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Příloha DIP č.1 

Tato příloha názorně popisuje vztahy dopravních staveb obr. 2 (druh dopravních 
staveb, tvary těles a typ konstrukce dopravních staveb, odvodňovací systémy 
dopravních staveb), povodí vodních toků, vodních prvků, morfologie terénu, 
vegetačního krytu a externality. V tomto pracovním schématu jsou popsány základní 
vztahy dopravní stavby v urbanizovaném území, je zjevné, že by po podrobnějším 
zkoumání byly doplněny další vazby mezi jednotlivými prvky. Pro se omezíme v DIP 

na řešení těchto základních vazeb, tak aby byl model přehledný a nepůsobil chaoticky. 

Na základě tohoto modelu byl rovněž ve stejné podobě sestaven model pro SW 
MDM, který vyžaduje tvorbu obdobného modelu, tak aby mohl simulovat vztahy. 

 

Zdroj: Autor 

 

Znázornění struktury modelu, tak jak je znázorněna v dialogovém okně SW 
MDM, jedná se pouze a přenesení dat z PSSÚ do SW MDM. Jako základní podmínka 
jsou vazby mezi jednotlivými prvky modelu ohodnoceny hodnotou 0,1 tak, aby byly 
průběhy standardů prvků homogenizované. 
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Příloha DIP č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník k ,,Změnám odtokových poměrů v území způsobených dopravními stavbami´´. 
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V níže uvedených otázkách budete dotázáni formou expertního dotazníku, jak jsou dle 

vašeho mínění ovlivněny přirozené odtokové poměry v území vlivem dopravní stavby. 

Výsledkem, je stanovení členů  prvků programů- který bude sloužit k analýze změn 

odtokových poměrů v území) které mají zásadní vliv na změnu odtokových poměrů u 

území. Vaše podněty a odpovědi z daného dotazníku, budou zapracovány do DIP 

s názvem: ,, Změny odtokových poměrů v urbanizovaném území způsobené dopravními 

stavbami´´, a  budou sloužit k analýze dat a metodice získávání dat. 

 

• Jak byste ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je 

max. pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? Jedná se o 

odvodňovací systémy dopravních staveb. 

 

Odvodňovací příkop……………………. 

Příkopový žlab…………………………….. 

Trativod………………………………………. 

Vsakovací žebro………………………….. 

Uliční vpusti, transportní potrubí… 

Speciální systémy……………………….. 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má tvar tělesa dopravní stavby? Jak byste 

ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je max. 

pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? 

Násyp………………………………….. 

Zářez…………………………………… 

Odřez a násyp……………………… 
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Tunel…………………………………… 

Most …………………………………… 

Estakáda…………………………….. 

Kombinace…………………………. 

 

 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má povodí a vodní prvky v území? Jak byste 

ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je max. 

pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? 

 

Vzdálenost vodního toku do 100m od tělesa dopravní stavby………………….. 

Vzdálenost vodního toku do 500m od tělesa dopravní stavby………………….. 

Vzdálenost vodního toku do 1000m od tělesa dopravní stavby………………… 

Vzdálenost vodního toku do 2000m od tělesa dopravní stavby………………… 

Jak ovlivňuje poloha rozvodnice přirozené odtok. poměry………………………. 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má morfologie terénu ve vzdálenosti do 

100m od osy zkoumané dopravní stavby v území?  Jak, byste ohodnotili číselně 

stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je max. pozitivní vliv na prvku 

na přirozené odtokové poměry v území? 

 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 2m………………. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 5m………………. 
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Absolutní výškový rozdíl terénu do 10m…………….. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 20m…………….. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 50m…………….. 

 

 

 

• Které další vlivy mají vliv na ,,Změnu přirozené odtokové poměry´´? Prosím o slovní 

uvedení Vámi míněných podnětu. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  
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Příloha DIP č. 3 

Pracovní evidenční list 
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Příloha DIP č. 4 

Popis SW vybavení při řešení DIP 

Popis MDM  

 

Modifikovaný dynamický model- je velmi užitečný způsob jak netradičně a 

racionálně řešit složité technicko- ekonomické úlohy a navíc nabízí možnost se 

strategicky se rozhodovat. 

Z číselných a grafických výstupů z MDM je možno charakterizovat chování 

modelu a jednotlivých úloh a také vztahů prvků. 

 Základem důležité je na začátku si stanovit nejvýznamnější prvky modelu a 

následně s nimi dále pracovat (prvky stanovuje zejména osoba, která je znalá poměrů 

kterými se MDM bude zabývat). V první fázi je velmi důležité a taktické sestavit řešený 

příklad do grafického schématu (provedeno jako PSSÚ). Grafické schéma se může 

vhodně měnit a upravovat- jakékoliv dílčí úpravy, nemají zásadní vliv na globální 

chování modelu. Program MDM má možnost ,, generovaného zobrazení chování 

modelu pomocí vestavěné funkce nástroje MDM. Grafický výstup je zobrazen viz obr.  

Vztahy mezi 2 prvky modelu jsou charakterizovány vzájemnou interakcí, které 

odpovídá vypočtená hodnota z číselné stupnice (hodnotící stupnice). Konkrétní hodnota 

vzájemné interakce se získá matematickým dopočtem z hodnotící stupnice a výsledek je 

aktuální hodnota číselné interakce. Vzájemná závislost mezi technickou a hodnotící 

stupnicí je lineární a konkrétní mezilehlé hodnoty hodnotící stupnice se dopočítají 

lineární interpolací. 

 Program rovněž disponuje možností použít hodnocení, dle absolutní interakce. 

Při hodnocení dle absolutní interakce (technická stupnice je nahrazena slovním popisem 

např. dle expertního dotazníku viz příloha č. 3). Každému verbálnímu popisu odpovídá 

konkrétní hodnota (tento způsob stanovení vazeb je možno použít u čistě technických 

úloh bez lineární závislosti) jasně, stručně a slovně ohodnotí hodnotu vazby. 
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 Výstupy z MDM 

Výstupy z MDM jsou čísla, která charakterizují standardy jednotlivých prvků 

(standardy jsou v intervalu 0;1). Rovněž je možnost výpočtu diference standardů prvků 

v časových intervalech zobrazuje. 

 Grafický výstup zcela názorně zobrazuje průběhy standardů, a vývoje průběhů 

standardů ∆X(t) >0 znázorňuje rostoucí vývoj standardů prvků při ∆X(t)<0 jedná se o 

negativní průběh standard. Základní výstupy jsou grafy jednotlivých standardů v 

jednom dialogu a taky je možnost zobrazit grafy diferencí, z grafů je pak jednoduché 

zjistit trendy vývoje. 

 1)Primárním nástrojem jak řídit výpočet je ovlivňování pomocí řídící 

(managementem) matice B v prvních pokusech je volíme blízkým 0. V každé periodě 

upravuje matici (hodnotu) aij . 

 

 2)Řízení modelu pomocí intervetervence vazeb, tímto způsobem je možnost 

stanovit působení vazeb v konkrétním časovém interval. V časovém intervalu se mění 

hodnota vazby dle způsobu zadání. Při splnění podmínky <tpoč; tkon> je stanovená 

intervence aktivní a je ohodnocena hodnotou (součet hodnoty intervence a původní 

interakce). Při průběhu výpočtu mimo <tpoč;tkonc> je hodnota vazby původní. 

 

 3)Řízení modelu pomocí externích vlivů- těmito zásahy do modelu lze přesně 

charakterizovat a simulovat skutečné požadavky řešitele. Takovýmto zásahem 

způsobujeme dosažení reálného požadavku řešitele. Tímto způsobem řešení dosáhneme 

požadovaného způsobu chování modelu, který charakterizuje reálnou skutečnost. 

Většinou se jedná o pozitivní ovlivňování prvků modelu. Všechny jednotlivé je třeba 

zvlášť charakterizovat a zadat. Po ukončení působení externích prvků dochází k 

původnímu trendu vývoje. 

 

 4)Podmíněné intervence vazeb u tohoto způsobu se určí interval působení <tpoč;tkonc> 

  -pokles standardu prvku v předchozí periodě pod def.minimum 
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  -překročení standardu prvku v předchozí periodě nad def. maximum 

  -udržení vývoje standardu prvku z předchozí periody mezi def. min. a max. 

  Jedná se o velmi intenzivní projevy ovlivňování. 

 

 5)Podmíněné externí vlivy. 

  Podmíněné externí vlivy mají mírnější projev než podmíněné intervence vazeb. 

Interval působení je <tpoč;tkonc> a nastanou po vyhodnocení zvolené události. 

  -pokles standard pod definované minimum 

  -překročení standardu prvku mezi def.minimem a max. tj. v zadaném intervalu. 

Při stanovení standardních externích vlivů by bylo třeba daleko vice zásahů než při 

podmíněných externích vlivech. 

 6)Simulace rizikových vlivů 

  Rizikové interakce jsou umístěné do matice A. Spouštějí se v určitém časovém 

interval s intenzitou odpovídající generovanému náhodnému číslu, které charakterizuje 

rizikový faktor. Určí se počet uvažovaných zásahů. 

 7)Parametrizovaný výpočet 

  Jde o parametrizace vazeb mezi prvky modelu. Jde o racionální stanovení 

interakcí. Vazba se parametrizuje pouze ta, která je důležitá dle zadavatele (popř. 

řešitele) úlohy. Čím je větší počet parametrizovaných výpočtů par. Vazby tím je větší 

podrobnost analýzy. 

 Tyto parametrizované výpočty se stanoví  důležité vazby. Zadává se interakce, zadá se 

poč. a konc. hodnota intervalu a číselný krok po kterém se bude vazba modifikovat ( 

počítá se dle intervalu působení a z počtu par. výpočtů). 

 8)Racionální očekávání 

 Je vhodné pro subjektivní ohodnocení celkového vývoje modelu.  

Výsledky z SW SiteFlow 
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Program umožňuje počítat a navrhovat stokové sítě. Umožňuje posuzovat, 

navrhovat stoky jednotné a oddílné kanalizace. Program modeluje přítoky pomocí 

povrchového odtoku. Území, které je odvodněno je rozděleno dílčí povodí (terminologií 

programu SiteFlow jsou pojmenovaná jako ,, povodíčka´´). Údaje o povodích a jejích 

umístění je možno do uzlů modelu.  

 Hlavní prvky sítě : 

 Srážková voda (dotuje systém srážkovou vodou) 

 Povodí (údaje o zemském povrchu) 

 Podzemní voda (závislost na infiltraciapod.) 

 Transportní složka (uzly a úseky) 

 Základní princip fungování modelu je takový ze srážky dotují výpočtový 

model, naopak ztráty jsou tvořeny infiltraci, evapotranspiraci a povrchovou retenci. 

Program počítá s tím prim ztrát je tvořen infiltrací. Základní typy infiltrací jsou uvedeny 

zde: 

 Hortonova rovnice 

 Green-Amptovuva rovnice 

Metodu odtokových křivek 

 V našem případě budeme používat infiltraci dle Hortona, která je založena na 

empirických výsledcích, kde standard infiltrace má své maximum na začátku a 

exponenciálně klesá během doby trvání srážky. Důležité vstupní dosazované hodnoty 

jsou, maximální a minimální rychlost infiltrace, koeficient poklesu (tj., jak rychle se 

snižuje rychlost infiltrace), doba úplného vyschnutí. 

Proudění v systému je pak definováno jako ustálené, znamená to tedy, že sklon 

dna a sklon hladiny je stejný. 
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Příloha DIP č. 5 

Storm water to street trees (srážkové vody pro zeleň v ulicích) 

 

 

Úvod k popisu Storm water to street trees je uveden v kap. 2.2, zde v příloze č.5 jsou 

popsány detaily této publikace. 

 

Publikace  se zaměřuje na způsoby a systémy nakládání s dešťovými vodami a ty se 

pak dělí na ,,šedé dešťové systémy a zelené dešťové systémy“ viz [1] 

a) ,,šedé dešťové systémy“, reprezentují způsob nakládání se srážkovými vodami, při 

kterém  je  systémy tvořen obrubníky, žlaby, kanály, kanalizačními stokami; tyto 

systémy mají za úkol co nejrychleji odvádět srážkovou vodu se zaústěním do nejbližších 

recipientů. Při tomto způsobu odvádění dešťové vody je problematická kontrola kvality a 

případné čištění dešťových vod před jejich zaústěním do recipientů. 

b) ,,zelené dešťové systémy“, reprezentují způsob nakládání se srážkovými vodami, při 

kterém se systémy blíží k přírodě blízkým způsobům nakládání s dešťovými vodami; 

jedná se o zpomalení odtoku pomocí průlehů, kaskádovitých odtokových systémů, 

pomocí terénních depresí apod.; většina těchto systémů má rovněž samočistící 

schopnosti; tuto schopnost zajišťuje především vegetační kryt těchto objektů, které 

rovněž působí svou evapotranspirační schopností. 

Základním prvkem navrhovaných systémů v této publikaci je ,,strom“, viz. obr. 1. Ten je 

součástí šedých dešťových systémů a zelených dešťových systémů, stromy lze kombinovat v 

obou dešťových systémech. S narůstajícím stupněm urbanizace se zvětšuje podíl zpevněných 

ploch a při extrémních srážkách pak není jednotná nebo oddílná dešťová kanalizace schopna 

odvádět vodu z urbanizovaného území. Stromy zde mohou redukovat odtok dešťových vod, 

a tím působit jako retardační odlehčovací objekt před převedením dešťových vod do stok. 

Zásadním nedostatkem pak je, že autoři toto řešení nedokládají výsledky exaktně 

provedených bilančních prověření a výpočtů 
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Vliv přívalových srážek v urbanizovaném území hodnotí autoři analogicky, jako to činí 

aktuálně i ostatní hodnotitelé: 

V urbanizovaném území bývá dnes majoritní podíl zpevněných ploch (pozemní komunikace, 

střechy, parkoviště apod.). Tím je znemožněna přirozená retence a infiltrace srážkových vod. 

Nejedná se pouze o dešťovou vodu, ale jedná se taky o vodu z tajícího sněhu či ledu. Autoři 

pak upozorňují i na rizika znečištění srážkových vod, zejména při jejich zaústění do 

městských kanalizačních systémů. Tyto vody u jednotných kanalizačních systémů, kapacitně 

zatěžují ČOV, u oddílných kanalizačních systémů svým znečištěním zatěžují recipienty. 

Nutno dodat, že oba systémy jsou aktuálně ekonomicky velmi náročné. Pro návrh kapacity 

stok je směrodatný normativní mezný stav produkce srážkových vod. Extrémní srážky 

mohou nevratně znehodnotit zdroje pitné vody, vodní toky, zemědělskou půdu a různé 

stavby.  
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Zdroj: Stormwater to street trees: Engineering Urban Forest for Stormwater 

Management ( United States Environmental Protection Agency) 

 

Zemina pod chodníky  neobsahuje 
póry pro zdravý růst kořenů 

Tradiční konstrukce chodníku se základy 

Stromy slábnou v důsledku spatných 
půdních poměrů a vlivem deficitu závlahy 

Kořeny zvedají a rozrušují 
dlažbu při růstu 

Dešťová voda z povrchu 

obsahuje sedimenty a 

polutanty 



119 

 

phytoremediatio

 

Zdroj: Stormwater to street trees: Engineering Urban Forest for Stormwater 

Management ( United States Environmental Protection Agency) 

Překlad: Autor  

 

Neporušený 
povrch 

základové spáry 

Nekompaktní půda pro 
zdravé kořeny stromů a pro 
akumulaci srážkových vod 

Přebytek vody odtéká do 
gravitačních kanalizačních stok 

Povrchový odtok do podzemních 
kanalizačních systémů a ke kořenům 

stromů 

Odvodnění střech do 
podzemních kanalizačních 
systémů 

Zesílená konstrukce 
chodníku 

Betonové pilíře uložené na 
nenarušené základové 
spáře podepírá konstrukci 
povrchu chodníku 
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Technické řešení vsakování srážkových vod  

Za důležitý technický prvek autoři považují podepření chodníkových a dalších ve 

veřejném prostoru se nacházejících konstrukcí nad povrchem terénu. Podepření bylo 

jimi realizováno sloupy, pilotami, nebo stavebními buňkovými prvky. Autoři uvádějí 

konstrukční příklad projektu: World Trade Center Memorial Plaza Designed by Michael 

Arad a Peter Walker and Partners, jeho realizace je zachycena na obr. 

 

Zdroj: Stormwater to street trees: Engineering Urban Forest for Stormwater 

Management ( United States Environmental Protection Agency) 

Uvádějí, že je možno tyto systémy kombinovat s podpovrchovým vsakem apod. Pokud 

jsou vsakovací a kořenové systémy stromů kombinovány se systémy zelených střech 

dochází k příznivému ovlivnění klimatu, k redukci přehřívání center měst v letním 

období. Další systémy, které svou podstatou napodobují přírodu, jsou označovány 

pojmem zvaný ,,BIOSWALES“- bio údolí. Základem tohoto systému je odklonění 

dešťových vod od tzv. šedé infrastruktury (nepřevádět srážkovou vodu do jednotné 

kanalizace) a tím co nejméně zatěžovat kanalizační systémy. Jedná se v jejich pojetí 

řešení o užití jednostupňové terénní deprese, která svou funkci připomíná odvodňovací, 

meliorační příkopy. ,,BIOSWALES“ může být opatřen stromy a přímo na něj pak 

navazují zpevněné plochy, které jsou vyspádovány k nezpevněným plochám 

,,BIOSWALES“. Infiltrace pak probíhá pomocí travního porostu, a kořenového systému 

stromů. 
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Tento informační zdroj nabízí využití pozitivního jevu, kdy komunikace funguje jako 

zvláštní druh náhradní kanalizace s pozitivním účinkem. Svým řešením tento netradiční 

způsob odvodnění místních komunikací údajně zabezpečuje ekonomičtější návrh 

potrubních kanalizačních systémů (jednotných i oddílných). Stavební prostorové prvky, 

v nichž je umístěn kořenový systém stromů, respektují svou polohou a rozměry 

ochranná pásma vedení a objektů inženýrských sítí. Jako slabá stránka užití tohoto 

systému se může jevit hrozba v podobě poškození blízko se nacházejících inženýrských 

sítí kořenovými systémy stromů. Navíc máme v našem případě podmínek ČR co činit se 

značným nepořádkem prostorového uspořádání sítí v podzemí veřejných prostor, včetně 

jejich rizikového faktického,  technického stavu. Tímto řešením by byl nesporně 

realizován návrat zeleně do intravilánů městských sídel. Navrhovaný systém je údajně 

koncipován jako soběstačný, z hlediska hydrologické bilance. Přidanou hodnotou může 

být i zlepšení klimatu v městských sídlech a  zabraňuje přehřívání sídel. 
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Příloha DIP č. 6 

 

Stručná charakteristika norem souvisejících s DIP 

 

Dle TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami, je v současnosti: 

Vsakovací zařízení závislé nejvíce na hydrogeologickém průzkumu lokality, kde 

mají být vsakovací zařízení realizována. Směrodatné jsou hodnoty vsaku půdy a 

horninového prostředí dané lokality, dalším aspektem je mocnost propustných nebo 

nepropustných hornin v lokalitě kde má být vsakovací zařízení realizováno. V 

neposlední řadě je rovněž faktor a tím je hladina podzemní vody (všechny tyto aspekty 

jsou uvedeny ve výstupu z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu) 

tento průzkum je důležité realizovat ve fázi zpracovávání projektu pro Územní řízení 

popř. v projektu pro Stavební povolení. V pozdějších fázích zpracovávání projektové 

dokumentace je zpracování tohoto průzkumu nekoncepční a nesystémové a zvyšuje 

finanční nároky na realizaci vsakovacích zařízení a staveb v bezprostředním okolí 

vsakovacích zařízení. Nejmenší vzdálenost základové spáry vsakovacího zařízení od 

hladiny podzemní vody je 1 metr. 

Stávající stav v praxi při realizaci staveb je takový, že silnice a železnice jsou 

odvodněny nezpevněnými odvodňovacími příkopy, z malé části pak zpevněnými 

příkopy, jejichž niveleta je odlišná od nivelety původní (při stavební realizaci díla) která 

byla zásadní pro funkčnost odvodňovacích zařízení (v kombinaci s neprůchodnými 

propustky, dochází k vzdouvání vod v příkopech, popř. k rozlévání vody na vozovku, 

zde voda narušuje dopravní prostor apod.). Z důvodů zdržování stojící vody v příkopech 

dochází pak poruchám na konstrukcích dopravních cest. Vyspělé ekonomické státy 

v západní Evropě, kladou vysoký důraz na pasportizaci poruch na konstrukcích 

dopravních staveb. 

 Posuzování optimální vhodnosti použití vpustí, zejména se jedná o stanovení 

hltnosti uličních vpusti v závislosti na proměnných (rychlost proudění v rigolu, 
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hydraulický poloměr proudu při různých sklonech, podélný sklon rigolu. Základní grafy 

a rovnice jsou stanoveny dle reálného experimentu pro konkrétní vpusti a konkrétní 

veličiny proměnných. 

Dílčí závěr: jako velmi vhodné se jeví využívat podpovrchové vsakovací zařízení, 

ve většině realizovaných případek se jedná o vsakovací šachtice, kde převládá hloubka 

nad půdorysným rozměrem. Nově se používají stavebnicové prvky z PP, PE kde 

převládá spíše plošný vsak, velkou výhodou je snadná manipulace (postačují pouze 

stavební dělníci při samotném skládání prvku). Velkou výhodou je fakt, že podpovrchové 

vsakovací zařízení nepůsobí rušivě v terénu, je možno je v různých konstrukčních 

úpravách pojíždět zemědělskou technikou. 

 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace- Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním 

Základním požadavkem této normy jsou úpravy vodního a vzdušného režimu 

zamokřovaných půd a ty se navrhují pro to, aby se zlepšily podmínky pro pěstování 

plodin a zvýšení úrodnosti půd, při současném nebo vylepšeném stavu ekologické 

stability a estetických, kulturních a přírodních hodnot krajiny. 

Návrhy odvodňovacích zařízení není izolovaná činnost, meliorace se řeší jako 

celek společně podle zásad krajinných úprav. 

Základní podkladem pro způsoby a návrhy odvodnění jsou průzkumy zejména: 

a) Průzkumy zájmů ochrany přírody a životního prostředí (biologický průzkum, 

průzkum výtvorů a prvků neživé přírody, kulturní průzkum). 

b) Průzkum pro technické řešení melioračních opatření (klimatický, hydrologický, 

fytocenologický, pedologický, inženýrsko – geologický, hydrogeologický, geodetický 

v návaznosti na zpřesnění vlastnických hranic, zemědělsko-výrobní apod.). 

Další materiály pro návrh opatření 

-územně technické a plánovací podklady 

-směrný vodohospodářský plán 
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-dříve zpracované studie a projekty vodohospodářských opatření 

-ochranná pásma vodních zdrojů a lázní 

-údaje o ložiscích surovin a důlní činnosti 

-studie a vyhodnocení škod způsobených špatnými vodohospodářskými poměry 

-projekty pozemkových úprav 

-vlastnické práva k pozemkům a nemovitostem 

 

 

Malé vodní nádrže dle ČSN 75 2410 

 Tato ČSN 75 2410 platí pro projektování, realizaci, rekonstrukci a provoz 

vodních nádrží, kdy při nejnižší části přelivné hrany nepřesahuje: 

a) Objem nádrže pod regulovatelnou plochou je menší než 2 mil. m3
 

b) Největší hloubka nádrže je menší než 9 m 

 Vztahuje se na rekonstrukce, což je oprava, úprava, realizace nových zařízení a částí 

malých vodních nádrží, které již neplní svojí funkci, pro kterou byly vystavěny. 

 Zahrnuje revitalizaci, což je činnost, kterou se obnovují ekologické funkce, které dříve 

malá vodní nádrž plnila. 

Přehled hledisek, podle kterých se posuzují návrhy malých vodních nádrží: 

a) Bezpečnost a spolehlivost vodního díla 

b) Soulad s UPD 

c) Začlenění do krajiny, památkové péče a ochrany přírody 

d) Dle potřeb zemědělství a lesnictví 

e) Dle hydrologického režimu vodního toku a povodí 

f) Dle využití ve vodohospodářské soustavě 

g) Dle vlivu na stavby v blízkosti vodní nádrže 

h) Dle vlivu na investice v povodí a na vodním toku pod nádrží 

i) Dle souladu s plány hlavních povodí příslušného vodního toku 
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Základní oblasti při průzkumných fázích přípravy realizace malých vodních nádrží: 

a) Geodetické podklady (KM, topografické mapy) 

b) Hydrologické údaje a klimatické údaje (zejména se jedná o časový průběh 

průtokových vln s příslušným N - letým kulminačním průtokům) 

c)  IG-HG průzkum a hydrogeologický průzkum a pedologický průzkum 

(zejména ve vazbě na vhodné základové poměry a vlastnosti horninového prostředí na 

svazích vodní nádrže a jejich hydrogeologické poměry apod.) 

d) Fytocenologický a zoocenologický průzkum, zkoumá fytocenologickou 

skladbu a zoocenologickou skladbu v blízkosti male vodní nádrže 

e) Komplexní vyhodnocení jedná se o souhrn výše uvedených posouzení 

 

Dílčí závěr: jako nedokonalost této normy se zdá být problém nikoliv v nově 

realizovaných malých vodních nádržích, ale ve stávajících malých vodních nádržích, u 

kterých nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy. Z toho vyplývá neplnění pokynů 

v provozním řádu. Nebo absence provozních řádů vůbec. Pokud nebude dodržován 

provozní řád, není možno počítat s retenční schopností malých vodních nádrží a tím 

snižování kulminačního průtoku nádrží. Retenční schopnost malých vodních nádrží 

klesá s množstvím sedimentů v malé vodní nádrži. Finanční náročnost na odbahňování 

malých vodních nádrží je značná. Jako kompenzační vliv na zlepšení stavu retenčních 

schopností je při tvorbě ÚP vhodné sloučit retenční nádrže (součást odvodňovacích 

systémů dopravních staveb) a dopravní stavby do jednoho funkčního celku. Nebo při 

změně ÚP nově stanovit plochy pro malé vodní nádrže (vhodně umístěné při dopravní 

stavbě) tak aby kompenzovaly nástup kulminačního průtoku apod.    

 

 TNV 75 2415 Suché nádrže 

Tato norma je určena pro navrhování suchých nádrží, platí pro posuzování jejich 

účinků, pro navrhování staveb, pro provoz staveb, opravy a rekonstrukce suchých 

nádrží. 

Suchý poldr je vodní nádrž, která chrání před povodní. Objem suché nádrže je 

shodný s retenčním objemem nádrže (ovladatelný, neovladatelný prostor).  

Záchytná nádrž zachycuje znečištěné nebo odpadní vody. 
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Protékaná vodní nádrž, vodním tokem, na kterém zachycuje povodňovou vlnu. 

Neprotékaná vodní nádrž, vodní nádrž je mimo vodní tok, při vysokém stavu 

vodního toku je nádrž napájena kanálem. 

Retenční nádrž v lesích, max. hl. 9 m, max. plocha zátopy je 2 ha., stálé nadržení 

je max. 10 % celkového objemu. 

Ovladatelný ochranný prostor je objem, jehož vrchní úroveň, je nehrazený přeliv, 

nebo pod ovládanými zařízeními přelivu. 

Neovladatelný ochranný prostor nádrže, objem je spodní úrovní ohraničen 

nehrazeným přelivem nebo ovládanými zařízeními přelivu a shora je ohraničen 

maximální hladinou. 

Stálé nadržení je objem, který neslouží regulaci. 

Mrtvý prostor nádrže, je prostor, který nelze gravitačně odvodnit, pouze za 

pomocí čerpadel. 

Dílčí závěr: suché nádrže se jeví jako velmi pozitivní opatření k tomu, že svou 

vhodnou lokací, mohou působit,  jako recipientní prvek pro odvodňovací zařízení, 

nezatěžují vodní toky nebo místní kanalizační systémy, a pokud zatěžují vodní toky, tak 

snižují kulminační průtoky na vodních tocích. 
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Příloha DIP č. 7 

 

Situace obce Průhonice 

 

Situace 1: 10 000, správní území obce Průhonice s vyznačenými kritickými místy, úseky a 

zónou z hlediska účinků povodní 
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Podklad: 
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Příloha DIP č. 8 

Odtokový chaos 

 

Odtokový chaos je problém, který je multidisciplinární, zahrnuje obory 

jako je stavební činnost člověka, hydrologii, geomorfologii. 

Pojem odtokový chaos nemá snadnou definici, jde o změnu odtokových 

poměru v krajině způsobených člověkem a jeho činností v krajině a tedy i dopravními 

stavbami. Velký vliv na  ,, odtokový chaos ´´ má výškové členění reliéfu krajiny tedy 

nejvyšší a nejnižší nadmořskou výškou území, které je odvodňováno daným nebo 

určitým typovým vodním tokem, tento rozdíl v nadmořských výškách, musí být 

vztažen k určité ploše území. V těchto souvislostech je nutné zahrnout  výškové 

členění do rychlosti odtoku a poměru vsaku a odtoku.  

Typy odtokového chaosu způsobeného stavbou: 

a) zářez (konstrukce a samotný povrch díla pod úrovní stávajícího 

terénu): v tomto případě je podélným odvodněním komunikace odváděna 

podzemní voda (která je neznečištěná) tím dochází k poklesu hladiny 

podzemní vody v okolí samotné stavby, tím dochází ke změnám 

hydrogeologický podmínek. Ve zvlněném terénu se používá, kubatura 

vytěžené zeminy se po úpravě přesouvá do násypu. Používá se v kombinaci 

s násypem, kdy se po určitých periodách opakují. Dále je zde důležitá třída 

těžitelnosti hornin, která má vliv na ekonomické hledisko stavby, poté mají 

na ekonomické hledisko vliv přesuny hornin a zeminy.  

b) Násyp (konstrukce a samotný povrch díla se nachází nad úrovní  

trénu):násyp zde tvoří bariéru dešťové vodě a vodním tokům. Proto jsou 

nejdříve soustředěny do jednoho místa a následně odvedeny pomocí 

propustku. U tohoto systému nedochází ke změnám hladiny podzemní 

vody, ale dochází k soustředění toků a svedení dešťové vody do jednoho 

místa.   

c) Odřez a násyp ( konstrukce a samotná stavba se nachází ve svahu ): při 

tomto řešení dochází k narušování svahu, tento typ je náročnější 

z geotechnického hlediska a hydrogeologického, na straně odřezu dochází 
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k jímaní podzemní vody ze svahu, kterou je nutno soustředně odvádět a 

pomocí propustků  je odvádět na druhou stranu. Tohle řešení je náchylné na 

svahové sesuvy a technické provedení. Vyskytuje se ve vyšších 

nadmořských výškách  a komunikacích nižších kategorii. Na těchto 

stavbách se rychle projevují nedostatky při výstavbě a zanedbaná údržba. 

Náročný způsob na technické řešení, množství geotechnických prvků 

náročné finanční náklady  a nižší komfort při užívání. 

d) Odtokový chaos způsobený zanedbanou údržbou dopr. staveb 

Odtokový chaos způsobený zanedbanou údržbou je specifický a specifické 

jsou rovněž jeho projevy. Projevy jsou nestabilní konstrukci dopravní 

stavby vlivem podmáčení a namrzání konstrukčních vrstev. Údržba je 

mnohdy jednoduchá  jedná se o reprofilaci propustků ( provozně velmi 

vhodnou bezvýkopovou technologií viz. Obr.) a příkopů, případně o 

doplnění nezpevněných příkopů příkopovými tvárnicemi na 

problematických úsecích stavby. 

 


