
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 
Institut environmentálního inženýrství 

 

NÁVRH ÚČELOVÉ NÁDRŽE NA VENDOLSKÉM 

POTOCE 

diplomová práce 

Autor: Bc. Kristýna Szusciková 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. 

Ostrava 2015 



  



 

 

  



  



 

 

 



 

Poděkování 
 

Děkuji vedoucímu mé diplomové práce Ing. Tomáši Dvorskému, Ph.D. za odborné 

vedení, poskytování cenných rad, připomínek a za čas strávený při konzultacích 

potřebných ke zpracování této diplomové práce, které mi velice pomohli při psaní a za 

poskytnutí informací v dané problematice. 

  



Anotace 

 Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou a návrhem účelové nádrže 

v povodí Vendolského potoka.  

 První část této práce popisuje stávající stav území, kde bude projekt realizován. 

Jsou zde popsány možné postupy protipovodňové ochrany. Základem této práce je 

navržení účelové nádrže v dané oblasti. Před začátkem navrhování účelové nádrže jsou 

posouzeny jak technické principy řešení, tak zároveň i principy legislativní. V druhé části 

diplomové práce jsou vypracovány podklady pro samotnou realizaci projektu a navržení 

účelové nádrže. Vlastní návrh je podložen hydrotechnickými výpočty a výkresovou 

dokumentací. Součástí je také odhad ekonomických nákladů tohoto projektu, což je 

závěrečná část práce.  
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Summary 

 Master thesis deals with flood prevention and design purpose reservoirs in the basin 

Vendolsky brook. 

 The first part of the thesis describes the present condition of the territories where 

this project will be introduced. Description of various possible flood prevention measures. 

Follows the main subject of the thesis is the design of specialized reservoir in this area. 

Principles of technical solution and at the same time the applicable legislative rules were 

considered before the initiation of the reservoir design process. The materials for the 

project accomplishment and specialized reservoir design were worked out in the second 

part of the thesis. The design itself is supplemented by Custom design is supported by 

hydro-technical calculations and drawings. Estimation of economic expenses for this 

project is shown in the last part of the thesis. 
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Seznam použitých zkratek  

BP  bezpečnostní přeliv 

BSK5  biologická spotřeba kyslíku, v průběhu pěti dnů 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

ČSN EN Evropská norma 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EO  ekvivalentní obyvatel 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku, stanovena manganistanem 

MVN  malá vodní nádrž 

NL  nerozpuštěné látky 

N-NH4  amoniakální dusík 

P  fosfor 

PE  polyetylen 

Q24, Q355 denní průtoky 

TNV  technická norma vodního hospodářství 

VD  vodní dílo 

VH  vodohospodářská 
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1 ÚVOD 

  Voda, jako přírodní obnovitelný zdroj, je velice důležitá a nezbytná pro všechny 

organismy, a tudíž s ní musíme nakládat opatrně. Bohužel existují země, kde je vody 

nedostatek a proto je třeba si našich zdrojů vážit. Lidé se už odedávna snaží vodu 

akumulovat a využívat k dalším potřebám, začali upravovat její vlastnosti, tak aby sloužila 

jako voda pitná. A tak voda prochází neustálým cyklem úpravy a využití. 

 Nejen, že je voda velice potřebná, ale v jistých situacích může být nebezpečná, a to 

je vlastnost, kterou v některých případech nedokážeme ovlivnit. Velké ohrožení přináší při 

povodních. Povodně jsou přirozený jev, který ovšem bývá velmi nežádoucí. Povodně 

vznikají trvalým deštěm nebo krátkodobými, ale intenzivními srážkami nebo také táním 

ledů a sněhu, obzvlášť v jarních měsících. Povodeň je činitel, který s sebou nese nemalé 

problémy. Nejen, že ničí majetek a životní prostředí, ale v extrémních případech bere  

i lidské životy.  

 Voda je živel a občas je nutné se před ním chránit. V těchto případech jsou zde jistá 

protipovodňová opatření, kterými můžeme účinek povodní minimalizovat, popřípadě zcela 

eliminovat. 

 Mým úkolem v této diplomové práci je ochránit před povodněmi a přívalovými 

dešti obec Hradec nad Svitavou, která se už několik let potýká s problémy vzniklými právě 

přívalovými dešti. Důvodem povodní je spousta zemědělských polí, kterými protéká 

Vendolský potok. Zemědělská půda nestihne vsáknout velké množství vody naráz, co 

přijde s přívalovým deštěm a valí se dál do obce. Mezitím s sebou vezme i půdu a zaplaví 

obec bahnem.  

 Cílem je tedy navrhnout účelovou nádrž, která zajistí protipovodňovou ochranu 

obce. Měla by být navržena tak, aby dokázala akumulovat tyto dešťové vody a poté je 

regulovaným odtokem vypouštět. Diplomová práce popisuje nejprve současný stav obce, 

dále pak teoretická, legislativní a technická řešení a poté se zabývá samotným projektem 

návrhu a výpočty. Důležitou kapitolou je také ekonomické zhodnocení celého návrhu. 

K projektu je samozřejmě vypracována i výkresová dokumentace pro detailnější 

znázornění.  
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1 Základní údaje obce  

 Realizace projektu bude probíhat v obci Hradec nad Svitavou. Obec se nachází asi 

4 km jižně od města Svitavy v Pardubickém kraji. Celá zástavba obce, jakož i téměř celé 

její katastrální území, leží na Moravě. Nachází se v nadmořské výšce 480 m v údolí řeky 

Svitavy. V současné době má 1708 obyvatel a asi 550 domů. Hradec je spíše zemědělskou 

obcí, ale je zde i dost průmyslových podniků a vede tudy železniční trať. [1] 

Obec byla založena při středověké kolonizaci koncem 13. století jako léno 

olomouckých biskupů, jak dokazuje první zmínka. Její celková plocha je 24,69 km²  

z čehož je pouze 15% zastavěné plochy. Obec leží v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod. [2] 

 

 

 

2.2 Hospodaření s vodou v obci 

Dodávka vody je zajištěna ze skupinového vodovodu Svitavy, firmou Vodárenská 

Svitavy s.r.o. Společnost zajišťuje pitnou vodu od 1. ledna 2010 asi dvaceti tisícům 

obyvatel ze Svitav a okolních obcí. Zároveň má za úkol odvedení a čistění znečištěné 

odpadní vody od obyvatel města Svitavy, části Javorníka a Hradce nad Svitavou. Firma 

také zajišťuje vrácení vody v odpovídající kvalitě zpět do přírody. [3] 

Obrázek 1 Mapa České Republiky s vyznačenou obcí Hradec nad Svitavou 

[1] 
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Z vrtu Hradec nad Svitavou V 1 se voda čerpá do vodojemu Hradec nad Svitavou,  

o objemu 400 m
3
 s max. hladinou 460,10 m n. m. Vlastní zásobení probíhá gravitačně 

z tohoto vodojemu. V případě, že se přeruší dodávka pitné vody z jednoho stávajícího 

zdroje, musí se využít další místní zdroje, jako jsou studny. 

Hradec nad Svitavou plynule navazuje na zástavbu města Svitavy. Zástavba je 

soustředěna podél břehu řeky Svitavy. V minulosti bylo na kanalizační sběrač ze Svitav 

napojeno i několik domů obce Hradec nad Svitavou, jinak v obci nebyla žádná kanalizace. 

Dešťové vody byly sváděny přímo do recipientu, splaškové odpadní vody odváděny do 

jímek nebo do septiků s přepadem do vodotečí. V obci má také několik rodinných domů 

vlastní domovní čistírnu odpadních vod.  

Dnes je již vybudována nová splašková kanalizace DN 250 v délce 9,6 km. 

Odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací do městské mechanicko-biologické 

ČOV, která se nachází v Hradci nad Svitavou. V letech 2002-2003 proběhla intenzifikace 

ČOV, jejímž předmětem byla instalace zařízení pro chemické srážení fosforu a odstředivky 

pro odvodnění kalů a drobnější úpravy v plynovém hospodářství. Projektovaná kapacita 

činila: Q24 = 5 635 m
3
/den, 28 500 EO dle BSK5. 

 Čistírna vypouští odpadní vody do málo vodného Vendolského potoka (Q355 = 2,5 

l/s), který je přítokem řeky Svitavy. Její vodnost je také velmi nízká. Nad soutokem  

s Vendolským potokem je udáván průtok Q355 = 4 l/s. [4] 

 

Obrázek 2 Vendolský potok, v pozadí ČOV [31] 
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2.3 Hydrologické údaje 

 Povodí Vendolského potoka spadá do povodí Moravy. Číslo hydrologického pořadí 

je 4-15-02-0040. Pramení cca 500 m před obcí Vendolí v nadmořské výšce 575 m n. m.  

a ústí do řeky Svitavy v 415 m n. m. Vendolský potok se zprava vlévá do Svitavy v Hradci 

nad Svitavou a má dva bezejmenné přítoky. Celé koryto Vendolského potoka je 

zregulované a napřímené. Potok je dlouhý 8,85 km a jeho plocha povodí je 22,13 km
2
. [5]  

 Kanalizační síť odvádí odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod, která je 

situovaná na pravém břehu řeky Svitavy v Hradci nad Svitavou. Vyčištěné vody jsou 

vypouštěny do Vendolského potoka, který je po většinu roku bezvodý a slouží jako 

otevřený příkop svádějící odpadní vody do Svitavy.  

 Na veřejnou kanalizaci je napojeno 17.465 obyvatel a několik průmyslových 

závodů, z nichž nejvýznamnější jsou Jatka Svitavy, Svitap, Fibertex, Westvaco, TOS. [4] 

 Řeka Svitava má v místě na soutoku s Vendolským potokem vodnost 14,0 l/s.   

Kvalita řeky Svitavy na soutoku s Vendolským potokem:  

 BSK5 = 3,5 mg/l 

 CHSKCr = 5 mg/l 

 NL = 5 mg/l 

 N-NH4 = 0,5 mg/l  

 P = 0,15 mg/l [6] 

 

 

 
Obrázek 3 Povodí Vendolského potoka [7] 
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2.4 Geomorfologické údaje 

 Povodí Vendolského potoka se z geomorfologického hlediska nachází na území 

dvou geomorfologických jednotek. První z nich je Ústecká brázda, což je příkopová či 

polopříkopová propadlina. Druhou jednotkou je Kozlovský hřbet. 

 V dolní části toku jsou sklony svahů minimální, neboť polovina povodí protéká 

rovinným terénem. V obci Vendolí, kde převýšení stoupá, se zvětšují i sklony svahů. [8] 

2.5 Pedologické údaje 

 Půdy, které se nacházející v povodí Vendolského potoka patří mezi půdy 

kyselejšího charakteru. Je to hlavně kvůli podloží, které je tvořeno křídovými pískovci, 

které půdy výrazně okyselují. Ve střední a horní části toku můžeme najít i hnědé půdy, 

opět silně okyselené. V nivě toku jsou půdy nivní. 

 V rovinných terénech, ve střední a dolní části toku a na jeho svazích, se nacházejí 

svahové sedimenty. V horních částech povodí pak nalezneme horniny jizerského souvrství. 

Jde především o jemnozrnné pískovce a vápenité slínovce. V jiných částech povodí zas 

převládají jemnozrnné pískovce s glaukonitem, občas proložené vápenitými prachovci  

a slínovci. V údolí toku a v místech slabé eroze jsou písčitojílovité až písčité hlíny. [9] 

2.6 Klimatologické údaje 

 Dle Quitta patří povodí Vendolského potoka do vrchovinné klimatické oblasti. Tato 

oblast se označuje MT 3 a je v mírně teplém a mírně vlhkém klimatu. Další 

charakteristikou tohoto klimatu je mírně teplé jaro a podzim, léto bývá občas suché. Zima 

je mírně chladná, suchá a je normálně dlouhá.  

 Průměrné roční teploty bývají kolem 6,5°C. Nejteplejším měsícem je červenec s 

průměrnou teplotou až 17°C. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou  

-3,2°C. [10] 
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3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ  

 Obyvatelé obce Hradec nad Svitavou se v období přívalových dešťů často setkávají 

s vážným problémem. Obec je obklopena řadou zemědělských polí a dešťové vody nemají 

šanci se vsáknout a proto s sebou přívalové deště berou ornici a zaplavují obec. Tyto deště 

se nejčastěji objevují v jarních a letních měsících.  

 Hradcem nad Svitavou protéká Vendolský potok, který vede přes zemědělská pole. 

Právě i z takového malého potoka se v době přívalových dešťů může stát nebezpečný živel. 

V době přívalových dešťů se hovoří o tzv. bleskových povodních.  

 Prevence před povodněmi je nejdůležitějším krokem pro efektivní omezení 

následků povodní. Vydávají se přípravná opatření, která obsahují seznam záplavových 

území, povodňové plány, prohlídky, předpovědní a hlásné povodňové služby aj. 

 Program prevence se skládá z podprogramů, jejichž účelem je vylepšit 

protipovodňovou ochranu realizací konkrétních opatření v oblastech, které jsou ohroženy 

povodní.  

 

 

 

Obrázek 4 Vendolský potok [31] 
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Mezi tyto podprogramy patří: 

 výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází, 

 zvyšování průtočné kapacity vodních toků, 

 stanovení záplavových území, 

 studie odtokových poměrů, 

 vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi. 

  

 Další důležité programy pro protipovodňovou ochranu jsou např. programy 

protierozní ochrany zemědělské půdy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, 

prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy aj. [4] 
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4 TEORETICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ  

4.1 Legislativní principy 

4.1.1 Návrh nádrže 

 Jako každá stavba a realizace, tak i výstavba vodní a suché nádrže se řídí 

legislativními zákony, vyhláškami a normami. Nejdůležitějším předpisem v ČR je 

samozřejmě zákon 254/2001 Sb., o vodách. Další důležitou vyhláškou je vyhláška  

č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, tato vyhláška má spojitost se 

stavebním zákonem.  

 Navrhování nádrží se také řídí normami ČSN. Mezi ty nedůležitější patří norma 

ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení, dále ČSN 75 2410 Malé 

vodní nádrže, ČSN 75 6261 Dešťové nádrže aj. [11] 

 

Mezi základní pojmy dané problematiky patří: 

 Vodní dílo - „stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, k umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, 

k nakládání s vodami a ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních 

poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.“ 

 Přehrada - „vzdouvací stavba přehrazující vodní tok a jeho údolí a vytvářející 

vodní nádrž. Přehradu tvoří přehradní hráz spolu s funkčním zařízením (výpusti, 

přelivy, odběry apod.), které může být umístěno přímo v hrázi nebo v samotných 

stavbách.“ [11] 

 Poldr - „přírodní retenční nádrž (obvykle suchá), která své prostory plní v době 

přívalů dešťových vod. Po postupném vyprázdnění může být její plocha využívána 

pro sadové nebo zemědělské účely.“ [12] 

  

 Vždy je důležité před samotnou výstavbou nádrže, aby byly při navrhování 

stanoveny vlivy, účely, hlavní a vedlejší funkce nádrže. Vždy bychom se měli snažit o to, 

aby využití nádrže bylo víceúčelové, abychom její výstavbou přispěli ke zlepšení životního 

prostředí a abychom neohrožovali ekologii v krajině. [13] 
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 Protipovodňová funkce nádrže je spolu s funkcí akumulační jednou z hlavních 

činností vodohospodářských nádrží. Nádrž má tedy tyto dvě úlohy, kdy se při akumulaci 

snižuje vyprazdňování a při povodních zvyšuje. Akumulace vody může být zajištěna pouze 

nádrží, kdežto ochranu před povodněmi můžeme zabezpečit i jinak, např. úpravou toku 

nebo technickými a organizačními opatřeními během záplav. Protipovodňové nádrže jsou 

proto potřebné méně často než zásobní. [6] 

 

Návrh se musí řídit těmito hledisky:  

a) bezpečnost a spolehlivost VD; 

b) soulad s územně plánovací dokumentací; 

c) začlenění do krajiny, památkové péče, ochrana přírody; 

d) potřeby zemědělství a lesnictví, příp. jiných veřejných zájmů; 

e) hydrologie toku povodí; 

f) využití návrhových a existujících nádrží ve VH soustavě; 

g) vliv výstavby na stávající, popř. plánované stavby a investice zejména v místě 

nádrže a dále po toku; 

h) připravované investice a úpravy v povodí nádrže a na toku pod nádrží; 

i) soulad s Plány hlavních povodí a s příslušným Plánem oblasti povodí. [13] 

4.1.2 Povodně 

Zákon o vodách 254/2001 Sb. stanovuje pojem „povodně“. Povodněmi se tedy rozumí: 

„přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází 

k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.“ [14] 

 

Rozdělení povodní: 

1. Přirozená povodeň - způsobena přírodními jevy (táním, dešťovými srážkami, 

chodem ledů). 
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2. Zvláštní povodeň - způsobena jinými jevy, zejména poruchou VD, která může vést 

k jeho havárii (protržení). 

 

 Povodně se řadí do různých typů v závislosti na tom, odkud voda pochází a jakými 

procesy jsou vytvořeny. Např. povodně říční, přívalové povodně, ledovcové povodně, 

záplavy urbanizovaných území, pobřežní povodně a záplavy vzniklé hurikány. 

Hydrologické povodňové procesy a směrování odtoku závisí na typu krajiny, půdy, 

geologie a vegetace. Také evapotranspirace a sněhové procesy hrají rozhodující roli, např. 

v případě nasycení půdy. Tyto procesy se po celém světě velice liší. [15] 

 V dnešní době se častěji setkáváme také s problémem, který je způsobený stále 

rozšiřujícím se urbanistickým územím. V zastavěných plochách se voda nemůže vsakovat 

a kanalizační systémy mají omezenou kapacitu, proto se zvyšují rizika povodní při 

přívalových nebo dlouhotrvajících deštích. [16] 

Povodňové plány 

 Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují informace o povodních, způsob 

zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, hlásné a hlídkové služby, přípravy 

záchranných prací a další důležité náležitosti pro rychlou organizaci při ohrožení. 

 Rozdělují se podle územních celků na povodňové plány obcí, okresů, ucelených 

povodí a plány České republiky. [14] 

Povodňové prohlídky 

 Povodňové prohlídky nám udávají stavy vodních toků, vodních děl a záplavových 

území. Zda na nich nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její 

škodlivé následky. Tyto prohlídky se organizují podle povodňových plánů nejméně jednou 

za rok. [14] 

Předpovědní a hlásná povodňová služba 

 Předpovědní povodňová služba - informuje o možnosti vzniku povodně a o jejím 

nebezpečném vývoji, především poskytuje informace o srážkách, vodních stavech a 
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průtocích. Tuto předpověď zajišťuje Český hydrometeorologický ústav a správce 

povodí. 

 Hlásná povodňová služba - dává povodňovým orgánům informace pro varování 

obyvatelstva, informuje o vývoji povodňové situace. Tuto službu mají na starost 

povodňové orgány obcí a okresů. [14] 

Stupně povodňové aktivity 

 Stupeň povodňové aktivity je míra povodňového nebezpečí. Rozlišujeme tři stupně 

povodňové aktivity: 

1. Stav bdělosti - nebezpečí přirozené povodně vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost 

vodnímu toku 

2. Stav pohotovosti - nebezpečí přirozené povodně přerostlo v povodeň 

3. Stav ohrožení - nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území [14] 
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4.2 Technické principy 

4.2.1 Podklady pro návrh 

Mapové a geodetické podklady 

 Na začátku navrhování účelové nádrže je nejdůležitější výběr místa. Nádrže se 

většinou realizují v údolích. Pokud však chceme nádrž hloubenou, je výběr místa velice 

jednoduchý, neboť takovouto nádrž můžeme vyhloubit kdekoliv. K výběru místa nám 

slouží mapové podklady, jako jsou např. státní mapy, vodohospodářské, mapy katastru 

nemovitostí aj.. Vedle mapových podkladů jsou také důležité geodetické podklady, které 

nám udávají podrobné pozemní geodetické zaměření (výškový odstup vrstevnic). Slouží 

k výběru vhodné zátopové plochy. Těmito podklady jsou např. příčné profily zátopou, 

podélný profil osou budoucí hráze. [17] 

Hydrologické a klimatologické podklady 

 Dalšími podklady pro návrh malé vodní nádrže jsou podklady hydrologické  

a klimatické. Tyto informace nám poskytne Český hydrometeorologický ústav.  

Je nutné znát především: 

 srážkové průměry,  

 měsíční a roční průměrné teploty,  

 průměrné počty letních, mrazových a ledových dnů,  

 rychlost větru, 

 průměrné měsíční hodnoty výparu z volné hladiny.  

  

 Hydrologické údaje můžeme rozdělit na základní, což je plocha povodí, průměrný 

roční průtok, hodnoty m-denních a N-letých vod a podrobné, což jsou průměrné měsíční, 

denní průtoky, objemy a čáry povodňových vln, popis povodňových režimů  

a splaveninový režim. [17] 
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Geologické a hydrogeologické podklady 

 Jsou to podklady, jež nám poskytují údaje o vlastnostech hornin, které budou tvořit 

podloží naší hráze, funkčních objektů, bezpečnostního přelivu a ostatních objektů, které 

jsou její součástí. Musí se tedy provést geologický a geotechnický průzkum lokality. Tento 

průzkum se provádí na základě údajů z map, ze známých výsledků starších průzkumů nebo 

bývají časté i přímé pochůzky v dané lokalitě, kde se prohlíží zemní jámy, lomy či 

obnažené svahy. 

 Hydrogeologické podklady nám dávají informace o podzemních vodách, jejich 

proudění (v puklinách a tektonických zlomech), chemické složení a vlastnosti. 

Hydropedologické podklady 

 Hydropedologické podklady udávají především vlastnosti dna, a to: 

 propustnost, 

 úroveň hladiny podzemní vody, 

 odvodnitelnost, 

 úrodnost prostřednictvím obsahu humusu a jeho kvality. [17] 

4.2.2 Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží 

 Vodohospodářským řešením malých vodních nádrží se zabývá norma ČSN 73 6815 

- Vodohospodářská řešení vodních nádrží.  

 Prvním krokem pro řešení MVN je rozdělení prostorů v nádrži.  



Bc. Kristýna Szusciková: Návrh účelové nádrže na Vendolském potoce 

 

2015       14 

 

 

 

Vc  celkový prostor    Mmax maximální hladina  

Vm  mrtvý prostor (nevypustitelný)  Mm hladina mrtvého prostoru  

Vz  zásobní prostor   Ms  hladina stálého nadržení  

Vs prostor stálého nadržení  Mz  hladina zásobního prostoru  

Vr  ochranný prostor   Mo hladina ovladatelného prostoru  

Vo ovladatelný prostor   Mor hladina ovladatelného retenčního   

Vn neovladatelný prostor     prostoru  

Vro ovladatelný ochranný prostor  Mrn hladina neovladatelného retenčního  

Vrn neovladatelný ochranný prostor   prostoru  

 

 Charakteristické čáry, jež udávají tvar a velikost nádrže, neboli útvaru, který tvoří 

hráz, boky a dno se nazývají batigrafické křivky. Jedná se o dvě křivky, z nichž první 

znázorňuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení vody a druhá nám udává 

závislost objemu vody na hloubce nádrže. Podle jednotlivých vrstevnic lze vypočítat 

objemy vody, podle vztahu:  

                                              hSSV iii  15,0   [m
3
],    (1) 

kde Vi je dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi [m
3
], 

       Si a Si+1 jsou plochy omezeny vrstevnicemi i a i+1 [m
3
], 

       Δh je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 [m]. 

 

Obrázek 5 Rozdělení prostoru v nádrži [17] 
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 Důležitou charakteristikou nádrže při jejím VH řešení jsou ztráty vody v nádrži. 

Ztráty vody se dějí výparem z vodní hladiny, transpirací vodních rostlin, infiltrací vody do 

dna nádrže, průsakem hrází, netěsností objektů, provozními ztrátami a dočasnou ztrátou 

zamrznutím.  

 Pro zjištění jaká je ztráta vody výparem využíváme údaje z meteorologických 

stanic. Výpar se dá stanovit z monogramu, podle grafu denního výparu a průměrné měsíční 

teploty vzduchu nebo se dá určit pomocí různých vztahů.  

 Ztráta transpirací rostlin závisí na tom, jak je zarostlá plocha hladiny a na ročním 

období. Tato ztráta se dá vypočítat podle výparu a podílu zarostlé plochy v procentech. 

 Ke ztrátě vody vsakem do dna a infiltrací dochází především při prvním 

napouštění nádrže, nebo pokud je nádrž po vypouštění delší dobu bez vody. Jak bude ztráta 

velká, závisí na řadě faktorů (rozloha nádrže, tvar, hloubka půdního profilu dna, pórovitost 

materiálu, geologické podmínky podloží). 

 Ztráty průsakem hrází a jejím podložím se liší podle toho, o jakou hráz se jedná 

a na jakém podloží se nachází. [1] 

Rozlišujeme:  

 homogenní hráze na nepropustném podloží, 

 nehomogenní hráze s jádrovým těsněním na nepropustném podloží, 

 homogenní hráze na propustném podloží, 

 nehomogenní hráze s jádrovým těsněním na propustném podloží. 

 

 Dalším VH řešením je řešení zásobního prostoru v nádrži. Jedná se o objem 

vody, který se vejde do nádrže v době plnění. Velikost tohoto prostoru je různý podle toho 

jakou má nádrž funkci. Při řešení zásobního prostoru se postupuje ve třech krocích: 

1. výpočet přítoků 

2. výpočet ztrát a odtoků  

3. bilance 

 Výpočet retenčního neboli ochranného prostoru se provádí podle údajů max. 

průtoku s opakováním jednou za 100 let, objemu povodňové vlny a kapacity 

bezpečnostního přelivu. Jednoduchou metodou řešení je např. Bratránkův diagram, který 

vyjadřuje závislost dvou bezrozměrných čísel η a λ, které jsou dány vztahy: 
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maxQ

Qred , kde      (2) 

Qmax je kulminační průtok povodňové vlny [m
3
.s

-1
], 

Qred je kulminační průtok povodňové vlny snížený účinkem neovladatelného retenčního 

prostoru [m
3
.s

-1
] 

    
W

Vr , kde       (3) 

Vr je objem neovladatelného retenčního prostoru [m
3
], 

W je objem povodňové vlny [m
3
]. 

 Transformace povodňové vlny bude větší, čím větší bude retenční prostor nádrže. 

[17] 

4.2.3 Suché nádrže (poldry)  

 Suchá nádrž je určená k protipovodňové ochraně. Celkový objem nádrže je téměř 

shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru. Může mít 

v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či 

ekologickou funkci. Dalo by se tedy říci, že se jedná o retenční nádrž, která slouží 

k zachycení dešťových vod. Hlavním účelem suché nádrže je akumulace vody při povodni 

a tím snižování N-letých průtoků. Její zátopa má obvykle zemědělské nebo lesnické 

uplatnění. [18] V případě suchých nádrží se stálým nadržením má toto vodní dílo i jiné 

funkce, např. zásobní, rybochovnou nebo rekreační. [19] 

 Navrhováním suchých nádrží neboli poldrů a posuzováním jejich účinků se zabývá 

norma TNV 75 2415. 

 Pro návrh suché nádrže slouží řada podkladů, stejně jako u vodní nádrže. 

Nejdůležitějším podkladem je průzkum území, které má být nádrží ochráněno. Je nutno 

zajistit informace o koncepci protipovodňové ochrany uceleného povodí. Jsou důležité také 

informace o povodňové vlně, N-letých průtoků a záznamy o historických povodních, které 

nám dodá ČHMÚ. [18] 
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Hlavním předmětem návrhu a posouzení jsou: 

a) objem nádrže, 

b) hráz nádrže, 

c) funkční zařízení (přelivy, nouzové přelivy), 

d) úprava a způsob využití území v zátopě, 

e) zásady manipulace a provozu, 

f) neškodný odtok pod nádrží. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Při návrhu je základním parametrem neškodný odtok při návrhové povodňové vlně, 

kterou má dílo transformovat. Neškodný odtok je vypouštěn spodní výpustí až do té doby, 

kdy hladina dosáhne bezpečnostního přelivu. Je třeba ho odvodit z kapacity toku pod 

nádrží. [19] 

 

  

Obrázek 6 Suchá nádrž (poldr) [19] 
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Rozdělení prostorů v suché nádrži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmax kóta maximální hladiny  Vc objem celkového prostoru 

Ms kóta hladiny stálého nadržení  Vs objem prostoru stálého nadržení 

Mro kóta hladiny ovladatelného   Vr objem ochranného prostoru 

 ochranného prostoru   Vro objem ovladatelného ochranného 

Mm kóta hladiny neovladatelného   prostoru  

 ochranného prostoru   Vm objem neovladatelného ochranného 

       prostoru 

 

Obrázek 7 Rozdělení prostoru v suché nádrži bez stálého nadržení [19] 

Obrázek 8 Rozdělení prostoru v suché nádrži s prostorem stálého nadržení 

[19] 
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 Společně s návrhem musí být také vyřešeno, jak se bude pozemek v zátopě 

využívat. Pozemky mají být zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovány, takovým 

způsobem, jakým byly obhospodařovány před výstavbou nádrže. Pokud tomu tak nelze, je 

nutno obhospodařování přizpůsobit novým podmínkám. Tyto zátopy se mohou využívat  

i pro jiné než zemědělské účely, a to např. rekreační nebo sportovní.  

 

Způsob, jakým budeme pozemek v zátopě využívat, záleží na: 

a) režimu záplav; 

b) půdních poměrech; 

c) výrobních poměrech (lesnictví, zemědělství); 

d) klimatických poměrech; 

e) jiných územních požadavcích. 

  

 Při zemědělském užívání zátopy se používá trvalé zatravnění, které je nejméně 

rizikové nebo se pozemky mohou využívat jako orná půda. Vhodné podmínky pro 

zatravnění jsou plynulý sklon terénu, který umožňuje plynulé odvodnění a časový režim 

záplav, který umožňuje ošetřování, sklizeň nebo spásání porostu. Při využívání jako orné 

půdy, je nutné, aby ornice byla dostatečně mocná, jinak by mohlo docházet ke splavování 

při prázdnění nádrže po povodni. Při lesnickém užívání se v zátopách zakládají nové 

porosty. [18] 

 V zátopě nesmí být umístěny stavby pro bydlení (bytové a rodinné domy), 

rekreační stavby, výrobní provozy a sklady nebo skládky látek, které by mohly ohrozit 

jakost vody. Také by v zátopě neměly být předměty, které jsou snadno odplavitelné  

a mohly by zanést výpustné zařízení. [11]  

4.2.4 Konstrukční řešení 

 Konstrukční řešení zahrnuje návrh hráze, funkční objekty, úpravy v místě  

a v prostředí kolem nádrže, úpravy toku v nádrži a pod nádrží.  
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Hráze a jejich dělení 

 Hráz je nejdůležitějším prvkem nádrže. Je nejnáročnější na výstavbu a proto je 

důležité pečlivě zvážit umístění osy hráze, vhodný materiál, způsob založení, její tvar, 

ochranu svahů a způsob stavby. [17] 

 

Podle tvaru údolí, funkce a účelu nádrže můžeme hráze rozdělit na: 

 čelní -  výhodou je nižší spotřeba materiálu na stavbu a tím nižší náklady, 

 nevýhodou je, že veškeré průtoky vody procházejí prostorem nádrže a je 

 nutné navrhnout bezpečnostní přeliv na vysokou hodnotu návrhového 

 průtoku. 

 boční - oddělují nádržní prostor od údolí napájecího toku, jsou neprůtočné 

 obvodové - údolí je přehrazeno čelní hrází, ale podél nádrže je obtoková stoka, 

 která slouží k převedení vody při prázdnění 

 dělící  

[20] 

Podle půdorysného tvaru osy hráze rozdělujeme hráze na: 

 přímé 

 zakřivené 

 lomené 

 

 

a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní lomená, e) nepravidelná 

Obrázek 9 Půdorysný tvar hrází [17] 
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Materiál pro stavbu hrází 

 Převažují hráze z místních materiálů, tzv. sypané, ale záleží především na 

geologických a geotechnických podkladech. Tedy na jakosti zeminy, fyzikálně-

mechanických vlastnostech, objemu zeminy, obtížnosti těžby atd. 

 Pro dobrou funkci zemní hráze je důležitý výběr těsnící zeminy. Doporučuje se 

zemník otevřít nedaleko hráze, nejdříve se musí odstranit porost a nevhodné zeminy. Po 

skončení těžby zemin se dotčené území musí upravit a rekultivovat. [11]  

 Stabilita hráze závisí na třecí odolnosti materiálů a na schopnosti odolávat silám, 

které na hráz působí. Typické výplně přehrady jsou vyrobeny z nepropustného materiálu, 

tzv. homogenní, nebo jsou vrstvené s vodotěsným jádrem, který je chráněn filtrem. Jádro je 

pokryto zeminou nebo minerální náplní. Zatímco materiály jádra nemusí být zcela 

nepropustné. [21] 

 Požadavky na sypaniny a ostatní materiály pro stavbu hrází suchých nádrží se řídí 

normou ČSN 75 2310. 

  

 Zeminy pro těleso homogenní hráze, popř. pro těsnící část nehomogenní hráze musí 

dostát těmto požadavkům: 

 obsah organických látek nepřesahuje 5%, 

 mez tekutosti není větší než 50%, 

 maximální průměr zrna zeminy je 100 mm. 

  

 Všechen materiál hráze musí být zhutněn u soudržných zemin nejméně na 95% 

maximální objemové hmotnosti sušiny a u sypkých (nesoudržných) zemin na 0,7 relativní 

hmotnosti. 

 Pro stavbu homogenních hrází obecně platí, že jsou vhodné jílovito-písčité zeminy, 

které obsahují 50 až 70 % písku. Nepropustné jílové zeminy nejsou vhodné, protože tyto 

zeminy nepatřičně reagují na vlhčení a vysychání. Při vlhčení rozbřídají, zvětšují svůj 

objem, po vysušení se smršťují, praskají a jsou náchylné na promrzání. Zeminy nemohou 

obsahovat kořeny, pařezy, drny, které by vytvářely přednostní cesty pro průsak vody hrází 

a nesmí obsahovat organické látky, které by po vyluhování mohly působit agresivně na 

betonové konstrukce funkčních objektů. [20] 
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Výpustná zařízení 

 Výpustná zařízení jsou určena k úplnému vypuštění nádrže. Musí být 

zkonstruovány tak, aby vypouštění z nádrže bylo bezpečné za všech situací a kdykoliv je to 

potřeba. Výpustná zařízení se umisťují zpravidla do nejnižší části nádrže k čelní hrázi pro 

nejefektivnější vypuštění. Zařízení lze umístit i mimo nejnižší místo, je však nutné 

prohloubit dno odpadní stoky, která vodu k výpusti přivádí.  

 Mají-li nádrže zásobní prostor větší než 1 mil. m
3
 měly by mít výpustná zařízení 

dvě. [17] 

 

Výpustné zařízení se skládá z: 

 uzavíracího prvku 

 zařízení pro odvedení vody 

 

Výpusti rozdělujeme na: 

 Otevřené - tvoří je železobetonové nebo kamenné žlaby, jejichž dno se nachází na 

nejnižším místě nádrže. Hradícím prvkem je obvykle stavidlo. Dnes se už 

nenavrhují kvůli poměrně mohutné konstrukci. 

 Trubní - odvádí vodu potrubím. Další části tvoří vlastní uzávěr, čelová stěna  

a zařízení pro tlumení energie vytékající vody pod hrází. Podle toho, jaký mají 

výpusti uzavírací mechanismus, se dělí na: 

 lopatové nebo šikmé stavidlové uzávěry na návodní straně (nejstarší 

typ uzávěru) 

 čepové uzávěry (druhý historický typ uzávěru) 

 šoupátkové uzávěry (často používané) 

 stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka 

 požeráky (nejpoužívanější typ trubních výpustí) [17] 
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Obrázek 10 Druhy požeráků [17] 

a) otevřený jednoduchý, b) zavřený dvojitý, c) otevřený dvojitý, d) otevřený jednoduchý 

zdvojený, e) zavřený dvojitý zdvojený, f) otevřený dvojitý zdvojený 

Bezpečnostní přelivy 

 Bezpečnostní přelivy jsou určeny k ochraně nádrží před působením povodňových 

průtoků, musí se navrhovat na všech nádržích. Chrání tedy hráz před přelitím  

a poškozením. Chrání také údolí před možnými škodami vzniklými přelitím nebo 

protržením hráze. Nevyžadují žádnou obsluhu. Na nich ani v jejich blízkosti nesmí být 

umístěny žádná zařízení. Podle výpočtu rozměrů můžeme navrhnout jeden z mnoha typů 

přelivů, jako je např. přímý, boční, kašnový, šachtový nebo kombinovaný přeliv. [17] 

 Voda přitékající do nádrže může být nepředvídatelná. V případě extrémních srážek 

se bude hladina vody v nádrži rychle zvyšovat, to může způsobit přelití nádrže a ohrožení 

nejen okolního prostředí, ale i přehrady. Průzkum v USA ukázal, že až 36% přehrad jsou 

nebezpečné, z níž 80% z důvodu nedostatečné kapacity přelivu. Proto je nutné zaměřit se 

na bezpečnost vodního díla z hlediska bezpečnostních přelivů. [22]  

 

 Přímé přelivy 

Přímé neboli čelní přelivy jsou umístěny v čelní hrázy nádrže. Skládá se z konstrukce 

vlastní přelivné hrany, zařízení pro odvedení vody pod hráz (koryto, skluz), zařízení pro 

tlumení energie přepadající vody (vývar) a napojení odpadu od přelivu do koryta od 

výpusti. [17] 
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 Boční přelivy 

Jsou situovány do boku nádrže, přelivná hrana je kolmá na osu hráze. Skládají se z vlastní 

přelivné hrany, spadiště, skluzu, vývaru a odpadu od skluzu, který je napojen na koryto 

napájecího toku pod hrází. [17] 

 

 

 

 

 Kašnové přelivy 

Navrhují se, pokud je délka přelivné hrany příliš dlouhá pro čelní přeliv. Skládá se z tělesa 

vlastního přelivu, spadiště a odpadu. [17] 

 

Obrázek 11 Přímý přeliv [17] 

Obrázek 12 Boční přeliv [17] 
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 Šachtové přelivy 

Jsou tvořeny svislým válcovým tělesem se zaoblenou horní hranou, tvořící přelivnou 

hranu. Šachta přechází v dolní části pravoúhlým kolenem do odpadního potrubí. Využívají 

se jen zřídka. [17] 

 

 

Obrázek 13 Kašnový přeliv [20] 

Obrázek 14 Šachtový přeliv [20] 



Bc. Kristýna Szusciková: Návrh účelové nádrže na Vendolském potoce 

 

2015       26 

 Kombinované přelivy 

Nazývají se také sdružené funkční bloky, které spojují v jednom objektu několik funkcí. 

Jedná se především o funkci výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu, ale i odběrného 

objektu, pokud má nádrž funkci zásobní. [17] 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 Jak již bylo popsáno v předešlé kapitole, kde se zabývám identifikací problémů, je 

nezbytné provést v dané lokalitě protipovodňové opatření. V takovémto případě, kdy při 

povodních voda bere s sebou nečistoty z pole je nejvhodnějším řešením návrh suché 

nádrže. Tato nádrž zajistí při bleskových povodních transformaci povodňové vlny  

a celkovou ochranu před povodněmi. Nádrž se zatopí a bude možno ji vypustit 

regulovaným odtokem spodní výpustí, která bude gravitačně zaústěna do toku.   

 Přes zemědělské půdy vede Vendolský potok směrem do obce, kde ústí do řeky 

Svitavy. Proto je zapotřebí navrhnou nádrž v poli, ještě předtím, než se tok dostane do 

obydlené části obce.  

 Byly posuzovány dvě varianty řešení, z nichž u první byla hráz umístěna blíže 

k obci. Tato hráz byla ale příliš dlouhá a stavebně i ekonomicky nevhodná. Proto jsem se 

rozhodla pro hráz kratší, která vede přes nejužší část údolí, jak se má správně volit místo 

nádrže podle technických řešení, a tuto variantu jsem rozpracovala dále. 

5.1 Charakteristika nádrže 

Výpočet objemu vody v nádrži 

 Objemy vody (přírůstky objemu vody v nádrži) mezi jednotlivými vrstevnicemi lze 

vypočítat ze  zaměřených ploch odpovídajících jednotlivým vrstevnicím a tedy 

jednotlivým hloubkám. Použijeme na to matematický vztah: 

  hSSV iii  15,0  (m
3
)    (4) 

kde  Vi je dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi (m
3
), 

 Si a Si+1 jsou plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 (m
2
), 

 Δh je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 (m). 

 

 Postupným přičítáním dílčích objemů se zjišťuje objem vody v nádrži při naplnění 

po určitou vrstevnici. K výpočtům jsem použila následující tabulku: 
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Tabulka 1 Výpočet objemu nádrže 

i 
kóta 

hladiny 

Δh 

(m) 

Si 

(m
2
) 

0,5 . (Si+Si+1) 

(m
2
) 

Vi  

(m
3
) 

ΣV 

(m
3
) 

1 428,0 0,0 278,4 - - 
 

2 428,5 0,5 7561,0 3919,70 1959,85 1959,85 

3 429,0 0,5 17968,5 12764,75 6382,38 8342,23 

4 429,5 0,5 34028,6 25998,55 12999,28 21341,50 

5 430,0 0,5 50492,7 42260,65 21130,23 42471,83 

6 430,5 0,5 68273,8 59383,25 29691,63 72163,45 

7 431,0 0,5 90462,4 79368,10 39684,05 111847,50 

 

 Největší objem vody v nádrži při maximální hladině vody je 111847,5 m
3
. 

 

 Po vypočtení hodnot jsem výsledky zanesla do grafu, kde na osy x je uvedena 

hloubka h a příslušná kóta vrstevnice a na ose y je vyznačená plocha S a objem vody V. 

Tím jsem získala tzv. batigrafické křivky, které vyjadřují charakteristiku nádrže. První 

křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení vody a druhá závislost 

objemu vody v nádrži na hloubce. Tyto křivky nám tedy určují tvar a velikost 

topografického útvaru, který je tvořen hrází, boky a dnem nádrže. 

 

 

Graf 1 Batigrafické křivky 
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5.2 Návrh hráze a materiál 

 Hráz je nejdůležitějším, nejdražším a nejnebezpečnějším prvkem nádrže. Její 

výstavba je velice náročná, proto musí být dobře zvolená osa hráze a vhodný materiál pro 

její stavbu.  

 Já jsem pro realizaci suchého poldru volila umístění osy hráze napříč údolím co 

nejkratší, kvůli ekonomickým výdajům. Hráz bude tedy čelní a průtočná, která vznikne 

přehrazením údolí napájecího toku. Délka hráze bude 184 m a výška 4,5 m. Koruna hráze 

se nachází ve výšce 432 m n. m. a šířka koruny je 3 m. V koruně hráze bude komunikace 

zpevněná štěrkem o tloušťce 30 cm zejména pro zemědělské stroje. 

 Hráz bude homogenní, což znamená, že celé těleso bude vybudováno ze zeminy, 

která současně zajistí funkci stabilizační i těsnící. Nejčastěji se používá směs hlín, štěrků  

a písků. Homogenní hráze jsou tedy vybudovány z jednoho typu materiálu. Tyto zeminy 

musejí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Homogenní hráze jsou také 

stavebně jednodušší a ekonomicky výhodnější. 

 Hráz se bude budovat jako zemní sypaná z místních materiálů. Provede se sejmutí 

orniční vrstvy o tloušťce 500 mm. Podle geologického a pedologického průzkumu se 

v okolí toku nacházejí písčitojílovité až písčité hlíny a jemnozrnné zeminy, což jsou 

vhodné materiály pro homogenní hráz. Zeminy musejí být před zahájením stavby zbaveny 

kořenů, pařezů, drnů a zbytku stromů.  

 Všechen materiál v tělese hráze bude dokonale zhutněn na 95% objemové 

hmotnosti sušiny. V následující tabulce jsou uvedeny vhodnosti daných zemin pro 

výstavbu hráze. 

Tabulka 2 Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází 

 

 Vzdutá hladina bude v suché nádrži pouze výjimečně, tedy jen za povodňových 

situací, proto se v tělese hráze nevytvoří trvalá průsaková křivka. To může zapříčinit 

vysychání povrchových vrstev návodního líce hráze. Návodní těsnění sypané hráze se pro 

Název zeminy Symbol Homogenní hráz Těsnící část Stabilizační část 

Písek hlinitý SM vhodná vhodná málo vhodná 

Písek jílovitý SC velmi vhodná výborná nevhodná 

Hlína štěrkovitá MG velmi vhodná velmi vhodná nevhodná 

Jíl štěrkovitý CG velmi vhodná výborná nevhodná 

Hlína písčitá MS vhodná vhodná nevhodná 

Jíl písčitý CS velmi vhodná velmi vhodná nevhodná 
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suché nádrže nedoporučuje. Také není zapotřebí opevňování návodního svahu, jelikož 

nádrž bude zaplňována vodou jen krátkodobě.  

 Návodní svah bude mít sklon 1:3 a sklon vzdušního líce byl zvolen 1:2,5. Sklony 

byly zvoleny podle tabulky, která doporučuje orientačně tyto sklony pro dané zeminy. 

Svahy budou poseté travnatým porostem.  

 Je zakázáno vysazovat v okolí hráze a na hrázi dřeviny, tyto porosty by mohly 

překážet činnostem souvisejících s provozováním a měřením na hrázi. 

 

Tabulka 3 Orientační sklony svahů hrází [13] 

Homogenní hráze 

Druh zemin 
Svahy 

návodní vzdušní 

GM, SM 1:3 1:2 

GC, SC 1:3,4 1:2 

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

 

 Pata návodního svahu, nemusí být zajištěna patkou proti sesunutí, jelikož svah 

nebude nijak opevněn, pouze osetý travním porostem. Návodní svah bude opatřen 

pískovým filtrem proti prosakující vodě. U paty vzdušního svahu bude patní drén 

s drenážním potrubím. Patní drén slouží k bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo 

jejím podložím. Vlastní těleso patního drénu je tvořeno silně propustným materiálem, 

hrubozrnným štěrkem. Drenážní trubka bude z PVC o DN 200 a bude vyústěna do koryta 

pod hrází. Rozměry patního drénu jsou přizpůsobeny rozměrům hráze podle normy ČSN 

75 2410 Malé vodní nádrže. 
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1 - opevnění, 2 - filtr, 3 - nepropustné podloží, 4 - patní drén, 5 - drenážní potrubí 

 

 

Tabulka 4 Základní technické parametry poldru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kóta koruny hráze 432,0 m n. m. 

Délka koruny hráze 183,86 m 

Šířka koruny hráze 3 m 

Výška hráze 4,5 m 

Objem nádrže 111 847,5 m
3
 

Kóta maximální hladiny vody v nádrži 431,0 m n. m. 

Kóta přelivné hrany 431,0 m n. m. 

Sklon návodního líce 1:3 

Sklon vzdušního líce 1:2,5 

Osa spodní výpusti 427,8 m n. m. 

 

Obrázek 15 Homogenní hráz [13] 
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5.3 Návrh výpustných a přelivných zařízení 

5.3.1 Spodní výpusti 

 Při návrhu spodních výpustí je důležité vědět, že suché nádrže nezadržují žádnou 

vodu v době sucha, je tedy nutné navrhovat výpusti, které umožní úplné vypouštění nádrže.  

 Zohlednila jsem možný přísun hrubých splavenin a před výpustí jsem navrhla 

ocelové česle. U potrubí do DN 800 by rozteč česlí měla být 90 mm.  

 Výpustné zařízení bude požerákového typu, uzavřený s jednou dlužovou stěnou, 

která bude sloužit jako nouzový uzávěr. Požerák bude zkonstruován z monolitického 

betonu. Výška šachty je 5610 mm, tloušťka stěn požeráku je 300 mm. Od koruny hráze 

povede obslužná lávka, která je opatřena ocelovým zábradlím kvůli bezpečnosti. Vstup do 

šachty zajišťují litinová stupadla. Na vtoku do požeráku jsou umístěny česle. Viz. příloha 

č. 6. 

 Výpustné zařízení bude mít dvě odtoková potrubí, z nichž jedno bude sloužit jako 

havarijní. Odpadní potrubí bude kruhové, betonové o DN 800, což je minimální profil 

potrubí spodní výpusti u protékaných suchých nádrží. Tímto profilem je zajištěna 

průleznost potrubí pro revize, údržbu, odstraňování splavenin apod. Sklon potrubí bude 

20‰. Podle hydraulických tabulek je Qkap 1,756 m
3
.s

-1
 a Vkap 3,494 m.s

-1
. Havarijní 

potrubí s uzávěrem bude mít světlost DN 600.  

Transformace povodňové vlny 

 Poldry bývají zpravidla dimenzovány na n-letý průtok Q100. Byla tedy provedena 

transformace povodňové vlny pro Q5, Q20, Q50 a Q100. Těmito výpočty zjistíme kontrolní 

parametry povodňové vlny a tím se přesvědčíme o bezpečnosti vodního díla při povodních. 

Maximální přítok vody do nádrže se vždy předpokládá ve čtvrté hodině intenzivního deště. 

Z výpočtů zjistíme potřebnou velikost akumulace dešťových vod a za jak dlouho z nádrže 

odteče při požadovaném profilu výpustného zařízení. Profil výpustného zařízení v našem 

případě je DN 800. Výslednou transformaci povodňové vlny jsem vynesla do grafu. 

 Povodňová vlna je charakteristická prudkým zvětšením a následným pozvolným 

poklesem vodních stavů.  
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Tabulka 5 Hydrologické údaje N-letých průtoků [24] 

N-leté průtoky 

[roky] 
1 2 5 10 20 50 100 

Průtok Q 

[m
3
.s

-1
] 

1,08 1,99 2,73 3,8 4,75 9,31 12,26 

  

 Výpočet pro transformaci povodňové vlny vychází z velikosti maximálního přítoku 

do nádrže, který je pro Q5 = 2,73 m
3
.s

-1
 a vypočte se na základě doby přítoku do nádrže a 

odtoku vody z nádrže.  

 Odtok z poldru je dán velikosti výpustného potrubí, rychlost odtoku Qkap 1,756 

m
3
.s

-1
. 

 

Tabulka 6 Transformace povodňové vlny pro Q5 

T 

Přítok do 

poldru 

Q5 

Odtok 

z poldru 

Qkap 

Objem vody 

- přítok 

Vp 

Povodňová 

vlna 

ΣVp 

Objem vody 

- odtok 

Vo 

Součet 

odtoků 

ΣVo 

velikost 

akumulace 

VA 

[hod] [m
3
.s

-1
] [m

3
.s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0,75 0,75 2700 2700 2700 2700 0 

2 1,69 1,69 6084 8784 6084 8784 0 

3 2,30 1,756 8280 17064 6322 15106 1958 

4 2,73 1,756 9828 26892 6322 21427 5465 

5 2,07 1,756 7452 34344 6322 27749 6595 
6 1,48 1,756 5328 39672 6322 34070 5602 

7 0,62 1,756 2232 41904 6322 40392 1512 

8 0 0 0 41904 0 40392 1512 

 

Příklad výpočtu pro T = 1 

Objem vody - přítok Vp: 

Vp = Q5 · 3600 = 0,75 · 3600 = 2700 m
3 

Povodňová vlna ΣVp 

Vp = Vp1 + Vp2 = 0 + 2700 = 2700 m
3
 

Objem vody - odtok Vo 

Vo = Qkap · 3600 = 0,75 · 3600 = 2700 m
3 

Součet odtoků ΣVo 

Vo = Vo1 + Vo2 = 0 + 2700 = 2700 m
3
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Velikost akumulace  

VA = ΣVp - ΣVo = 2700 - 2700 = 0 m
3
 

Stejné výpočty byly provedeny i pro transformaci povodňové vlny při Q20, Q50  a Q100. 

 

Tabulka 7 Výsledky transformace povodňové vlny Q5 

 

 

 

 

 

Graf 2 Transformace povodňové vlny pro Q5 
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Tabulka 8 Transformace povodňové vlny pro Q20 

T 

Přítok do 

poldru 

Q20 

Odtok 

z poldru 

Qkap 

Objem vody 

- přítok 

Vp 

Povodňová 

vlna 

ΣVp 

Objem vody 

- odtok 

Vo 

Součet 

odtoků 

ΣVo 

velikost 

akumulace 

VA 

[hod] [m
3
.s

-1
] [m

3
.s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0,96 0,96 3456 3456 3456 3456 0 

2 1,82 1,756 6552 10008 6322 9778 230 

3 3,27 1,756 11772 21780 6322 16099 5681 

4 4,75 1,756 17100 38880 6322 22421 16459 

5 3,04 1,756 10944 49824 6322 28742 21082 

6 2,18 1,756 7848 57672 6322 35064 22608 
7 1,43 1,756 5148 62820 6322 41386 21434 

8 0,86 1,756 3096 65916 6322 47707 18209 

9 0,14 1,756 504 66420 6322 54029 12391 

10 0 1,756 0 66420 6322 60350 6070 

11 0 0 0 66420 0 60350 6070 

 

Tabulka 9 Výsledky transformace povodňové vlny Q20 

 

 

 

 

 

Graf 3 Transformace povodňové vlny pro Q20 
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Tabulka 10 Transformace povodňové vlny pro Q50 

T 

Přítok do 

poldru 

Q50 

Odtok 

z poldru 

Qkap 

Objem vody 

- přítok 

Vp 

Povodňová 

vlna 

ΣVp 

Objem vody 

- odtok 

Vo 

Součet 

odtoků 

ΣVo 

velikost 

akumulace 

VA 

[hod] [m
3
.s

-1
] [m

3
.s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1,25 1,25 4500 4500 4500 4500 0 

2 3,27 1,756 11772 16272 6322 10822 5450 

3 6,96 1,756 25056 41328 6322 17143 24185 

4 9,31 1,756 33516 74844 6322 23465 51379 

5 8,52 1,756 30672 105516 6322 29786 75730 

6 6,49 1,756 23364 128880 6322 36108 92772 

7 3,91 1,756 14076 142956 6322 42430 100526 

8 2,15 1,756 7740 150696 6322 48751 101945 

9 1,78 1,756 6408 157104 6322 55073 102031 
10 1,06 1,756 3816 160920 6322 61394 99526 

11 0,47 1,756 1692 162612 6322 67716 94896 

12 0,13 1,756 468 163080 6322 74038 89042 

13 0,02 1,756 72 163152 6322 80359 82793 

14 0 1,756 0 163152 6322 86681 76471 

15 0 0 0 163152 0 86681 76417 

 

Tabulka 11 Výsledky transformace povodňové vlny Q50 

Potřebná velikost akumulace [m
3
] 102 031 

Doba plnění nádrže [hod] 9 

Doba prázdnění nádrže [hod] 15 
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Graf 4 Transformace povodňové vlny pro Q50 

 

 V případě, že nastane stoletý průtok Q100, tak akumulace vody nebude dostatečná. 

Tento problém můžeme vyřešit pomocí bezpečnostního (havarijního) potrubí. Pokud toto 

potrubí o DN 600 otevřeme zároveň s hlavním odpadním potrubím DN 800, je možno tuto 

povodňovou vlnu transformovat a akumulace vody bude dostatečná. Qkap pro kruhové 

betonové potrubí DN 600 při sklonu 20‰ je 0,816 m
3
.s

-1
 a pro DN 800 1,756 m

3
.s

-1
. 

Celkové Qkap obou těchto potrubí, která budou otevřená zároveň, bude 2,572 m
3
.s

-1
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Tabulka 12 Transformace povodňové vlny pro Q100 

T 

Přítok do 

poldru 

Q100 

Odtok 

z poldru 

Qkap 

Objem vody 

- přítok 

Vp 

Povodňová 

vlna 

ΣVp 

Objem vody 

- odtok 

Vo 

Součet 

odtoků 

ΣVo 

velikost 

akumulace 

VA 

[hod] [m
3
.s

-1
] [m

3
.s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1,48 1,48 5328 5328 5328 5328 0 

2 3,95 2,572 14220 19548 9259 14587 4961 

3 8,74 2,572 31464 51012 9259 23846 27166 

4 12,26 2,572 44136 95148 9259 33106 62042 

5 9,2 2,572 33120 128268 9259 42365 85903 

6 6,83 2,572 24588 152856 9259 51624 101232 

7 4,65 2,572 16740 169596 9259 60883 108713 
8 2,18 2,572 7848 177444 9259 70142 107302 

9 1,02 2,572 3672 181116 9259 79402 101714 

10 0,4 2,572 1440 182556 9259 88661 93895 

11 

 
0 2,572 0 182556 9259 97920 84636 

12 0 0 0 182556 0 97920 84636 

 

Tabulka 13 Výsledky transformace povodňové vlny Q100 

Potřebná velikost akumulace [m
3
] 108 713 

Doba plnění nádrže [hod] 7 

Doba prázdnění nádrže [hod] 12 

 

 

Graf 5 Transformace povodňové vlny pro Q100 
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Výpočet koryta od výpustného zařízení: 

Dané veličiny pro výpočty: 

Šířka dna koryta   b = 3 m 

Výška hladiny vody v korytě  h = 1 m 

Součinitel drsnosti dle Manninga n = 0,023 

Příčný sklon (1:m)   m = 1 

Délka koryta    l = 121 m  

Rozdíl výšek v toku a na výtoku ΔH = 1 m 

 

Plocha průtočného profilu S:    
241)113()( mhhmbS                   (5) 

 

Omočený obvod O: 

mmhbO 83,51112312 22                  (6) 

 

Hydraulický poloměr R: 

m
O

S
R 69,0

83,5

4
                    (7) 

 

Rychlostní součinitel C: 

            (8) 

 

Sklon I: 

%8,0100
121

1
100 



l

H
I                  (9) 

 

Rychlost v: 
103,3008,069,083,40  smiRCv               (10) 

 

Stálý průtok Q: 
1310,12403,3  smSvQ                 (11) 

 

 

 

 

smR
n

C  2
1

6
1

6
1

83,4069,0
023,0

11
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Tabulka 14 Hodnoty výpočtů odpadního koryta od výpustného zařízení 

h 

[m] 
S 

[m
2
] 

O 

[m] 
R 

[m] 
C 

[m
1/2

.s] 
v 

[m.s
-1

] 
Q 

[m
3
.s

-1
] 

0,1 0,31 3,28 0,09 29,34 0,81 0,25 

0,2 0,64 3,57 0,18 32,65 1,24 0,79 

0,3 0,99 3,85 0,26 34,67 1,57 1,56 

0,4 1,36 4,13 0,33 36,13 1,85 2,52 

0,5 1,75 4,41 0,40 37,27 2,10 3,67 

0,6 2,16 4,70 0,46 38,20 2,32 5,00 

0,7 2,59 4,98 0,52 38,99 2,51 6,51 

0,8 3,04 5,26 0,58 39,68 2,70 8,20 

0,9 3,51 5,55 0,63 40,29 2,87 10,06 

1 4 5,83 0,69 40,83 3,03 12,10 

1,1 4,51 6,11 0,74 41,33 3,18 14,32 

1,2 5,04 6,39 0,79 41,79 3,32 16,72 

 

 

Graf 6 Konsumpční křivka koryta od výpustného zařízení 
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5.3.2 Bezpečnostní přeliv  

 Protékané nádrže musí být vybaveny přelivy k bezpečnému odvádění vody z nádrže 

za povodní. [13] Přeliv bude přímý korunový a nehrazený, aby pro spolehlivou funkci 

nepotřeboval obsluhu. Přeliv musí bezpečně převést návrhový průtok Q100, tedy  

12,26 m
3
.s

-1
. BP se skládá z přelivné hrany, koryta pro odvedení vody, vývaru pro tlumení 

energie a napojení odpadu od přelivu do koryta od výpusti. Přelivná hrana bude umístěna 

ve výšce maximální hladiny vody v nádrži, což je 431 m n. m. Přeliv bude průjezdný pro 

zemědělská vozidla po koruně hráze, kde je zpevněná komunikace. 

 

Průtok přes korunu přelivu je dán vztahem: 

2
3

2 hgbmQ  [m
3
.s

-1
]     (12) 

kde  Q je  návrhový kulminační průtok Q100 (m
3
.s

-1
), 

 m součinitel přepadu m = 0,42 

 b délka přelivné hrany (m), 

 h  výška přepadového paprsku při návrhovém průtoku (m), 

 g gravitační zrychlení 

Výpočet délky přelivné hrany: 

mb

b

hm

Q
b

05,26

4,042,043,4

26,12

43,4

5,1

5,1









     (13) 

Délka přelivné hrany je 26 m. 

Kontrolní výpočet přepadového průtoku: 

                                                     
2/32 hgbmQ   (14) 

kde  m je součinitel přepadu [-], 

 b  šířka přelivu (délka přelivné hrany) [m],  

 h výška přepadového paprsku [m]. 

 

 
13

2
3

26,12

4,081,9205,2642,0





smQ

Q
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Graf 7 Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu 

 

 Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu nám udává, jaká bude výška vody 

přepadového paprsku při různých průtocích. Při návrhovém průtoku Q100, tedy 12,26 m
3
.s

-1
 

bude hladina vody přetékat přes bezpečnostní přeliv ve výšce 0,4 m. 

 

Výpočet koryta bezpečnostního přelivu: 

I. koryto od bezpečnostního přelivu 

Dané veličiny pro výpočty: 

Šířka dna koryta   b = 4 m 

Výška hladiny vody v korytě  h = 1 m 

Součinitel drsnosti dle Manninga n = 0,023 

Příčný sklon (1:m)   m = 1 

Délka koryta    l = 19 m  

Rozdíl výšek v toku a na výtoku ΔH = 0,2 m 

 

Plocha průtočného profilu S:    
251)114()( mhhmbS                 (15) 

 

Omočený obvod O: 

mmhbO 83,61112412 22                (16) 
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Hydraulický poloměr R: 

m
O

S
R 73,0

83,6

5
                  (17) 

 

Rychlostní součinitel C: 

            (18) 

 

Sklon I: 

%1100
19

2,0
100 



l

H
I                 (19) 

 

Rychlost v: 
153,301,073,028,41  smiRCv               (20) 

 

Stálý průtok Q: 
1366,17553,3  smSvQ                 (21) 

 

Tabulka 15 Hodnoty výpočtů I. odpadního koryta bezpečnostního přelivu 

h 

[m] 
S 

[m
2
] 

O 

[m] 
R 

[m] 
C 

[m
1/2

.s] 
v 

[m.s
-1

] 
Q 

[m
3
.s

-1
] 

0,1 0,41 4,28 0,10 29,41 0,91 0,37 

0,2 0,84 4,57 0,18 32,79 1,41 1,18 

0,3 1,29 4,85 0,27 34,87 1,80 2,32 

0,4 1,76 5,13 0,34 36,38 2,13 3,75 

0,5 2,25 5,41 0,42 37,56 2,42 5,45 

0,6 2,76 5,70 0,48 38,53 2,68 7,40 

0,7 3,29 5,98 0,55 39,36 2,92 9,60 

0,8 3,84 6,26 0,61 40,07 3,14 12,05 

0,9 4,41 6,55 0,67 40,71 3,34 14,74 

1 5 6,83 0,73 41,28 3,53 17,66 

 

smR
n

C  2
1

6
1

6
1

28,4173,0
023,0

11
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Graf 8 Konsumpční křivka I. odpadního koryta bezpečnostního přelivu 

 

 Z výpočtu konsumpční křivky I. odpadního koryta od bezpečnostního přelivu 

můžeme zjistit, že při průtoku Q100 bude výška hladiny v korytě 0,8 m. 

 

II. koryto od bezpečnostního přelivu 

Dané veličiny pro výpočty: 

Šířka dna koryta   b = 3 m 

Výška hladiny vody v korytě  h = 1 m 

Součinitel drsnosti dle Manninga n = 0,023 

Příčný sklon (1:m)   m = 1 

Délka koryta    l = 87,3 m  

Rozdíl výšek v toku a na výtoku ΔH = 2,5 m 

 

II. koryto je užší než I. koryto, je delší a před vodním tokem je zakončeno vývarem pro 

tlumení kinetické energie vody. 
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Tabulka 16 Hodnoty výpočtů II. odpadního koryta bezpečnostního přelivu 

h 

[m] 
S 

[m
2
] 

O 

[m] 
R 

[m] 
C 

[m
1/2

.s] 
v 

[m.s
-1

] 
Q 

[m
3
.s

-1
] 

0,1 0,31 3,28 0,09 29,34 1,56 0,48 

0,2 0,64 3,57 0,18 32,65 2,40 1,53 

0,3 0,99 3,85 0,26 34,67 3,05 3,02 

0,4 1,36 4,13 0,33 36,13 3,59 4,88 

0,5 1,75 4,41 0,40 37,27 4,06 7,11 

0,6 2,16 4,70 0,46 38,20 4,49 9,69 

0,7 2,59 4,98 0,52 38,99 4,87 12,61 

0,8 3,04 5,26 0,58 39,68 5,22 15,88 

0,9 3,51 5,55 0,63 40,29 5,55 19,49 

1 4 5,83 0,69 40,83 5,86 23,44 

 

 

Graf 9 Konsumpční křivka II. koryta bezpečnostního přelivu 

 Ve II. odpadním korytě bezpečnostního přelivu, který navazuje na I. koryto bude 

výška hladiny při maximálním průtoku 0,7 m.   
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6 ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ 

VARIANTY ŘEŠENÍ 

 Pro odhad ekonomických nákladů je zapotřebí spočítat veškeré práce a materiály, 

které byly na stavbu použity. Jedná se především o samotnou stavbu hráze a vybudování 

zátopy. A dále všechna funkční zařízení, jako je požerák, potrubí, drenáže, bezpečnostní 

přeliv a jeho koryto. Všechny potřebné údaje jsem vložila do tabulek i s orientačními 

náklady. Ceny mohou být různé dle ceníků daných firem z internetu, nebo dané z mé 

poptávky na výstavbu. Snažila jsem se vybírat vždy nejlevnější varianty. Nakonec jsem vše 

sečetla a stanovila celkový rozpočet na výstavbu poldru.  

Stavba hráze 

Tabulka 17 Ekonomický odhad na stavbu hráze 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] Sejmutí ornice (vč. prací) m
3 

5 690 390 2 219 100 

Násyp hráze (vč. prací) m
3 

12 358 250 3 089 500 

Zpevněná komunikace (štěrk) m
2 

552 290 160 080 

Osetí svahu (travní porost 2kg) ks
 

10 286 2860 

Filtrační písek (1 t) ks
 

10 653 6530 

Cena celkem 5 474 400 

 

Výstavba koryta 

Tabulka 18 Ekonomický odhad na výstavbu koryta 

Název položky Jednotka Počet jednotek 
Cena za 

jednotku [Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Výkopové práce m
3 

1500 190 285 000 

Lomový kámen m
2 

1620 270 437 400 

Cena celkem 722 400 
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Funkční objekty 

Tabulka 19 Ekonomický odhad funkčních objektů 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena celkem [Kč] 

Betonové potrubí DN 600 

(2,5 m) 
ks

 
51 4 417 225 267 

Betonové potrubí DN 800 

(2,5 m) 
ks

 
51 8 567 436 917 

PE potrubí DN 200 

(6 m) 
ks 47 270 12 690 

Montáž potrubí DN 600 m
 

128 188 24 064 

Montáž potrubí DN 800 m 128 350 44 800 

Montáž PE potrubí m 282 86 24 252 

Obetonování potrubí m
3 

76 1 850 140 600 

Požerák ks 1 560 000 560 000  

Cena celkem 1 468 590 

 

 Ekonomické náklady jsou pouze odhadové, ve skutečnosti se mohou o něco málo 

lišit. Celkový ekonomický odhad na výstavbu suchého poldru v obci Hradec nad Svitavou 

bude asi 7,7 milionu korun. Je zde započítaná výstavba hráze, tedy hlavně zemní práce, 

dále objekty výpustného zařízení a také úprava stávajícího koryta Vendolského potoka  

a výstavba nového, který vede od bezpečnostního přelivu. Na velikost a rozsáhlost tohoto 

vodního díla je cena dle mého názoru přijatelná. 

  

Obrázek 16 Kruhová betonová trouba 

firmy Prefa [25] 
Obrázek 17 Drenážní potrubí firmy ACO 

[26] 
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7 ZÁVĚR 

 Úkolem této diplomové práce bylo nastínit jednu z variant protipovodňové ochrany 

v obci Hradec nad Svitavou a tou je výstavba účelové nádrže, přesněji řečeno suché 

nádrže, neboli poldru na Vendolském potoce, který protéká zemědělskou částí obce. Poldr 

bude mít schopnost zadržet dešťovou vodu v období přívalových nebo dlouhotrvajících 

srážek a zamezí tak vzniku škod na majetku a ohrožení zdraví obyvatel obce Hradce nad 

Svitavou. 

 Má práce obsahuje jak teoretické tak praktické principy řešení. Nejprve bylo 

zapotřebí najít správné umístění hráze (viz. příloha 1.) a určit její technické parametry. 

Hráz bude tedy homogenní, čelní a průtočná. Její délka je 184 m a výška 4,5 m. Důležité 

bylo také vytyčit místo zátopy, určit její objem a stanovit maximální hladinu vody v nádrži. 

 Poldr je navržen na stoletou vodu, tudíž všechny prvky v nádrži musí být 

dimenzovány na tento stoletý průtok (12,26 m
3
.s

-1
). Jako výpustné zařízení byl zvolen 

požerák se dvěma výpustnými potrubími, z nichž jedno bude havarijní. Výpustná zařízení 

budou regulovaně odvádět dešťové vody z nádrže do koryta stávajícího toku. Dále byl 

navržen bezpečnostní přeliv, kdyby hrozilo přelití nádrže. Bezpečnostní přeliv byl zvolen 

přímý korunový. Návrh je podložen hydrotechnickými výpočty jak pro objekt samotného 

přelivu, tak pro odpadní koryta. Přelití hráze by tedy hrozit nemělo, neboť jsem provedla 

výpočty na transformaci povodňové vlny a potrubí by mělo stoletou vodu, která bude 

akumulována v nádrži, bezpečně převést z nádrže do toku. Všechny tyto výpočty byly 

přehledně zpracovány do tabulek a grafů. (viz. kapitola 5.3) 

 K samotnému návrhu poldru patří také výkresová dokumentace, která je v přílohách 

diplomové práce. Jsou v nich vyobrazeny podélné profily hráze, řezy nádrže po 25 m a řez 

a půdorys výpustného zařízení.  

 Nedílnou součástí diplomové práce, tedy návrhu suché nádrže, byl celkový odhad 

ekonomických nákladů (viz. kapitola 6.), ve kterém jsou zahrnuty náklady na stavbu hráze, 

funkční zařízení a výstavbu koryta. Po sečtení všech položek se celková hodnota vyšplhala 

až na 7,7 milionů korun. Realizace stavby je důležitá bez ohledu na ekonomické 

hodnocení, protože náklady za opravy škod způsobené případnou povodní mohou být 

daleko vyšší.   
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