budovány na celou výšku hráze, 

pokud je po koruně vedena vozovka nebo cesta pro pěší, je nutno odpad v místě koruny 

hráze přemostit nebo překlenout lávkou. Hradící zařízení otevřených výpustí tvoří stavidla,  

segmentové uzávěry a klapkové uzávěry. Hradící prvek dosedá na dno žlabu a horní hrana 

hradící konstrukce odpovídá úrovni hladiny zásobního prostoru. Za hradící prvek se 

vkládají rozrážeče, popř. vývar na tlumení kinetické energie vytékající vody. 
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Trubní výpusti slouží k vypouštění vody z nádrže potrubím zabudovaným do 

nejnižšího místa. Skládají se z uzavíracího prvku, výpustného potrubí a zařízení sloužící 

k tlumení kinetické energie vypouštějící vody. 

Podle typu uzavíracího mechanismu můžeme trubní výpusti rozdělit na: 

  

 lopatové a šikmé stavidlové uzávěry; 

 čepové uzávěry;  

 šoupátkové uzávěry; 

 stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka; 

 segmentové a speciální uzávěry;  

 požeráky. 

 

 

Odpadní potrubí od výpusti by mělo být navrženo tak, aby provedlo nejvyšší možný 

průtok bez pomocí tlaku. Návrhem průměru odpadního potrubí tak, aby při nejvyšším 

možném průtoku byl zajištěn beztlakový průtok nebo použitím technické úpravy 

zmenšením průtočného profilu na vtoku do odpadního potrubí lze tohoto stavu docílit. 

 

Bezpečnostní přeliv 

 

Bezpečnostní přeliv slouží jako vlastní ochrana nádrže a hráze před negativními 

účinky povodňových průtoků. Je tedy nutné je navrhovat na všech průtočných nádržích. U 

průtočných nádrží je možné navrhovat kapacitu přelivu sníženou na maximální hodnotu, 

která může do nádrže nápustným zařízením maximálně přitéct. V bezprostřední blízkosti 

bezpečnostního přelivu by neměla být umístěna žádná zařízení, která by omezila jeho 

funkci nebo snížila jeho kapacitu. Bezpečnostní přeliv se navrhuje na N-leté průtoky Q100, 

popřípadě Q50 nejméně však Q20. Návrh typu, materiálu a umístění bezpečnostního přelivu 

vychází z výpočtu délky přelivné hrany a výšky přepadového paprsku při průchodu 

kulminačního průtoku. Z výpočtu lze pak zvolit typ bezpečnostního přelivu, které se dělí 

na přímé, boční, kašnové, šachtové, kombinované a speciální přelivy.[4] 
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Zakládání a provádění funkčních objektů 

 

Objekty hrázi se umisťují do únosného a nepropustného podloží. Pokud se objekt 

zakládá do propustného podloží je brát v úvahu účinky průsaku pod základy a navrhnou se 

taková opatření, aby nedošlo k porušení daného objektu nebo hrázi. Musí-li se objekt 

založit do méně únosného podloží, je třeba navrhnout takové opatření, aby si objekt 

stejnoměrně sedal. Je také zapotřebí navrhnout opatření ke zlepšení únosnosti. Objekty 

umístěné v tělese hráze musí být dimenzovány tak, aby jejich dodatečné deformační 

účinky v průběhu provozu nevytvářely preferenční průsakové cesty na styku objektu se 

zemním tělesem. 

 

Objekty, štoly, chodby a potrubí v podloží hráze se nesmí zakládat na piloty, prahy 

ani sedla. Veškeré prováděné výkopy pod tělesem hráze se musí uskutečnit tak, aby 

nedošlo k porušení podloží, které by mohlo způsobit nežádoucí deformační účinky nebo 

průsaky. Při prostupu štoly, chodby nebo potrubí tělesem hráze je třeba zabránit průsakům 

vody. Vhodné řešení je se štolou, chodbou nebo potrubím s průtokem o volné hladině nebo 

s ocelovým tlakovým potrubím. V případě řešení potrubím s průtokem o volné hladině je 

zapotřebí potrubí o celé délce obetonovat, tak aby zajistili kvalitní napojení obetonávky a 

zemního tělesa hráze. V okolí betonových konstrukcí je třeba zamezit nerovnoměrné 

sedání, které by mohly vyvolávat tahové napětí v zemině a vznikaly by trhliny. Zapotřebí 

je vyloučit promrzání zeminy v okolí objektu, aby se taktéž zamezilo vzniku trhlin.[5] 

 

4.8. Úprava v oblasti nádrže a jejím okolí  

 

Při návrhu malé vodní nádrže je třeba dbát na to, aby návrh byl v souladu mezi 

zájmy ochrany přírody, zejména prvky ekologické stability a ostatními funkcemi 

navrhovaného díla. Po dokončení stavby je třeba provést technickou a biologickou 

rekultivace stavbou dotčených ploch. V zátopě se odstraní dosavadní stavby a nezávadný 

materiál z demolic se použije na zásyp prostorů pod úrovní terénu. Zbytek materiálů se 

buď odveze nebo se rozhrne a urovná. V zátopě se taktéž vykácejí stromy, vymýtí křoviny 

a odstraní se hygienicky nebo biologicky závadné hmoty. V zátopě se posoudí stabilita 
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současných svahů a vývoje sesuvů, který může vzniknout při zatopení vodou. Potenciálně 

nestabilní svahy musí být upraveny a stabilizovány. Úpravy účelových nádrží se řeší 

individuálně.[5] 

  

4.9. Přístupy a komunikace 

 

Na korunu hráze, k patám hráze a do nádrže musí být zajištěn přístup. Přístupové 

cesty slouží k zajištění obsluhy všech zařízení suché nádrže a obhospodařování všech 

pozemků v nádrži a v prostoru pod hrází. Je třeba zabezpečit přístup do prostoru zátopy pro 

možnost odstranění usazených splavenin a čištění nádrže.  

 

Zvláštní pozornost musí být věnována zajištění přístupu k zařízením pro 

pozorování a měření, jejichž provozuschopnost musí být trvale udržována (např. 

odstraňování porostů, které by bránily průhledům pro geodetická měření). 

Jako přístupové cesty se co nejvíce využijí stávající komunikace. Hospodářské 

využívání okolí nádrže nesmí narušovat přístup na objekty.[14] 
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5. Návrh možných variant řešení, výběr vhodné varianty a její 

následné rozpracování 

 

V  diplomové práci jsem se zaměřil na ochrannou suchou nádrž (poldr), spadající 

pod technické protipovodňové opatření.  

 

5.1. Návrh hráze suché nádrže  

 

Na základě tvaru údolí, funkce a účelu bude hráz vybudovaná jako čelní. Podle 

způsobu přívodu vody hráz průtočná (obr.8) a podle půdorysného tvaru osy bude hráz 

přímá (obr.9). Maximální výška navrhované hráze bude 3,3 m a šířka hráze bude 3 m, což 

umožňuje občasný pojezd vozidel pro provoz a údržbu. Délka této hráze bude dosahovat 

250 m. V prvé řadě se sejme orniční vrstva o mocnosti 1 m. Od osy hráze se vytýčí pata 

návodního a vzdušního líce. Výstavba bude postupovat po vrstvách, které se budou hutnit. 

Zajistí se mírný sklon vrstev k oběma lícům hráze pro zajištění dešťové vody. 

 

 

 

Obr.8 Průtočná hráz 
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Obr.9 Čelní přímá hráz 

 

 

5.2. Výběr vhodného materiálu hráze 

 

 Zvolený materiál pro výstavbu hráze bude štěrk hlinitý označený symbolem  

GM a písek hlinitý označený symbolem SM. Dle použitého materiálu bude hráz 

homogenní zemní. Materiál bude zajištěn z okolních zdrojů. Materiál bude hutněn po 

vrstvách.  Mocnost vrstvy před zhutněním bude 200 mm. 
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Tab.6  Vhodnost zeminy pro hutnění hráze 

Znak skupiny podle  

ČSN 75 2310:2006  

tabulky 3 

Homogenní 

hráz 

Těsnicí část Stabilizační část 

GW nevhodná nevhodná výborná 

GP nevhodná nevhodná výborná 

GM výborná velmi vhodná málo vhodná 

GC výborná výborná nevhodná 

SW nevhodná nevhodná vhodná 

SP nevhodná nevhodná vhodná 

SM vhodná vhodná málo vhodná 

SC velmi vhodná výborná nevhodná 

ML nevhodná málo vhodná nevhodná 

CL vhodná vhodná nevhodná 

OL nevhodná málo vhodná nevhodná 

MH nevhodná málo vhodná nevhodná 

CH nevhodná málo vhodná nevhodná 

OH nevhodná nevhodná nevhodná 

 

 

Tab.7 Vlastnosti vybraných zemin 

Skupina Standartní 

Proctorova zkouška 

Objemová hmotnost 

suché zeminy 

Smyková pevnost Filtrační 

součinitel K 

m.s-1 Ρd max 

t.m-3 

Wopt 

% 

maximální 

t.m-3 

minimální 

t.m-3 

Cef 

kPa 

φef 

° 

GM > 1,8 < 20,5 2,06-2,16 1,7-1,76 5 34 8·10
-5

- 8·10
-10 

SM 1,72-2,01 9,1-15,9 1,62-1,9 1,23-1,48 5 34 1·10
-5

- 1·10
-10
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5.3. Návodní a vzdušní líc hráze  

Na základě použitého materiálu GM a SM jsem zvolil sklon návodního líce 1:3 a 

sklon vzdušního líce 1:2 (viz tab.13). Sejmutá orniční vrstva při zakládání hráze se použije 

na opevnění návodního a vzdušního líce, která se zaseje trávním porostem a celkově tato 

vrstva bude mít tloušťku 100 mm. Vzhledem k funkci této suché nádrže, která pojímá 

povodňové vlny a následně je do několika hodin vypouští je toto opevnění svahů 

dostačující. 

 

Tab.8 Orientační sklony svahů zemních hrází 

Homogenní hráze 

Zařazení zemin Sklony svahu 

návodní líc vzdušní líc 

GM, SM 1:3 1:2 

GC, SC 1:3,4 1:2 

MG, CG, MS, CS 1:3,3 1:2 

ML-MI, CL- CI 1:3,7 1:2,2 

 

5.4. Patní drén 

Vlastní těleso patního drénu bude tvořeno z lomového kamene, což je silně 

propustný materiál, který zajistí propustnost soustředěné vody protékající tělesem hráze. 

Soustředěná voda bude odvodněná pomocí drenážní trubky, která bude umístěna v tělese 

patního drénu. Vyústěná voda bude dále pokračovat do nově vytvořeného koryta pod hrázi. 

Drenážní potrubí bude navrženo z termoplastu o průměru DN 200 mm. Kolem celého 

tělesa patního drénu bude filtr z přírodního materiálu. Materiál bude tvořit jemný a hrubý 

štěrk. 

 

 

Obr.10 Drenážní roura PE DN 200 
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5.5. Návrh retenčního prostoru suché nádrže  

 

Pro výpočet a návrh akumulačního prostoru je za potřebí vyhotovit batigrafické 

křivky, z kterých se vypočítá celkový skutečný objem a plocha nádrže. Dále je třeba 

provést transformaci povodňové vlny pro N-leté průtoky (Q100,Q50 a Q5) v závislosti na 

odtoku trubní výpusti ze suché nádrže.  

 

Výpočet objemu nádrže  

 

Výpočet objemu nádrže byl proveden z podrobné situace (příloha č.1). Zaměřené 

 plochy odpovídající příslušným vrstevnicím s počáteční vrstevnici (602.40), kterým 

odpovídaly příslušné hloubky se postupně tyto objemy pro každou vrstevnici přičítaly a 

vypočítal se tak celkový objem této nádrže až po korunu hráze (605.00).  

 

 

Vi = 0.5 · (Si + Si+1) ·  ∆h          ,kde          (1) 

 

Vi  - dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi (m3), 

 

Si , Si+1  - plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 (m2), 

 

∆h - výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 (m). 

 

 

Příklad výpočtu: 

 

Pro příklad výpočtu jsem zvolil vrstevnici i = 4 s kótou hladiny 604.00 m n.m. a s plochou 

S = 9 893 m2. 

 

 V4 = 0.5 · (9 893 + 6 097) · 0.5 = 3998 m3      

 

ΣV = V3 + V4 = 3 327 + 3 998 = 7 325 m3           (2) 
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Tab.9 Charakteristické čáry nádrže 

i 

Kóta hladiny 

(m n.m.) 

∆h  

(m) 

Si  

(m2) 

0,5·(Si+Si+1) 

 (m2) 

Vi  

(m3) 

ΣV  

(m3) 

1 602.40 0.00 0 - 0 0 

2 603.00 0.60 3 277 1 639 983 983 

3 603.50 0.50 6 097 4 687 2 344 3 327 

4 604.00 0.50 9 893 7 995 3 998 7 325 

5 604.50 0.50 14 214 12 054 6 027 13 352 

6 605.00 0,50 21 279 17 747 8 873 22 225 

 

Batigrafické křivky 

 

 Křivka 1 - vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení vody  S = f(h).  

 

 Křivka 2 - vyjadřuje závislost objemu vody v nádrži na hloubce  V = f(h). 

 

Celkově tyto křivky vyjadřují tvar a velikost topografického útvaru tvořeného hrází, boky a 

dnem nádrže. [3] 

 

 

Graf 1 Batigrafické křivky 
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5.6. Transformace povodňové vlny  

Průběh transformace povodňové vlny byl vypočítán pro N-leté průtoky Q100, Q50 a 

 Q5 a odtok Qkap. trubní výpusti DN 800. Všechny tyto vypočítané údaje jsou graficky a 

tabulárně zpracovány v následujících grafech a tabulkách. 

 

Příklad výpočtu: 

 

Pro příklad výpočtu byl zvolen přítok Q100 = 1,008 m3.s-1 a odtok QKap = 0.840  

m3.s-1 v čase T = 6 hod. 

 

Objem vody v nádrži z přítoku VP 

 

VP6 = Q100 ·  3 600 = 1,008 · 3 600 = 3 629 m3          (3) 

 

 

Objem povodňové vlny VPo  

 

VPo6 = VPo5 + VP6 = 23 723 + 3 629 = 27 352 m3          (4) 

 

 

Objem odtoku VO 

 

VO6 = Qkap6 ·  3 600 = 0,840 · 3 600 = 3 024 m3          (5) 

 

 

Celkový součet odtoků VSO           

 

VSO6 = VSO5 + VO6 = 12 912 + 3 024 = 15 936 m3          (6) 

 

Velikost akumulace v nádrži VA 

 

VA6 = VPo6 - VSO6 = 27 352 – 15 936 = 11 416 m3          (7) 
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Tab.10 Transformace povodňové vlny při navrhovaném průtoku Q100 

Časový 

interval 

T [hod] 

Přítok 

Q100 

[m3.s-1] 

Odtok 

QKap 

[m3.s-1] 

Objem 

vody v 

nádrži z 

přítoku 

VP [m
3] 

Povodňová 

vlna             

∑ VPo          

[m3] 

Objem 

odtoku      

(DN 800) 

VO [m3] 

Celkový 

součet 

odtoků    

VSO        

[m3] 

Velikost 

akumulace 

v nádrži 

VA                 

[m3] 

0 0,017 0,017 60 60 60 60 0 

1 0,210 0,210 756 816 756 816 0 

2 0,840 0,840 3 024 3 840 3 024 3 840 0 

3 1,785 0,840 6 426 10 266 3 024 6 864 3 402 

4 2,100 0,840 7 560 17 826 3 024 9 888 7 938 

5 1,638 0,840 5 897 23 723 3 024 12 912 10 811 

6 1,008 0,840 3 629 27 352 3 024 15 936 11 416 

7 0,483 0,840 1 739 29 091 3 024 18 960 10 130 

8 0,189 0,840 680 29 771 3 024 21 984 7 787 

9 0,063 0,840 227 29 998 3 024 25 008 4 990 

10 0,040 0,840 144 30 142 3 024 28 032 2 110 

11 0,017 0,017 61 30 203 61 28 094 2 110 

 

Potřebná velikost akumulace Va:     12 000 m3  

 

Doba plnění nádrže                        6 hod 

 

Doba prázdnění                                4 hod 
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Tab.11 Transformace povodňové vlny při navrhovaném průtoku Q50 

Časový 

interval 

T [hod] 

Přítok 

Q50 

[m3.s-1] 

Odtok 

Qkap 

[m3.s-1] 

Objem 

vody v 

nádrži z 

přítoku 

Vp [m
3] 

Povodňová 

vlna             

∑ Vpo          

[m3] 

Objem 

odtoku      

(DN 800) 

V0 [m
3] 

Celkový 

součet 

odtoků   

Vo          

[m3] 

Velikost 

akumulace 

v nádrži 

VA                 

[m3] 

0 0,014 0,014 49 49 49 49 0 

1 0,255 0,255 918 967 918 967 0 

2 0,850 0,850 3 060 4 027 3 060 4 027 0 

3 1,530 0,850 5 508 9 535 3 060 7 087 2 448 

4 1,700 0,850 6 120 15 655 3 060 10 147 5 508 

5 1,156 0,850 4 162 19 817 3 060 13 207 6 610 

6 0,595 0,850 2 142 21 959 3 060 16 267 5 692 

7 0,255 0,850 918 22 877 3 060 19 327 3 550 

8 0,102 0,102 367 23 244 367 19 694 3 550 

9 0,023 0,023 83 23 327 83 19 777 3 550 

10 0,014 0,023 50 23 377 83 19 860 3 518 

 

Potřebná velikost akumulace Va:     7 000 m3  

 

Doba plnění nádrže                        5 hod 

 

Doba prázdnění                                 2,5 hod 
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Tab.12 Transformace povodňové vlny při navrhovaném průtoku Q5 

Časový 

interval 

T [hod] 

Přítok 

Q5 

[m3.s-1] 

Odtok 

Qkap 

[m3.s-1] 

Objem 

vody v 

nádrži z 

přítoku 

Vp [m
3] 

Povodňová 

vlna             

∑ Vpo          

[m3] 

Objem 

odtoku      

(DN 800) 

V0 [m
3] 

Celkový 

součet 

odtoků    

Vo          

[m3] 

Velikost 

akumulace 

v nádrži 

VA                 

[m3] 

0 0,008 0,008 30 30 30 30 0 

1 0,211 0,211 760 791 323 353 437 

2 0,634 0,634 2 281 3 072 2 282 2 636 436 

3 1,056 0,634 3 802 6 873 2 282 4 918 1 955 

4 1,100 0,634 3 960 10 833 2 282 7 201 3 633 

5 0,570 0,634 2 053 12 886 2 282 9 483 3 403 

6 0,169 0,634 608 13 494 2 282 11 765 1 729 

7 0,042 0,211 152 13 646 760 12 525 1 121 

8 0,008 0,008 29 13 675 29 12 554 1 121 

 

Potřebná velikost akumulace Va:     4 000 m3  

 

Doba plnění nádrže                        4 hod 

 

Doba prázdnění                                 2 hod 
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Graf 2 Průběh transformace povodňové vlny pro Q100 

 

 

 

Graf 3 Průběh transformace povodňové vlny Q50 
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Graf 4 Průběh transformace povodňové vlny Q5 

 

 

5.7. Výpustné zařízení  

Výpustné zařízení se bude skládat z uzavřeného požeráku tvořený skříňovou 

konstrukci, uzavřenou po celé výšce, až na vtokový otvor u dna, který bude chráněn 

rámovými česlemi. Česle budou mít rozteč 90 mm. Celková výška šachty bude dosahovat 

3,3 m. Požerák bude zapuštěn částečně do hrázového tělesa. V nejnižším místě bude 

požerák uložen do betonové lože o tloušťce 64 cm. Dlužová stěna požeráku bude sloužit 

jako nouzový uzávěr. 

 
Obr.11 Uzavřený jednoduchý požerák 
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Odpadní potrubí od výpusti bude navrženo v nejnižším místě na desku  

z podkladního betonu o tloušťce 20 cm a bude chráněno železobetonovou vrstvou o 

tloušťce 10 cm. Samotné potrubí bude z betonové konstrukce o průměru DN 800. Délka 

potrubí bude 12 m se sklonem 15 ‰. Spoje potrubí budou těsnit elastomerové těsnění.  Na 

konci odpadního potrubí bude vývar, který bude sloužit k tlumení kinetické energie 

vypouštěné vody. Potrubí bude navrženo tak, aby v něm nedocházelo k tlakovému 

proudění. V případě havárie hlavního potrubí je navrženo záložní havarijní potrubí o 

průměru DN 400, které je dimenzováno vedle hlavního potrubí DN 800 s totožnou 

ochranou a sklonem. 

 

 

Obr.12 Betonové potrubí DN 800 

 

 

Místní ztráty 

Místní ztráty v potrubí ξm jsou způsobeny vtokem do potrubí (orientační hodnota 

0.5), výtokem z potrubí (lze zanedbat) a změnou profilu a směru (orientační hodnota 0.5). 

 

Třecí ztráty 

Součinitel ztráty třením se pro kruhový profil potrubím určí ze vztahu: 

 

ξt = · ·       ,kde          (8) 

 

l - délka, na níž se určuje ztráta třením (m); 

n - součinitel drsnosti (dle Manninga pro beton n = 0,014); 

d - průměr potrubí (m). 
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 ξt = · , ·
,

= 0,49  
 

Celkové ztráty 

é = +           (9) 

 

é = 0,5 + 0,5 + 0,49 = 1,49 

 

5.8. Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv bude navržen jako přímý ničím nehrazený objekt umístěn 

v koruně hráze, který bude umožňovat bezpečný odtok povodňových průtoků. U paty 

vzdušního líce poslouží vývar k tlumení kinetické energie vody. Přepadový paprsek bude  

h = 0,5 m. Koryto bezpečnostního přelivu bude dlouhé 85,3 m. 

 

 

Součinitel přepadu m podle Bazina [23] 

=  0,405 + , · 1 + 0,55 ·  , kde          (10) 

 

m - součinitel přepadu, ve kterém je zahrnut i vliv 

přítokové rychlosti 

h - přepadová výška 

s - výška přelivné hrany 

 

=  0,405 + ,
, 1 + 0,55 ,

, , = 0,420  
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Bazinova rovnice  

= · 2 · ℎ  ,kde           (11) 

 

Q - navrhovaný kulminační průtok (Q100) 

b – šířka přelivné hrany  

 

Z této rovnice se vyjádří hodnota b: 

 

=
· ·

=  ,
, · . · , = 3,22            (12)           

 

Tab.13 Závislost průtoku na přepadové výšce bezpečnostního přelivu 

h (m) 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 

Q (m
3
/s) 0,000 0,066 0,188 0,345 0,531 0,742 0,976 1,230 1,503 1,793 2,100 

 

 

 

 
Graf 5 Konsumční křivka bezpečnostního přelivu 
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5.9. Připojené koryto spodní výpusti  

Nově vytvořené koryto bude lichoběžníkového tvaru s hloubkou 1,2 m a sklonem  

1,5%. Délka koryta po zaústění do koryto stávajícího toku Řásenského potoka je 171,2 m. 

Na koryto se v úseku 74 metru napojuje koryto bezpečnostního přelivu. Svahy budou ve 

sklonu 1:1. 

 

 

Příklad výpočtu průtočné kapacity připojeného koryta 

b – šířka dna koryta (b = 3 m) 

m – příčný sklon (m = 1) 

h – výška hladiny (h = 0,3 m) 

n – součinitel drsnosti dle Manninga (n = 0,023) 

I – sklon koryta (I = 1,5% = 0,015) 

 

Průtočná plocha 

= + · ℎ · ℎ = 3 + 1 · 0,3 · 0,3 = 0,99           (13)           

 

Omočený obvod  

= + 2 · ℎ · 1 + , = 3 + 2 · 0,3 · 1 + 0,3 , = 3,85         (14)           

 

Hydraulický poloměr 

= = ,
, = 0,26           (15)           

 

Rychlostní součinitel 

=  · = , · 0,26 = 24,92           (16)           

 

Rychlost proudění 

= · √ · = 24,92 · 0,26 · 0,015 = 1,55           (17)           

 

Průtok 

= · = 0,99 · 1,55 = 1,53           (18)           
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Tab.14 Hodnoty průtoků v závislostí na výšce hladiny 

h [m] S [m
2
] O [m] R [m] C [m

0,5
.s

1
] v [m.s

-1
] Q [m

3
.s

-1
] 

0,05 0,15 3,14 0,05 18,87 0,51 0,08 

0,10 0,31 3,28 0,09 21,09 0,79 0,25 

0,15 0,47 3,42 0,14 22,46 1,02 0,48 

0,20 0,64 3,57 0,18 23,47 1,22 0,78 

0,25 0,81 3,71 0,22 24,27 1,39 1,13 

0,30 0,99 3,85 0,26 24,92 1,55 1,53 

0,35 1,17 3,99 0,29 25,48 1,69 1,98 

0,40 1,36 4,13 0,33 25,97 1,82 2,48 

0,45 1,55 4,27 0,36 26,40 1,95 3,03 

0,50 1,75 4,41 0,40 26,78 2,07 3,61 

0,55 1,95 4,56 0,43 27,13 2,18 4,25 

0,60 2,16 4,70 0,46 27,45 2,28 4,93 

0,65 2,37 4,84 0,49 27,75 2,38 5,65 

0,70 2,59 4,98 0,52 28,02 2,48 6,41 

0,75 2,81 5,12 0,55 28,28 2,57 7,22 

0,80 3,04 5,26 0,58 28,52 2,65 8,07 

0,85 3,27 5,40 0,61 28,74 2,74 8,96 

0,90 3,51 5,55 0,63 28,96 2,82 9,90 

0,95 3,75 5,69 0,66 29,16 2,90 10,89 

1,00 4,00 5,83 0,69 29,35 2,98 11,91 

1,05 4,25 5,97 0,71 29,53 3,05 12,98 

1,10 4,51 6,11 0,74 29,71 3,13 14,10 

1,15 4,77 6,25 0,76 29,87 3,20 15,26 

1,20 5,04 6,39 0,79 30,03 3,27 16,46 

        

 

 

Graf 6 Konsumční křivka připojeného koryta 
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6. Odhad ekonomických nákladů na výstavbu účelové nádrže 

Celkový ekonomický odhad nákladů spadá na 3 186 323 .-. Veškeré ceny materiálů 

a stavebních prací jsou pouze informativní a mohou se pohybovat na základě výběru jiné 

pracovní firmy nebo zakoupeného materiálu. 

 

Tab.15 Seznam položek 

Stavební položka Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku (Kč) 

Celková cena 

(Kč) 

Sejmutí ornice m3 4 943 87 430 041 

Násyp hráze + hutnění m3 6263 550 2 192 050 

Lomový kámen - patní drén m3 725 190 137 750 

Lomový kámen - práh m3 375 190 71 250 

Lomový kámen - opevnění koryta m3 511 190 97 090 

Beton na základy m3 10 1 708 17 080 

Betonová trouba DN 800 (2,5m) ks 5 6 220 31 100 

Betonová trouba DN 400 (2,5m) ks 5 2 500 12 500 

Drenážní potrubí PE DN 200 (6m) ks 42 281 11 802 

Písek – filtr t 300 190 57 000 

Ocelová lávka ks 1 5 300 5 300 

Výkopové práce - koryta m2 735 168 123 480 

Celková suma 3 186 323 
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7. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na povodňové průtoky v obci Křižánky. 

Zde již byly minulým rokem (2013) zaznamenány povodňové průtoky, které měli 

nepříznivé následky. Proto jako vhodné technické opatření byla zvolena výstavba suché 

vodní nádrže (poldr).  

 

Mimo povodňovou aktivitu bude poldr využíván k zemědělským účelům a tím bude  

splňovat více účelovou funkci. Výsadbou rostlin se zvětší retenční schopnost krajiny, což 

přispívá k lepšímu biologickému opatření. 

 

 Nádrž byla dimenzována na stoletou vodu s akumulačním prostorem 13 352 m3, 

která by dle podložených výpočtu měla bezproblémově transformovat a odvést 

povodňovou vlnu v daném povodí. K odtoku této vody byl navrhnut bezpečnostní přeliv a 

výpustné zařízení skládající se z požeráku, odpadního potrubí o průměru DN 800 a 

havarijního potrubí DN 400. Hráz byla navržena jako homogenní zemní se sklony 

návodního líce 1:3 a vzdušního líce 1:2. Sklony svahů byly navrženy na základě zvoleného 

materiálu. Pro odvod nežádoucí vody, která by se mohla vyskytnout na základě netěsnosti 

materiálu skrz těleso hráze, byl založen patní drén s flexibilním drenážním potrubím o 

průměru DN 200. 

 

Celkový návrh je podložen grafickou části, která se skládá z 6 projektových 

výkresů. Výkresy slouží jako přílohy k danému návrhu a obsahují podrobnou situaci, 

podélný profil nádrže a hráze, vzorový příčný řez, příčné řezy tělesem hráze po 25 metrech 

a řez a půdorys funkčního objektu. 

 

Z ekonomického hlediska byl proveden hrubý finanční rozpočet, který se pohybuje  

okolo částky 3 200 000 Kč. Částka zahrnuje stavební práce i materiál. 
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