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Anotace 
Diplomová práce se věnuje problematice technického řešení eliminace následků 

přívalových dešťů v lokalitě Ostrava- Hrabová. Jde o studii návrhu stavby suchého poldru 

v terénním zářezu po bývalé tramvajové trati Hrabová - Brušperk. V úvodu práce je 

popsána obecná problematika povodní s důrazem na přívalové deště. Dále je popsaná 

současná situace v daném území, jsou vytipovány možné technické a legislativní problémy 

související s realizaci stavby. V návaznosti na předchozí část jsou zde popsány principy 

možného řešení a posouzení jednotlivých variant. Vybraná doporučená varianta je 

podrobněji rozpracována a posouzena z ekonomického hlediska. 
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Annotation 

Thesis be engaged in technical problems solving after-effects of rainstorm in locality 

Ostrava- Hrabová. It is study of presentation construction  dry reservoir  in terrain 

depression, localised in former tram way Hrabová - Brušperk. In the first part of thesis are 

described universal problems of flood with accent on flash flood. In next part is described 

actual situation. There are marked technical and legislation problems, which may 

complicate the realisation of construction. In thesis is also possible principle of solution 

and examination of a individual proposals. The best choice is laboured and economicly 

explored in more detail. 
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1. Úvod  

1.1 Problematika povodní a protipovodňová ochrana  

Povodeň je přírodní jev neoddělitelně spjatý s koloběhem vody v přírodě. Je 

způsobený dočasně zvýšeným průtokem vody v řece, jejíž množství přesahuje kapacitu 

koryta řeky a hrozí zaplavením přilehlého území. Mezi následky povodní patří různě velké 

škody na majetku, ekologické škody a v krajních případech i oběti na životech. Vznik 

povodní je zpravidla zapříčiněn nerovnoměrným odtokem vody z povodí řeky. Ten může 

být způsoben intenzivními déletrvajícími srážkami, náhlým táním sněhu nebo snížením 

kapacity koryta při vzniku ledových zácp během jarního ledochodu.   

Specifickým druhem povodně je takzvaná blesková povodeň, způsobená přívalovým 

deštěm. Tato povodeň se vyskytuje pouze v letních obdobích a je charakterizovaná 

náhlým, plošným odtokem srážkové vody z povodí. Špatně lze předvídat, zda-li a kde k 

bleskové povodni dojde. Zasahuje zpravidla malé území v povodí malých toků, ale její 

následky jsou většinou závažnější. Vzniku povodně nelze zcela zabránit, ale lze ovlivnit 

její průběh sofistikovanou protipovodňovou ochranou. Zpomalení odtoku dešťové vody 

z území lze dosáhnout vhodnými zásahy v krajině jako je výsadba stromů, vhodné 

uspořádání zemědělských pozemků a vytváření inundačních území. Plochu zaplaveného 

území lze zmenšit opatřeními transformujícími povodňovou vlnu v čase tak, aby měla 

menší kulminační průtok. Toho dosáhneme retardací odtoku nadbytečné vody z území, kde 

k přívalovému dešti došlo. Pro tyto účely jsou navrhována hrázemi vymezená území 

předurčená k záplavě při povodni. Takto vzniklá retenční dešťová nádrž se nazývá suchý 

poldr a studii jejího návrhu je věnována tato diplomová práce.     
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1.2 Vymezení rozsahu a cílů práce 

Práce se zabývá možností využití terénního zářezu (dále jen „zářez“) v lokalitě 

Ostrava - Hrabová, jako suchého poldru. Klade si za cíl vytvořit a porovnat varianty možné 

realizace řešení suchého poldru (dále jen „poldr“), vybranou variantu podrobněji 

rozpracovat a vytvořit k ní základní výkresovou dokumentaci a návrh odhadem zhodnotit 

z ekonomického hlediska. Práce vychází především ze základních  hydrologických 

podkladů a z geodetických podkladů zaměření území, vytvořených při řešení jiných úkolů 

v daném území.  

V práci jsou zohledněny plánované terénní úpravy, probíhající v rámci výstavby 

další etapy průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. Tyto úpravy do budoucna ovlivní plochu 

povodí poldru a koeficient odtoku při výpočtu odtoku dešťových vod. Vzhledem 

k plánovanému dalšímu rozvoji průmyslové zóny je pro účely výpočtu uvažována zástavba 

celé plochy povodí zářezu a tedy méně příznivá varianta srážkoodtokových poměrů 

v povodí zářezu.  

2. Popis současného stavu 
Lokalita, ve které je zvažována stavba poldru, se nachází na jižním okraji nově 

vznikající průmyslové zóny Ostrava - Hrabová, v blízkosti obce Nová Bělá. Jako retenční 

prostor zamýšleného poldru byl vytipován uměle vybudovaný zářez, který byl původně 

součástí nedostavěné tramvajové trati Hrabová - Brušperk. Zářez pozbyl svého využití po 

ustoupení od záměru vybudovat tramvajovou trať a nebyl od sedmdesátých let minulého 

století nikterak udržován. V současné době je značně zarostlý náletovými dřevinami a plní 

funkci lokálního biokoridoru, tvořícího součást územního systému ekologické stability. 

Zářez má lichoběžníkový profil a je spádován východním směrem k rychlostní komunikaci 

R56, kde je jeho hloubka největší a sahá cca 4,5 m pod úroveň okolního terénu. Zde tvoří 

komunikace R56 východní hranici povodí zářezu. Na jeho opačném konci směrem na obec 

Nová Bělá se zvedá dno zářezu nad úroveň okolního terénu a tvoří násep.  

Terén lokality se na severní straně od zářezu svažuje u komunikace R56 mírně na jih 

a směrem na západ přechází v západní svah, kde lokalitu lemuje potok Zyf, který teče na 
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sever a část lokality přirozeně odvodňuje. Místo křížení zářezu s potokem je řešeno 

propustkem pode dnem bývalé tratě, potok tedy nemá přímou vazbu na zářez.  

Jižní část lokality je převážně jižní svah odvádějící vody od zářezu a není tedy 

součástí povodí zářezu. 

3. Vytipování problémů  
V případě výskytu přívalových srážek, dochází v povodí severně od zářezu 

k plošnému povrchovému odtoku nevsáknuté vody do zářezu. Voda bez řízené retence 

proteče zářezem a vlije se do Šídloveckého potoka, který tvoří recipient zářezu. Negativně 

tím ovlivňuje hodnotu kulminačního průtoku v nižších částech toku.  

 „V prostoru mezi ulicí Paskovskou a Místeckou protéká Šídlovecký potok. Na ulici 

Belojanisově je napojen do potoka Zyf. Je veden podél bývalé tramvajové dráhy 

v otevřeném korytě s průtočnou kapacitou 6 m3 · s-1. Do tohoto potoka je zaústěn drenážní 

systém okolních pozemku. Prochází napříč sídlištěm Šídlovec, v tomto úseku je veden v 

uzavřeném profilu s průtočnou kapacitou 6 m3 · s-1. Břehy tohoto potoka jsou neudržované, 

místy silně narušené, zarostlé zelení. Zeleň místy zasahuje do průtočného profilu a snižuje 

jeho hydraulickou kapacitu. Koryto je zanesené splaveninami nebo sesuvy břehových linií, 

tato skutečnost při velkých vodách vede k místnímu vzdouvání a zaplavování 

pozemků“[1].        

Na západním okraji lokality se nachází potok Zyf, jenž má při povodňových 

průtocích nedostatečnou kapacitu kryta. V místě křížení potoka a náspu tělesa tratě je 

betonový propustek, jehož kapacita je pro převádění povodňových průtoků naprosto 

nedostačující. Při vyšších průtocích potom dochází k zátopám přilehlých pozemků. Tento 

stav při vyšších průtocích je zhoršen tím, že v prostoru dolní části toku, v lokalitě Hrabová-

Žižkov, přechází tento otevřený lichoběžníkový profil potoka do zatrubněného úseku 

potrubí profilu DN 1200 mm. Průtočná kapacita tohoto zatrubněného úseku je již jen Q = 

1,5 m3 · s-1. Tímto zatrubněním dochází k výraznému omezení odtoku vod, které se pak 

hromadí v prostoru stávající zástavby Hrabová - Žižkov, kde způsobují záplavy. Při 

výrazných deštích pak dochází k velkému povrchovému odtoku vod. Ty jsou v důsledku 

morfologie terénu samovolně shromaždovány právě v prostoru Hrabová - Žižkov a dále 
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odtékají po zemědělských pozemcích směrem na východ k ul.Místecká. Touto ulicí 

povodňové vody protečou přes stávající propustky a dále se dostávají do Šídloveckého 

potoka, případně až do potoka Ščučí [2]. 

Průtok stoleté vody Q100 v potoce Zyf činí v profilu křížení s ul.Krmelínská Q = 10 

m3 · s-1. Hydraulická kapacita jeho koryta je Q = 2 m3 · s-1 a kapacita zatrubněného úseku je 

Q = 1,5 m3 · s-1 a je naprosto nedostačující [2].   

4. Principy řešení (legislativní, technické)  

4.1 Legislativní 

Při projektování stavby poldru je velmi důležité vzít v úvahu všechna možná 

legislativní nařízení související s tuto stavbou a vyvarovat se tak možným nezákonným 

postupům při stavbě. Proto jsou v následujících odstavcích uvedeny vytipované legislativní 

překážky.  

Vzhledem k rozsahu návrhu kde objem nádrže je menší než 2 mil. m3 a maximální 

hloubka nádrže je menší než 9 m, patří poldr mezi malé vodní nádrže, na které se vztahuje 

norma ČSN 75 2410 upravující požadavky pro tyto stavby. 

Poldr, jakožto stavba sloužící k umělému usměrňování odtokového režimu 

povrchových vod a k ochraně před škodlivými účinky těchto vod, je dle zákona o vodách 

č. 254/2001 Sb. vodním dílem, jehož stavba je podmíněna získáním stavebního povolení 

od speciálního stavebního úřadu, jímž je příslušný vodoprávní úřad. 

Další povinností plynoucí z tohoto zákona pro provoz poldru je získání povolení 

k nakládání s povrchovými vodami, které na základě žádosti vydává také příslušný 

vodoprávní úřad.   

Stavební práce ale i samotná stavba mají vliv na okolní životní prostředí a tento vliv 

je nutné posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Na 

stavbu poldru se vztahuje povinnost podat na příslušný úřad oznámení o záměru. Úřad 

oznámení posoudí a sdělí oznamovateli, zda bude záměr považován jako limitní či 

podlimitní a zda bude podléhat zjišťovacímu řízení. Vzhledem k rozsahu záměru se 
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předpokládá, že záměr bude posouzen jako podlimitní a nebude se na něj zjišťovací řízení 

vztahovat.  

Zářez je v územním plánu města Ostravy označen jako lokální biokoridor a je 

součástí územního systému ekologické stability. Podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny je „ochrana systému ekologické stability povinností všech 

vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, 

na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.“ 

Dále se v zákoně uvádí, že k zásahům do prvků územního systému ekologické 

stability, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 

nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce je nezbytné závazné 

stanovisko obce s rozšířenou působností. Je tedy nutné získat kladné vyjádření odboru 

ochrany životního prostředí městského úřadu Ostrava - Hrabová. 

 V případě výhrad k projektu, bude  upraven stávající projekt tak, aby splňoval 

případné požadavky úřadu na ochranu biokoridoru a zároveň byla zachována funkce 

poldru. Jde především o rozsah terénních prací a kácení dřevin v retenčním prostoru 

poldru. 

Vzhledem k tomu, že je bývalá trať značně zarostlá náletovými dřevinami 

zasahujícími do retenčního prostoru poldru, je nutné poškozené dřeviny vykácet, aby jejich 

odumřelé části nezanášely výpust poldru a neohrožovaly jeho funkci. K tomuto zásahu je 

dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí potřebné povolení ke kácení 

dřevin rostoucích mimo les.  

Žádost o povolení podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka 

pozemku. Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. se povolení nevztahuje na stromy o 

obvodu kmene pod 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové 

porosty do plochy 40 m2, pokud nejsou významným krajinným prvkem. Vzhledem k této 

výjimce je účelné lokalitu projít a vytipovat stromy a keřové porosty, na které se bude 

povolení vztahovat, a podle zjištěného stavu dále postupovat. 

S výstavbou podru jsou spojeny nezbytné terénní úpravy, ať už jde o stavbu hráze či 

úpravu nivelety dna. Zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

upravuje zásady ochrany půdního fondu, kterými jsou povinny se řídit všechny osoby 

provádějící tuto činnost.  
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Po vyhodnocení pedologického průzkumu a vzhledem k charakteru území také po 

dohodě s orgány ochrany přírody a krajiny, bude v místě zemníku a založení hráze 

provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy do max. hloubky 0,5 m a bude zajištěno její 

hospodárné využití.  

      

 
Obrázek č.1 Územní plán města Ostravy doplněný o přibližné umístění hráze poldru [3] 

4.2 Majetkoprávní  

Z hlediska majetkoprávních vztahů patří pozemky bývalé tratě městu Ostrava a jejich 

správa je svěřena městskému obvodu Hrabová. Dále je z výpisu katastru nemovitostí 

zřejmé, že na pozemky nejsou evidována žádná omezení vlastnických práv.    

Hranice pozemků využitelných pro poldr lemují okraje zářezu, proto by v případě 

nutného zvětšení kapacity poldru bylo snížení sklonu nivelety dna zářezu jedinou 

možností, jak zvětšit retenční objem poldru a zároveň se vyhnout majetkoprávnímu 

vyrovnávání s vlastníky sousedních pozemků.  
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V případě plánování terénních úprav mimo pozemky patřící městu Ostrava, je 

nezbytné se domluvit se současnými vlastníky těchto pozemků a vyžádat si povolení pro 

vstup například formou věcného břemena nebo od nich pozemky přímo odkoupit.       

Dostatečná retenční kapacita poldru a průtočná kapacita spodní výpusti jsou zásadní 

kritéria, které poldr musí splňovat aby plnil svoji funkci. Při nedostatečném 

naddimenzování funkčních objektů poldru hrozí při povodni jeho přelití což je nepřípustné 

z hlediska erozních vlivů na zemní hráz, jež mohou vést až k jejímu protržení.   

 

 

Obrázek č.2 Ortofotomapa zájmového území s vyznačenými hranicemi pozemků [4] 

4.3 Technické řešení  

Při návrhu malé vodní nádrže je důležité vycházet z řady podkladů pro návrh. Tyto 

podklady charakterizují zájmovou oblast ve všech parametrech majících vliv na stavbu a 

správnou funkci nádrže. Tím napomáhají výběru vhodného místa pro stavbu nádrže, 

vhodné volbě technického řešení nádrže a způsobu její výstavby. Takovýto postup by měl 

zajistit naplnění očekávaných požadavků na funkci a životnost nádrže. Z potřebných 

podkladů jde především o následující [5]: 
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4.3.1 Podklady pro návrh 

Klimatické podklady 

Zahrnují dlouhodobé průměrné měsíční a roční srážky doplněné o průměrné měsíční 

a roční teploty, průměrný počet letních, mrazových a ledových dnů. Uvádí se také směr a 

rychlost převládajících větrů a dlouhodobé průměrné měsíční hodnoty výparu z vodní 

hladiny.  

Hydrologické podklady 

Udávají vodohospodářské řešení nádrže a obsahují plochu povodí vztahující se 

k nádrži, průměrný roční srážkový úhrn, roční průtok a hodnoty m- denních a N- letých 

vod. Tyto podklady mohou obsahovat také podrobnější údaje jako jsou průměrné měsíční a 

denní průtoky v charakteristických letech, objemy a čáry návrhových povodňových vln 

nebo popis povodňového a splaveninového režimu toku.                       

Geomorfologické poklady  

Popisují geomorfologii terénu a umožňují posoudit různé varianty umístění hráze. K 

tomuto posuzování je vhodný absolutní objemový ukazatel (η), jehož hodnota reprezentuje 

charakter nádrže z hlediska poměru objemu ovladatelného prostoru nádrže ku objemu 

tělesa hráze. Za obecně příznivou hodnotu je považována u absolutního objemového 

ukazatele hodnota větší než 4. Čím vyšší hodnoty dosáhneme, tím vhodnější je zvolený 

profil pro stavbu nádrže.                            

Geologické a hydrogeologické podklady   

Věnují se údajům o původu a vlastnostech hornin v podloží zamýšlené zemní hráze a 

funkčních objektů. Zjišťují hydrologické poměry v daném území a objasňují vliv napuštění 

nádrže na režim podzemních vod a vliv na kvalitu vody v toku a dotčených pramenech. 

Tyto podklady také poskytují informace o inženýrsko-geologických poměrech nalezišť 

zemin vhodných pro stavbu hráze. Posuzují také stabilitu svahů tvořících břehy nádrže 

vzhledem ke kolísaní hladiny. Objasňují také způsob proudění podzemní vody a její 

chemické vlastnosti.              
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Hydropedologické podklady  

Posuzují vlastnosti rybničního dna do kterých patří jeho propustnost, úroveň hladiny 

podzemní vody, možnosti odvodnění a úrodnost půdy, vzhledem ke kvalitě a obsahu 

humusu.  

Pomocí určení míst kopaných sond, vpichů a vrtů, zjišťuje půdní vlastnosti v místě 

předpokládané hráze. Zjištěné půdní profily jsou popsány a jsou stanoveny základní 

fyzikální vlastnosti zemin, jako je pórovitost, měrná a objemová hmotnost, mez tekutosti a 

index plasticity, maximální kapilární kapacita, smyková pevnost a hydraulická vodivost. 

Geodetické podklady 

Pomocí nich lze určit vhodný profil umístění hráze, z čehož lze pak určit zátopovou 

plochu. Slouží k zakreslení všech potřebných průzkumů, k zakreslení technického návrhu 

řešení a vyhotovení podrobných stavebních výkresů.                                               

Mapové podklady 

Dělí se podle měřítka do třech kategorií. Pro zakreslení hydropedologických a 

geologických sond se používají mapy o měřítku do 1:5000, tyto mapy slouží také jako 

podklad pro konstrukci batigrafických křivek charakterizujících nádrž. Mapy v měřítku 

větším než 1:5000 a zároveň menším než 1:50000 slouží k zakreslení inženýrských sítí a 

k přehledné orientaci v okolí nádrže. Poslední kategorii tvoří mapy o měřítkách 1:10000 až 

1:25000, ty jsou vhodné pro účely hydrologického šetření jenž stanoví rozvodnice a 

velikost povodí.       

Měřičské podklady   

Obsahují soubor podrobných geodetických měření. Především podrobné situace 

v měřítku 1:100 až 1:2000. Podélné a příčné profily hrází, podélné profily dotčených 

vodních toků, komunikací, odvodňovacích kanálu atd. 

Norma ČSN 75 2410 udává jako vhodné geodetické mapové podklady mapy 

v měřítku 1:50000 až 1:5000 zahrnující území nádrže, související stavby a zařízení. Dále 

pak situaci v měřítku 1:1000 až 1:500 se zobrazením vrstevnic v intervalu 0,5 nebo 1 m. 

Podélný profil údolní nivou nebo vodním tokem s přesahem minimálně 150 m nad a 

pod nádrží. Vhodné jsou také příčné profily zátopou a podélný profil osou budoucí hráze.  
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4.3.2 Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže 

Charakteristiky nádrže     

Navrhovanou nádrž lze charakterizovat pomocí batigrafických křivek vyjadřujících 

tvar a velikost topografického útvaru ohraničeného hrází, boky a dnem nádrže. Jde o 

dvojici křivek, z nichž jedna vyjadřuje závislost změny zatopené plochy na hloubce vody 

v nádrži S = f(h) a druhá sleduje změnu objemu vody v nádrži ve vztahu k hloubce vody 

v nádrži tedy V = f(h). Průběh těchto křivek lze určit z geodetických podkladů 

k navrhované nádrži. Princip výpočtu spočívá v rozdělení ploch vody v nádrži podle 

vrstevnic neboli jednotlivých hloubek. Výpočet se provádí dle vztahu [5]: 

 V� � 0,5 · (S� + S���	 · ∆h        (m3) 

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

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

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

Výsledkem výpočtu je tabulka hodnot objemů vody při různých hloubkách vody 

v nádrži převedená do grafu, z něhož lze určit objem vody v nádrži a zatopenou plochu při 

libovolné kótě hladiny.   

Výpočet retenčního prostoru nádrže 

Výpočet se provádí podle následujících podkladů [5]: 

• maximální přítok do nádrže, pokud jde o průtočnou nádrž udává se maximální 

průtok (Q100) daného toku  

• průběh a objem návrhové povodňové vlny  

• batigrafická čára objemů retenčního prostoru  

• kapacita bezpečnostního přelivu  

O velikosti ochranného prostoru, pokud není předem určen rozhoduje: 

• návrhová povodňová vlna 

• maximální výška hladiny retenčního prostoru ve vztahu  k výšce hráze  

• nejvyšší přípustný průtok pod hrází 

• kapacita bezpečnostních přelivů 

Vzhledem k multikriteriálním požadavkům na velikost retenčního prostoru je 

optimálního výsledku dosaženo posouzením více možných variant.    
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4.3.3 Ztráty vody  

Ztráty vody pr ůsakem do dna nádrže  

Náchylnější k tomuto druhu ztát vody jsou nádrže ponechávané delší dobu vypuštěné 

tedy např. suché poldry. Ztráty vody závisí na rozloze nádrže dané morfologickým tvarem 

pánve nádrže. Dále pak na hloubce vysušení půdního profilu dna, pórovitosti zeminy dna 

nádrže a celkově na geologických podmínkách podloží. 

V případě rovnoběžnosti hladiny podzemní vody se dnem nádrže lze určit ztrátu 

vsakem do dna nádrže podle vzorce (Isajev) [8]: 


� � �
� · �� � ��	 · �        (m3) 

p   - průměrná pórovitost materiálu dna nádrže  

h   - hloubka hladiny podzemní vody pode dnem nádrže (m) 

hk  - kapilární výška odpovídající homogennímu materiálu dna nádrže  

S   - plocha nádrže v (m2)                                                                         

Ztráta pr ůsakem hrází a jejím podložím 

Závisí především na struktuře hráze a propustnosti podloží pod hrází. Podle možných 

variant lze definovat čtyři případy [5]: 

• homogenní hráz na nepropustném podloží 

• hráz s návodním nebo jádrovým těsněním na nepropustném podloží    

• homogenní hráz na propustném podloží  

• hráz s návodním nebo jádrovým těsněním na propustném podloží 

Homogenní hráz na nepropustném podloží  

Při výpočtu tohoto případu je nutné předpokládat ustálené proudění prosakující vody. 

Specifický průsak na 1 m délky hráze q se určí ze vztahu [5]: 

� � � ·  ��
��       ��� · ��� na 1 m hráze	 

K   součinitel hydraulické vodivosti (m · s-1) 

H   výška vody v nádrži (m) 

L = A + λ · H + B + C   kde   λ = 
&

���&     

rovnice depresní křivky má tvar:  '� =  ��
� · (    
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            Obrázek č.3 Schéma pro výpo

Hráz s návodním či jádrovým t

Obrázek č 4 Schéma pro výpo

Při výpočtu je nutné zohlednit rozdílnou hodnotu sou

těsnící a stabilizační části hráze

části hráze je menší než sto, lze nahradit ší

ekvivalentním součinitelem 

tn = Kh / Kj · (tj1 + tj2) · 0,5  (m)

Kh   součinitel hydraulické vodivosti materiálu hráze (m · s

K j    součinitel hydraulické vodivosti materiálu t

tj1    šířka těsnícího jádra v

tj2    šířka těsnícího jádra v
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Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží 

 

i jádrovým t ěsněním na nepropustném podloží

Schéma pro výpočet průsaku nehomogenní hrází na nepropustném podloží

je nutné zohlednit rozdílnou hodnotu součinitele hydraulické vodivosti 

části hráze. Platí-li že podíl součinitele stabiliza

ráze je menší než sto, lze nahradit šířku těsnící části ekvivalentní ší

initelem části stabilizační podle následujícího vzorce

0,5  (m) 

initel hydraulické vodivosti materiálu hráze (m · s-1) 

initel hydraulické vodivosti materiálu těsnícího jádra (m · s

snícího jádra v koruně hráze (m) 

snícího jádra v patě hráze (m) 

ě Hrabové 
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saku homogenní hrází na nepropustném podloží [5]  

ním na nepropustném podloží 

 

saku nehomogenní hrází na nepropustném podloží 

initele hydraulické vodivosti 

stabilizační části ku těsnící 

ásti ekvivalentní šířkou (tn) a 

podle následujícího vzorce [5]: 

snícího jádra (m · s-1) 
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Hráz, která je upravena na ekvivalentní ší

Pakliže platí vztah Kh / K

průsak se potom určí pomocí následující rovnice

q =  Kj · (h1
2 – h2

2 / tj1

h1  hloubka vody v nádrži (m)

h2  hloubka vody pod nádrží (m) 

Homogenní hráz na propustném podloží 

Obrázek č 5 Schéma pro výpo

Výpočet tohoto typu pr

spočítat dle vztahu platného pro hráz na nepropustném podloží

propustným podložím. Pro výpo

q2 = Kp · H / B · D / a       

Kp   součinitel hydraulické vodivosti podloží

H    hloubka vody v nádrži

B    šířka paty hráze 

D    mocnost propustného podloží

a    součinitel charakterizující zak

funkcí B a D, jeho hodnoty jsou uvedeny v

B/D 20 
a 1,15 

Tabulka 
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Hráz, která je upravena na ekvivalentní šířku, se dále počítá jako hráz homogenní.

/ Kj ≥ 100, bere se v úvahu pouze těsnící efekt jádra. Specifický 

í pomocí následující rovnice [5]: 

j1 + tj2) (m3 · s-1 · m-1) 

nádrži (m) 

hloubka vody pod nádrží (m)                                                                     

Homogenní hráz na propustném podloží  

Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na propustném podloží [5]

et tohoto typu průsaku lze rozdělit  na dvě části a to na pr

ítat dle vztahu platného pro hráz na nepropustném podloží

propustným podložím. Pro výpočet průsaku podložím tělesa hráze platí vztah:

· H / B · D / a       (m3 · s-1 · m-1) 

hydraulické vodivosti podloží 

nádrži 

 

mocnost propustného podloží 

initel charakterizující zakřivení trajektorie prosakující vo

jeho hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce [5]: 

5 4 3 
1,18 1,23 1,3 

Tabulka č.1 Závislosti součinitele a na hodnotě B/D 

ě Hrabové 
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ítá jako hráz homogenní. 

snící efekt jádra. Specifický 

                                                                     

 

saku homogenní hrází na propustném podloží [5] 

ásti a to na průsak hrází, který lze 

ítat dle vztahu platného pro hráz na nepropustném podloží, a dále na průsak 

platí vztah: 

ivení trajektorie prosakující vody, součinitel je 

2 1 
1,44 1,87 
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Nehomogenní hráz na propustném podloží  

U tohoto typu hráze platí stejné zásady jako pro průsak homogenní hrází na 

propustném podloží. Celková ztráta vody je rovna součtu průsaků nehomogenní hrází q1 a 

průsaků vody q2 viz obrázek č.5   

4.3.4 Výběr typu hráze a materiálu na její stavbu  

Hráze vodních nádrží lze rozdělit podle tvaru údolí, funkce a účelu nádrže na čelní, 

boční, obvodové a dělící. Dle způsobu přívodu vody a možnostem jeho regulace lze nádrže 

dále dělit na průtočné, obtokové a boční.  

Nejvhodnějším případem jsou nádrže s pouze čelní hrází, u nichž je výhodou nízká 

spotřeba materiálu na stavbu hráze, vzhledem k její malé délce a tím i nízkým nákladům na  

její stavbu. U průtočných nádrží lze v období nízkých průtoků nalepšovat minimální 

průtoky v toku pod nádrží. U větších a hlubokých nádrží s etážovým funkčním objektem 

lze ovlivnit i teplotu vody vypouštěné z nádrže a snížit tak zimní minima a letní maxima 

teploty vody. Naopak mezi nevýhody této hráze patří procházení veškerých průtoků 

prostorem nádrže. Při povodních tak prochází celá povodňová vlna prostorem nádrže což 

je žádoucí pouze u nádrží s retenční funkcí.  

Hráze vodních nádrží dělíme také podle půdorysného tvaru na přímé, lomené a 

zakřivené. Nejběžnější variantou zemních hrází jsou hráze přímé, ostatní typy se využívají 

v situacích kde místní podmínky neumožňují stavbu hráze přímé.   

Materiál pro stavbu hráze  

Hráze malých vodních nádrží se navrhují vždy jako zemní. Výběr materiálu pro 

stavbu hráze je zpravidla dán výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu. Jeho úkolem 

je nalézt v blízkém okolí nádrže vhodný zdroj zemin a určit jejich fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, objemy a možnosti těžby. Obecně ekonomicky přijatelná vzdálenost zemníku od 

tělesa hráze je do 30 km.  Vhodné je umístění zemníku v budoucí zátopě nádrže, čímž se 

zvětší retenční prostor nádrže a minimalizují se náklady na jeho rekultivaci. Vhodnost 

zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410.  
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Název skupiny 
Označení 
skupiny 

Filtrační součinitel 
κ (m · s-1) 

Vhodnost zemin pro části hráze 

homogenní těsnící stabilizační 

Štěrk dobře zrněný GW 5 · 10-4 - 7 · 10-5 nevhodná nevhodná výborná 

Štěrk špatně zrněný GP 5 · 10-4 - 6 · 10-5 nevhodná nevhodná výborná 

Štěrk s příměsí 
jemnozrnné zeminy 

G - F 1 · 10-6 - 5 · 10-8 
málo 

vhodná 
nevhodná 

velmi 
vhodná 

Štěrk hlinitý GM 8 · 10-5 - 8 · 10-10 výborná 
velmi 

vhodná 
málo 

vhodná 

Štěrk jílovitý GC 1 · 10-4 - 1 · 10-9 výborná 
velmi 

vhodná 
málo 

vhodná 

Písek dobře zrněný SW 5 · 10-5 - 4 · 10-6 nevhodná nevhodná vhodná 

Písek špatně zrněný SP 2 · 10-4 - 1 · 10-6 nevhodná nevhodná vhodná 

Písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy 

iny 

S - F 1 · 10-5 - 1 · 10-7 nevhodná nevhodná vhodná 

Písek hlinitý SM 1 · 10-5 - 1 · 10-10 vhodná vhodná 
málo 

vhodná 

Písek jílovitý SC 1 · 10-7 - 5 · 10-10 
velmi 

vhodná 
výborná nevhodná 

Hlína s nízkou 
plasticitou 

ML 5 · 10-7 - 1 · 10-10 
málo 

vhodná 
vhodná nevhodná 

Jíl s nízkou 
plasticitou 

CL 1 · 10-7 - 1 · 10-10 vhodná 
velmi 

vhodná 
nevhodná 

Hlína s vysokou 
plasticitou 

MH 8 · 10-9 - 1 · 10-10 
málo 

vhodná 
málo 

vhodná 
nevhodná 

Jíl s vysokou 
plasticitou 

CH 4 · 10-7 - 2 · 10-10 
málo 

vhodná 
málo 

vhodná 
nevhodná 

Tabulka č.2 Orientační vlastnosti zhutněných zemin a jejich vhodnost pro použití 

 

Vlastnosti zemin při výstavbě hrází  

Zeminy pro těsnící část hráze musí splňovat následující kritéria [5]: 

• čára zrnitosti leží v oblasti 2 popř. 1 dle obr. č.5 

• obsah organických látek nepřekračuje 5 % hmotnosti 

• mez tekutosti není větší než 50 % 

• velikost největších ojedinělých zrn nepřekračuje 100 mm 

• index plasticity u zemin třídy ML, CL a MS je větší než 8 % 
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 Obrázek č.6 Mezní čáry zrnitosti zemin [5] 

Zeminy pro stabilizační část hráze mají být po zhutnění propustné, odolné v
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elití a porušení hráze. Všechny uvedené požadavky jsou 

Podle použitého materiálu se hráze navrhují jako homogenní nebo nehomogenní 

i návodním těsněním. Příčný profil hráze se navrhuje zpravidla jednoduchý 

žníkový.  

Obrázek č.7 Obecný vzor pro návrh homogenní hráze [9]

Obrázek č.8 Obecný návrh nehomogenní hráze [9] 

Pokud je po koruně hráze vedena komunikace, odpovídá její ší

m komunikace. Pokud po koruně hráze trvalá komunikace 

ka koruny minimálně 3,5 m. Tím je umožněn občasný pojezd vozidel pro údržbu a 

. U hrází, jejichž výška přesahuje 5 m musí být ší

ě Hrabové 
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elití a porušení hráze. Všechny uvedené požadavky jsou řešeny s ohledem 

Podle použitého materiálu se hráze navrhují jako homogenní nebo nehomogenní 

ný profil hráze se navrhuje zpravidla jednoduchý či 

 

Obecný vzor pro návrh homogenní hráze [9] 

 

 hráze vedena komunikace, odpovídá její šířka návrhovým 
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Převýšení koruny hráze nad kótu hladiny stálého nadržení je navrhováno s ohledem 

na vliv větrových vln. Vliv má také typ konstrukčního řešení hráze ve vztahu k riziku 

přelití, druhu a umístění těsnícího prvku hráze. V případě nestability podloží je nutné v 

návrhu převýšení zohlednit předpokládané přetvoření tvaru hráze vlivem sedání podloží. 

Vliv v ětrových vln je uveden v ČSN 75 0255.  

Druh opevnění 
svahu hráze 

 
Efektivní délka 
rozběhu vlny 

v metrech 
 

Výška výběhu vlny v m pro 
návrhovou rychlost 72 km · h-1 

Sklon návodního svahu hráze 

1 : 3 1 : 2 

Drsný povrch 

(kamenná rovnanina, 
pohoz, vegetační pokryv) 

 

100 0,33 0,42 

200 
 

0,43 0,54 

300 0,50 0,64 

Hladký povrch 
(asfaltobeton, beton, dlažba) 

100 0,42 0,53 

200 0,54 0,67 

300 0,62 0,80 

Tabulka č.3 Výška větrových vln [5] 

Sklon svahů zemní hráze  

Sklony svahů zemní hráze závisí vždy na druhu použité zeminy. Pro návrh sklonu 

svahů lze využít tabulku č.4, jestliže jsou splněny následující předpoklady [5]:  

• těleso hráze i podloží jsou řádně odvodněny  

• materiál hráze je dokonale zhutněn 

• smyková pevnost v podloží hráze po nasycení vodou není menší než smyková 

pevnost materiálu v tělese hráze v zónách B, C,D ,E podle obr. č.7 

• návodní svah je vystaven náhlému poklesu hladiny vody v nádrži většímu než 

0,15 m za den. Pokud tomu tak není, lze zvýšit sklon o 1 : x – 0,5 

Pokud nejsou splněny výše uvedené předpoklady, posuzuje se stabilita svahu hráze 

podle ČSN 73 6850 jinými vhodnými metodami jako jsou např. Pettersonova nebo 

Bishopova metoda. 
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Těsnící 
část hráze 
(jádro) leží 

v zóně 

Stabilizační 
část hráze 
leží v zóně 

Zařazení zemin Svahy 

Těsnící část 
hráze (jádro) 

Stabilizační 
část hráze 

Návodní 
1 : x4) 

Vzdušní 
1 : y 

A DB, CE 
GM, GC, SM lom. kámen 1 : 1,75 1 : 1,5 
SC, CG, MG GW, SW 1 : 2,81) 1 : 1,75 

ML-MI, CL-CI GP, SP 1 : 31) 1 : 1,75 

AB D,CE 

GM, SM lom. kámen 1 : 3 1 : 1,5 
GC, SC, MG, 
CG, MS, CS 

GW, SW 1 : 3,2 1 : 1,75 

ML-MI, CL-CI GP, SP 1 : 3,4 1 : 1,75 

ABC D, E 

GM, GC, SM, 
SC, MG, CG 

MS, CS 

lom. kámen, 
GW, GP 

jako při 
poloze jádra 
v zóně AB 

1:22) 

ML-MI, CL-CI SW,SP 1:2,23) 

ABCD E 

  
jako u 

homogenních 
hrází 

jako při 
poloze 
jádra 

v zóně 
ABC 

Homogenní hráze 5) 

GM, SM 1 : 3 1 : 2 
GC, SC 1 : 3,4 1 : 2 

MG, CG, MS, CS 1 : 3,3 1 : 2 
ML-MI, CL-CI 1 : 3,7 1 : 2,2 

1) U velmi propustného materiálu, popř. se zřetelem k rychlosti poklesu hladiny je 
možné zvětšit až na 1 : 2,25 

2) Je-li v podloží hráze materiál o smykové pevnosti min. tgφf =0,74, je možné 
zvětšit na 1 : 1,8 

3) Je-li v podloží hráze materiál o smykové pevnosti min. tgφf =0,74, je možné 
zvětšit na 1 : 2 

4) Uvedený sklon pro návodní svah se použije pod nejvyšší dlouhodobě 
udržovanou hladinou, nad touto hladinou se smí svah provést o sklonu 1 : x – 0,5 

5) U hrází do výšky 4 m se může sklon návodního svahu zvětšit na 1 : x – 0,5  

Tabulka č.4 Orientační sklony zemních hrází [10] 

Návrh těsnících prvků hráze  

Doporučená šířka jádrového těsnění hráze je rovna 0,25 · Z až Z, Z je výška hráze viz 

obrázek č.8 Nejmenší šířka těsnící části v koruně hráze je 1,5 m. Pokud tvoří spodní část 

těsnícího jádra zavazovací ostruhu, je účelné zavázat tuto část těsnění až do neporušených 

vrstev nepropustného podloží. Minimální hloubka zavázání ostruhy je 0,5 m. Šířka 

zavazovací ostruhy v úrovni založení má být rovna 0,5 m výšky hráze Z. Minimální šířka 

zavázání ostruhy je z důvodů použití hutnících prostředků 3 m [5]. 
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Návrh patního drénu  

Jeho funkcí je bezpečné odvádění prosáknuté vody hrází a podložím. Umístěn je u 

paty vzdušního svahu hráze. Patní drén je tvořen silně propustným materiálem (obvykle 

hrubozrnný štěrk, makadam nebo lomový kámen). Prosáknutá voda se v patním drénu 

soustřeďuje a následně je odváděna drenážními trubkami (děrovaná kamenina nebo PVC 

DN 200 mm) umístěnými v tělese patního drénu a vyústěnými do koryta pod hrází. 

Rozměry patního drénu vychází z výsledku výpočtu průběhu depresní křivky prosakující 

vody. Patní drén musí zajistit aby nejmenší vzdálenost depresní křivky od líce vzdušního 

svahu nebyla menší než nezámrzná hloubka tj. 0,8 - 1 m [5]. 

Opevnění návodního líce hráze  

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

stálého nadržení. Opevnění musí být odolné vůči působení tlaku vody vytékající z tělesa 

hráze při poklesu hladiny vody v nádrži. Musí být zajištěna jeho stabilita proti usmýknutí 

po svahu. Musí odolat povětrnostním vlivům a případným agresivním účinkům vody 

v nádrži. Opevnění musí být zavázáno do svahů údolí. V případě použití kamenné dlažby 

je nutné opevnění stabilizovat kamenným či betonovým prahem, který však nesmí bránit 

odtoku vody z drenážní vrstvy pod dlažbou při poklesu hladiny vody v nádrži. U suchých 

poldrů, které se plní pouze krátkodobě při povodních, je za postačující opevnění návodního 

líce hráze považován řádně provedený a pravidelně udržovaný travní porost [5].  

Opevnění vzdušního líce hráze    

Navrhuje se především z důvodu ochrany vzdušního líce proti srážkové a 

povětrnostní erozi. Obvykle postačuje pravidelně udržovaný travní porost. Podle místních 

podmínek se opevňují i úžlabí napojení hráze na údolní svah. Případná výsadba vhodných 

dřevin je navržena s ohledem na funkci nádrže a na její vliv na začlenění do krajiny. 

Zároveň však nesmí dřeviny bránit v při kontrole a udržování hráze. Kořeny nesmí 

narušovat stabilitu hráze a funkci drenážního systému [5]. 

Založení hráze     

Vzhledem k možným zvýšeným průsakům vody pod tělesem hráze je žádoucí 

věnovat založení hráze zvýšenou pozornost. Vlivem nadměrných průsaků může docházet 

k vytváření preferenčních cest nebo ke vzniku kaveren narušujících stabilitu hráze.  
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Hloubka založení je zpravidla určena výsledkem geologického průzkumu. Před 

započetím stavby se připraví základová spára hráze tak, že se odstraní z plochy půdorysu 

všechny porosty, odtěží se ornice a kořeny vegetace. Takto připravená základová spára se 

urovná a dokonale zhutní. Místa poruch, které nelze dostatečně zhutnit se vyplní vhodným 

materiálem, obvykle betonem [5]. 

Zásady navrhování filtrů     

Filtry se zřizují v místech, kde hrozí vlivem proudění prosakující vody k vyplavování 

částic zemin. Jde především o styk těsnícího jádra s ostatními částmi hráze, kolem 

drenážních prvků, pod opevněním návodního svahu hráze [5]. 

Materiál filtru 

Navrhují se z přírodních nebo umělých materiálů. Preferované jsou přírodní 

materiály, z nichž lze použít tříděné nebo netříděné písky a štěrkopísky případně drcené 

kamenivo. Výše uvedený přírodní materiál nesmí obsahovat vice jak 5 % částic o velikosti 

menší než 0,063 mm. Křivky zrnitosti filtrů a chráněných zemin by měly být přibližně 

rovnoběžné obzvláště v oblasti jemných částic. Kritéria pro návrh filtračních vrstev uvádí 

ČSN 75 2410. Tloušťka jednotlivých filtračních vrstev musí být minimálně 0,2 m [5]. 

Výpustná zařízení     

Slouží k regulovanému vypouštění vody z nádrže dle požadavků na plnění její 

funkce. Výpustné zařízení bývá umístěno v nejnižším místě nádrže tak, aby bylo možné 

nádrž zcela dle potřeb vypustit a odvodnit. Podle konstrukčního řešení lze výpusti rozdělit 

na otevřené a trubní. U suchých poldrů se navrhují zpravidla trubní výpusti bez uzavíracího 

mechanizmu [5].   

Trubní výpusť  

Je opatřena česlicemi bránícími vniknutí nežádoucích předmětů do odpadního 

potrubí, které by mohly výpust ucpávat a snížit tak její průtočnou kapacitu. O rozteči česlic 

rozhoduje převážně funkce nádrže a světlost odpadního potrubí. Odpadní potrubí musí být 

navrženo tak, aby jeho průtočná kapacita umožňovala provést nejvyšší návrhový průtok 

beztlakově. Toho lze dosáhnout zúžením průtočného profilu potrubí na vtoku do 

odpadního potrubí. Nejběžnějším materiálem pro výrobu trub odpadního potrubí je beton, 
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armovaný beton, ocel a plast. Odpadní potrubí se ukládá na desku z podkladního betonu a 

je chráněno železobetonem [5].   

Bezpečnostní přeliv   

Slouží k ochraně nádrže před negativními vlivy povodňových průtoků. Musí být 

navržen na všech nádržích. Bezpečnostní přeliv u malých vodních nádrží by měl být 

nehrazený a nevyžadující obsluhu při průchodu povodňové vlny. Podkladem pro 

dimenzování bezpečnostního přelivu je průtok Q100. Pro tento průtok se spočte délka 

přelivné hrany a výška přepadového paprsku při průchodu návrhového kulminačního 

průtoku. Podle požadovaných rozměrů se určí typ, materiál a umístění přelivu [7].      

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení  

Výběr místa stavby suchého poldru je vázán na zářez bývalé tramvajové tratě 

Hrabová - Brušperk, který by tak získal nové využití za relativně nízkých nákladů na 

realizaci stavby. Terénní zářez bývalé tramvajové trati je zcela uměle vytvořený a jeho 

parametry jsou dány jeho původním plánovaným využitím. Dle plánovaného účelu lze 

nádrž zařadit mezi ochranné nádrže. Z hlediska vzniku retenčního prostoru bude nádrž 

hrázového typu ale původně vznikl retenční prostor při stavbě trati jako hloubený.  

Pro záměr vytvořit v tomto prostoru suchý poldr, se nabízí několik možných variant 

řešení umístění hráze z nichž jsou vybrány dvě nejvhodnější:  

Varianta A - stavba hráze na konci zářezu u komunikace R56   

Počítá s vybudováním zemní hráze poldru v blízkosti mostu, u paty tělesa rychlostní 

komunikace R56, viz obrázek č.9 Umístěním hráze až na úplném konci zářezu by vznikl 

retenční prostor využívající maximální retenční potenciál zářezu. Nádrž by zachytávala 

veškerý povrchový odtok vod z povodí zářezu při přívalových deštích. Nevýhodou této 

varianty je relativně velká délka hráze zvyšující náklady na stavbu.  Funkci hráze by zde 

mohlo částečně převzít těleso komunikace ale vzhledem k možnému podmáčení tělesa se 

s touto možností nepočítá. Terén v místě osy hráze je o cca dva metry výš  než nejhlubší 

místo zářezu, pravděpodobným důvodem existence tohoto zvýšení terénu na konci zářezu 

je polní cesta, která v tomto místě zářez překonává. Toto terénní vyvýšení by snížilo 
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celkový objem zemin potřebný pro vybudování hráze. Je však nutné zohlednit uložení 

spodní výpusti do nejnižšího místa nádrže a tím i nezbytné odstranění tohoto terénního 

vyvýšení v místě uložení odpadního potrubí. Také vlastnosti zemin použitých pro toto 

vyvýšení mohou být odlišné od zemin tvořících dno a stěny zářezu. Předpokládám, že 

zemina požitá na násyp polní cesty nesplňuje požadavky na zeminu vhodnou pro stavbu 

hráze a bylo by proto nutné ji odtěžit.  

V místě zvažované stavby hráze se nacházejí inženýrské sítě, které by bylo nutné 

přeložit. Další nevýhodou je nutné přeložení polní cesty vedoucí pod mostem komunikace. 

Samotná stavba, především pak samotné zavázání vzdušního svahu hráze do terénu by 

zasahovalo do tělesa komunikace a bylo by nutné se dohodnout s majitelem komunikace, 

zda je tento zásah možný.   

 

 

Obrázek č.9 Znázornění variant řešení v situaci 
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Varianta B – stavba hráze v nejhlubším místě zářezu  

Tato varianta preferuje stavbu zemní hráze v nejhlubším místě zářezu s využitím 

lokálního jednostranného bočního zúžení profilu zářezu v ose hráze znázorněného na 

obrázku č.9 Využitím tohoto zúžení se sníží celkový objem hráze a tím i náklady na její 

stavbu. Tato úvaha je správná pouze za předpokladu, že boční zúžení zářezu bylo 

způsobeno neodtěžením původní zeminy. Zemina ve zúžení by tedy měla být stejného 

původu a vlastností jako zemina ve zbylých částech zářezu a nebude ji tedy nutné odtěžit 

z důvodů jejich nežádoucích vlastností pro stavbu hráze.  

Takto řešená nádrž zachytí většinu vod z povodí zářezu při přívalových deštích. 

Samotná hráz bude relativně krátká a zároveň velikost retenčního prostoru poldru nebude 

v porovnání s variantou A výrazně zmenšená. Samotná stavba hráze by neměla mít vliv na 

přítomné inženýrské sítě, ale v případě nutnosti bude navrženo jejich přeložení. Hráz 

nebude ovlivňovat trasu polní cesty vedoucí pod mostem komunikace a nebude tedy nutná 

její přeložka.  

Z uvedených variant se přikláním k variantě B, z důvodu menšího počtu možných 

komplikací ztěžujících výstavbu a zvyšujících náklady na výstavbu. Tato varianta bude 

dále podrobněji rozpracována. 

 

Obrázek č.10 Orientačně vyznačená osa koruny hráze varianty B 
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Rozpracování varianty B   

Zpracování návrhu vyžaduje řadu podkladů z jejichž zjištění návrh vychází. 

Vzhledem ke stupni rozpracování projektové dokumentace pro danou lokalitu, je výsledek 

řady potřebných průzkumů odhadnut a jejich podrobnější zpracování může být předmětem 

dalšího rozšíření této práce. Pro účely této studie byly parametry průzkumů odhadnuty 

z rekognoskace terénu.  

Navrhovaný suchý poldr je malou vodní nádrží patřící do kategorie retenčních 

nádrží. Jejím hlavním účelem je časová transformace povodňových průtoků profilem 

nádrže, která bude mít pozitivní vliv na celkovou vodohospodářskou bilanci povodí. 

Vedlejším účelem nádrže bude protierozní ochrana. Z hlediska funkčního dělení hráze 

bude mít poldr přímou čelní zemní sypanou hráz.  

Při úvahách o přívodu vody do poldru a jeho retenční kapacitě je nutné si uvědomit, 

že zářez byl původně uměle vyhloubený ke zcela jinému účelu, než ke kterému ho chce 

tato studie využít. Proto zářezem neprotéká žádný vodní tok a jeho povodí je značně 

omezené situováním zářezu. Zářez překonává přirozenou rozvodnici mezi potokem Zyf 

v západní části lokality a potokem Šídlovecký ve východní části, nádrž tak částečně 

převádí srážkové vody mezi povodími, proto jí nelze považovat za průtočnou, obtokovou 

či boční.  

   Z geomorfologického hlediska lze efektivitu stavby nádrže vyjádřit hodnotou 

absolutního objemového ukazatele ) � *+  *�⁄  kde VZ udává objem akumulačního 

prostoru nádrže v m3 a VH udává objem tělesa hráze. Pro zvolenou variantu je orientační 

hodnota objemového ukazatele při předpokladu umístění zemníku v zátopě ) = 8820 / 

1176 = 7,5. Optimální hodnota objemového ukazatele je η ≥ 10. Vypočtená hodnota tedy 

ukazuje na nižší, přesto přijatelnou, efektivitu stavby.  

Geologické, hydrogeologické a hydropedologické výsledky průzkumů zářezu byly 

určeny odhadem. Zemina tvořící podloží hráze a zemina dostupná ze zemníku v zátopě je 

předpokládána jako písek jílovitý. Tato zemina je velmi vhodná pro stavbu homogenní 

hráze viz tabulka č.2 Umístěním zemníku v zátopě se sníží náklady na jeho rekultivaci, 

zvětší se objem nádrže a sníží náklady na dopravu zeminy. Za předpokladu splnění dalších 

požadavků na vlastnosti zeminy pro stavbu hráze, jako je její pórovitost, měrná a objemová 

hmotnost, hydraulická vodivost atd., bude tato zemina použita pro stavbu hráze. Ze zeminy 

budou odstraněny kořeny, drny a jiné předměty, které by mohly při uložení v hrázi tvořit 
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preferenční průsakové dráhy. Uvedené vlastnosti zemin jsou předmětem 

hydropedologického průzkumu. Z hydrogeologického hlediska se s ohledem na charakter 

nádrže neočekávají negativní vlivy nádrže na podzemní vodu a na stabilitu svahů nádrže.   

Geodetickým podkladem pro návrh poldru je situace zářezu zhotovená v digitální 

podobě v programu AutoCAD. Tato situace slouží jako podklad pro následující výkresy:  

půdorys hráze, podélný profil nádrže, příčný řez hrází, příčné řezy nádrží po 25 m a výkres 

funkčního objektu. Tyto výkresy jsou součástí přílohy diplomové práce. 

5.1 Návrh příčného profilu tělesa hráze    

Počítá se s vybudováním homogenní zemní sypané hráze, jejíž parametry respektují 

obecné zásady navrhování dle obrázku č.7 zaručující filtrační a statickou stabilitu hráze. 

Zeminou pro stavbu hráze je písek  jílovitý s filtračním součinitelem 1 · 10-9 m · s-1, který 

splňuje požadavky na vodotěsnost homogenní hráze. Zemina bude těžena ze zemníku o 

dostatečné kapacitě, umístěného v zátopě nádrže. Hráz bude mít v úrovni založení 0,5 m 

hlubokou a 3 m dlouhou zavazovací ostruhu snižující propustnost hráze a zvyšující 

stabilitu hráze proti smykovému posunutí. Orientační sklon svahů zemní hráze je dán 

tabulkou č.4 Pro návodní svah hráze z písčito-jílovitých zemin použitých pro stavbu je 

doporučený sklon 1 : 3,4. U hrází do výšky 4 m lze sklon zvýšit o 1 : x – 0,5. Vzhledem 

k výšce hráze 4,3 m jsem zvolil sklon návodního svahu 1 : 3, který považuji za dostačující. 

Vzdušní líc poldru je navržen ve sklonu 1 : 2 a je v souladu se zmiňovanou tabulkou. 

Návodní i vzdušní svah budou ohumusovány a osety hydroosevem čímž vznikne přirozené 

protierozní vegetační opevnění svahů, zabraňující porušení hráze. Pata návodního svahu 

bude opatřena stabilizační patkou z lomového kamene zvyšující stabilitu svahu. Koruna 

hráze je navržena šířky 3,5 m z  důvodu předpokladu občasného pojezdu techniky 

zajišťující údržbu a případné opravy hráze.  

5.2 Patní drén 

Pro bezpečné odvedení prosáknutých vod tělesem hráze je u paty vzdušního líce 

hráze navržen patní drén. Drén zabraňuje výronu prosakující vody na vzdušním svahu 

hráze a zabraňuje jeho erozi. Drén bude tvořen lomovým kamenem. V patním drénu bude 

umístěna perforovaná trubka z PVC DN 200 mm. Tato trubka bude sloužit k odvádění 

prosáknutých vod mimo těleso hráze do toku pod hrází. Rozměry patního drénu jsou 
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navrženy dle obecných zásad navrhování dle vzorového příčného řezu viz obrázek č.7 

Vzhledem k režimu provozu poldru a k dodržení zásad navrhování patního drénu se 

předpokládá bezproblémový průběh průsakové křivky zajišťující bezpečný průchod 

prosakující vody tělesem hráze. Z těchto důvodů nebyl tvar průsakové křivky tělesem 

hráze poldru blíže určen.    

5.3 Filtry 

Pro suchý poldr je typické kolísání hladiny v nádrži, což vede k infiltraci vody do 

tělesa hráze při vzestupu hladiny a jejímu výronu zpět při následném poklesu hladiny. Toto 

prosakování způsobuje vyplavování částic z tělesa hráze a proto bude návodní líc hráze 

pod vegetačním opevněném opatřen filtrační vrstvou z písku. Z důvodů zabránění 

vyplavování částic je filtrem ze stejného materiálu opatřen i povrch patního drénu. 

Filtrační vrstva je na všech místech navržena tloušťky 200 mm. Při výběru filtračního 

materiálu je dána přednost přírodním materiálům před geotextilním filtrem ze syntetických 

materiálů, u něhož může dojít časem k ucpání filtračních otvorů a tím k narušení až 

vyřazení funkce drénu.     

5.4 Vodohospodářské řešení nádrže 

Z morfologie zářezu zjištěné z geodetického zaměření situace lze vyčíst že nejhlubší 

část zářezu leží na úrovni 243,2 m n. m. a je oproti okolnímu terénu o 4,3 m nižší. 

Z důvodů začlenění nádrže do krajiny a dosáhnutí co největšího retenčního objemu při 

minimální ploše zátopy je výška hráze navržena rovněž 4,3 m. Kóta koruny hráze je tedy 

na úrovni 247,5 m n. m. Převýšení koruny hráze navrhuji 0,5 m nad maximální hladinu 

ovladatelného retenčního prostoru nádrže s ohledem na maximální výšku přepadového 

paprsku vody převádějící povodňový průtok. Dále s ohledem na maximální výšku výběhu 

větrových vln dle tabulky č.3 a předpokládaného sedání tělesa hráze a podloží.  

Podle územního plánu města Ostravy je zářez na okraji zóny dotčené vlivy důlní 

činnosti. Tato zóna nezasahuje až ke komunikaci R56, kde bude vybudována hráz podru, 

proto by případné nerovnoměrné poklesy terénu hráz neovlivnily viz obrázek č.1 Není 

proto nutné počítat s nadměrným sedáním tělesa hráze. 

Kóta maximální hladiny vody ovladatelného retenčního prostoru nádrže je ve výšce 

247,0 m n. m. Z příčných profilů a  podélného profilu nádrže byly vypočteny dílčí objemy 
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vody, odpovídající konkrétní hloubce. Sumu těchto objemů tvoří celkový objem nádrže dle 

následující tabulky: 

i 
Kóta 

hladiny  
(m n. m.) 

∆h (m) 
Si  

(m2) 
0,5 · (Si + Si+1)  

(m2) 
V i  

(m3) 
Σ V  
(m3) 

1 243,20 0,00 0 - - - 
2 243,50 0,30 261,68 130,84 39,25 39,25 

3 244,00 0,50 945,81 603,74 236,45 275,70 

4 244,50 0,50 2303,47 1624,64 510,45 786,15 

5 245,00 0,50 4179,89 3241,68 808,52 1594,67 

6 245,50 0,50 6580,16 5380,03 1069,17 2663,85 

7 246,00 0,50 9539,80 8059,98 1339,98 4003,82 

8 246,50 0,50 13137,95 11338,87 1639,45 5643,27 

9 247,00 0,50 17542,22 15340,09 2000,61 7643,87 

Tabulka č.5 Charakteristiky nádrže 

Celkový objem nádrže je tedy přibližně 7644 m3. Účel poldru je především retenční, 

a proto je celý objem nádrže vyhrazen jako ochranný prostor, který je dále rozdělen na 

ovladatelný a neovladatelný. Poldr bude pracovat ve dvou režimech a to v suchém, který 

bude platit po převážnou dobu jeho funkčnosti, a v mokrém režimu obnášejícím plnění a 

následné řízené prázdnění poldru po odeznění povodňové situace. Z uvedených důvodů 

nejsou v návrhu zahrnuty výpočty ztrát vody výparem z vodní hladiny a vsakem do dna a 

do tělesa hráze poldru, které mají na funkci poldru minimální vliv.  

Úprava prostoru zátopy bude řešena odstraněním nevhodných nebo nemocných 

stromů a keřů, které nesnášejí krátkodobé zatopení při povodni. Jejich odumřelé části by 

mohly být při povodni splaveny ke spodní výpusti a způsobovat její ucpávání. Zátopa 

poldru bude v rámci údržby poldru pravidelně prořezávána a čištěna od potencionálních 

splavenin.       

5.5 Návrhová povodeň 

Výpočet potřebné velikosti ovladatelného retenčního prostoru poldru 

Vychází z předpokladu výskytu přívalového deště s relativně největším objemem 

návrhové povodňové vlny. Předpokládaný je déšť o periodicitě p = 0,01 a délce trvání 120 

minut. Tomuto dešti odpovídá intenzita 81 l · s-1 · ha-1. Plocha povodí poldru zjištěná ze 

situace je přibližně 13,9 ha. Dosazení do vzorce dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a 

kanalizační přípojky Q = Ψ · Ss · qs 
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kde Q je průtok dešťových vod  (l · s-1) 

       Ψ    součinitel odtoku (-) 

       Ss    plocha povodí (ha) 

       qs   intenzita deště uvažované periodicity  (l · s-1 · ha-1) 

       Q = 0,6 · 13,9 · 81  

       Q = 675,54 l · s-1 

Hodnota součinitele odtoku je uvažována s ohledem na plánovanou zástavbu území 

snižující retenci povodí.  

Při délce trvání deště 120 minut je celkový požadovaný objem poldru minimálně  

V = 675,54 · 120 · 60 = 4864 m3 Navrhovaný retenční prostor má velikost 7644 m3 a je 

tedy dostačující pro pojmutí celého objemu povodně z návrhového přívalového deště bez 

ohledu na funkci spodní výpusti. 

5.6 Návrh spodní výpusti 

Pro zajištění efektivity retenční funkce nádrže je nutné zajistit, aby se retenční 

prostor plnil až při překročení neškodného průtoku Qneš. Neškodný průtok je průtok, při 

kterém nedochází ke škodám v povodí toku pod profilem, ke kterému je neškodný průtok 

stanoven. Při předčasném plnění poldru s malým retenčním prostorem nedojde vlivem 

poddimenzování potrubí spodní výpusti ke snížení kulminačního průtoku povodně a 

protipovodňový potenciál poldru nebude zcela využit. 

Neškodný průtok pro recipient poldru odpovídá průtoku dešťových vod návrhového 

deště o délce trvání 15 minut, vyskytujícího se minimálně jednou za rok, tedy s 

periodicitou p = 1, tomuto dešti odpovídá intenzita 128 l · s-1 · ha-1. Dosazením do vzorce 

Q = Ψ · Ss · qs vyjde hodnota neškodného průtoku:  

       Q = 0,1 · 13,9 · 128 

       Q = 178 l · s-1 

Součinitel odtoku odpovídá současnému stavu povodí, které je tvořeno zemědělsky 

obdělávanou půdou a loukami. Spodní výpust je nadimenzována tak, aby maximální 

hodnota průtoku spodní výpustí výrazně nepřekračovala neškodný průtok.  

Potrubí spodní výpusti bude rozděleno na tlakovou a beztlakovou část. Obě části 

budou odděleny betonovou revizní šachtou, která bude beztlakovou část potrubí zároveň 
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zavzdušňovat. Na dně šachty bude na konci tlakové části potrubí manuálně ovládaný 

vřetenový hladítkový uzávěr s oboustranným těsněním o profilu odpovídajícím průměru 

tlakové části potrubí. Tento uzávěr bude umožňovat operativní uzavření spodní výpusti a 

umožnění případných oprav potrubí. Umístěním uzávěru v uzavíratelné šachtě se předejde 

jeho možnému poškození vnějšími vlivy. Nátok spodní výpusti bude chráněn česlovou 

stěnou, zabraňující vniknutí předmětů do potrubí. Velikost průlin mezi česlicemi je volena 

s ohledem na průměr spodní výpusti 100 mm. Materiálem česlové stěny bude pozinkovaná 

ocel. Požadovaný průměr potrubí v tlakové části je spočítán dle vzorce pro výtok vody 

otvorem ve stěně nádrže: 

 Q = µv · S · (2 · g · ht)
0,5  

kde Q je průtok v m3· s-1 

 µv     výtokový součinitel (-)  

 S     plocha průtočného průřezu potrubí (m2) 

 g     gravitační zrychlení (m · s-1) 

 ht    vzdálenost od hladiny po těžiště otvoru potrubí (m) 

dosazením hodnot dostaneme:  

0,178 = 0,65 · ((3,14 · D2) / 4) · (2 · 9,81 · (3,8 – D / 2))0,5 

Iterací průměru potrubí D jsem zjistil, že nejbližší výrobní řada potrubí pro 

požadovaný neškodný průtok je DN 250 mm. Podle normy ČSN 75 2410 je však 

minimální přípustný průměr výpusti 300 mm, proto navrhuji průměr potrubí v tlakové části 

DN 300 mm. Pro tento průměr potrubí je jeho maximální průtok 0,33 m3 · s-1. Materiál 

potrubí v tlakové části navrhuji ocel. Vzhledem k upřednostňování beztlakového proudění 

v potrubí je tlaková část potrubí volena co nejkratší.   

Odpadní potrubí v beztlakové části navrhuji z PVC s žebrovanou konstrukcí. Potrubí 

navrhuji profilu DN 800 mm z důvodu snadné průleznosti při případných revizích či 

opravách v souladu s doporučením metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí, uvedeného ve věstníku č.7 z roku 2001.  

Celé potrubí bude uloženo na desce z podkladního betonu a bude obetonováno 

železobetonem. Spoje vtokového objektu, revizní šachty a odpadního potrubí budou 

opatřeny gumovou dilatační spárou. Dilatace bude eliminovat důsledky vzájemného 

pohybu jednotlivých konstrukcí vlivem rozdílného sedání.   
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5.7 Návrh bezpečnostního přelivu                   

Vychází z požadavku převedení maximálního očekávaného povodňového průtoku 

Qmax Návrhová povodeň se stanoví podle požadované míry bezpečnosti vodního díla. 

Navrhovaný poldr patří dle přílohy vyhlášky č. 290/2005 Sb. do kategorie IV. 

s předpokládanými nízkými škodami pod vodním dílem při havárii, bez ztrát na lidských 

životech. Požadovaná bezpečnost pro tuto kategorii vodních děl je N = 100 tedy 

periodicitou opakování jednou za 100 let.  

Jelikož poldrem neprotéká žádný vodní tok, je za Qmax návrhové povodně považován 

přítok vody do poldru při patnáctiminutovém stoletém dešti p = 0,01 dle následující 

početní úvahy: 

Intenzita stoletého deště při trvání 15 minut je dle Trupla 340 l·s-1·ha-1. „Dle 

Reinholda lze vypočítanou intenzitu deště pro povodí do 10 km-2 snížit o 5 %“. (DUB-

NĚMEC, 1969, str.105)  

Tedy konečná intenzita deště je 340 · 0,95 = 323 l · s-1 · ha-1   

 

Obrázek č.11 Plánovaný rozvoj zástavby v průmyslové zóně [2] 
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 Dosazení hodnot do rovnice Q = Ψ · Ss · qs 

Qmax= 0,6 · 13,9 · 323 = 2,694 m3 · s-1 tato hodnota udává maximální okamžitý přítok 

do poldru z povodí. Součinitel odtoku je uvažován Ψ = 0,6 s ohledem na sklon povodí a 

charakter plánované zástavby spojené s rozvojem průmyslové zóny znázorněným na 

obrázku č.11 

Rekognoskací terénu bylo zjištěno, že do zářezu vyúsťuje meliorační drenáž 

nespecifického průtoku. Tato drenáž přivádí do zářezu vody z území jižně od zářezu. Toto 

území však vzhledem ke konfiguraci terénu již není povodím poldru a proto se tento přítok 

vod z jiného povodí musí počítat zvlášť. Umístění výtoku drenáže je znázorněno na 

obrázku č.11 

Jde o betonové potrubí DN 200 mm. Pro modelování povodňové situace je 

předpokládán přítok vody touto drenáží výpočtem její maximální beztlakové kapacity dle 

Chézyho rovnice Q = S · C · (R · i)0,5 

kde S je plocha průřezu potrubí (m2) 

       R  hydraulický poloměr R = S / O (m) 

       O  omočený obvod (m), udává délku styku kapaliny se stěnami na kolmém 

průřezu potrubí   

       C   rychlostní součinitel, dle Manninga, dán vzorcem C = 1/n · R1/6 

       n   drsnostní součinitel, charakterizuje drsnost potrubí, pro starší betonové 

potrubí je jeho bezrozměrná hodnota tabelována na n= 0,017.  

       i   sklon potrubí, udává se v % / 100 

Dosazení hodnot do vzorce:  

Q = 0,031 · 35,07 · (0,05 · 0,01)0,5  

Q = 0,025 m3 · s-1 což je maximální hodnota nespecifického přítoku do poldru. 

   Časový průběh přítoku vody drenáží do poldru se může lišit od průtoku dešťových 

vod z povodí poldru. Pro účely výpočtu je uvažována nejméně příznivá varianta 

okamžitého přítoku vod drenáží. Maximální okamžitý přítok do poldru Qmax činí součet 

nespecifického přítoku a maximálního okamžitého přítoku z vlastního povodí poldru. 

Qmax = 0,025 + 2,694 = 2,719 m3 · s-1  

Pro tento průtok navrhuji nehrazený korunový bezpečnostní přeliv se skluzem a 

vývarem pro tlumení kinetické energie dopadající vody. Bezpečnostní přeliv je navržen 
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tak, aby převedl v případě havárie spodní výpusti způsobené jejím ucpáním bezpečně celý 

kulminační povodňový průtok přes korunu hráze. Bezpečnostním přelivem je tedy nutné 

převést maximální průtok Qmax = 2,719 m3 · s-1. 

Výpočet parametrů bezpečnostního přelivu  

Vzorec pro výpočet přelivu dle Bazina  

Q = m · b0 · (2 · g · h1,5)0,5 

m    součinitel přepadu dle vzorce m = -0,405 2  ,�
3 4  5  61 2  0,55 - 7

7�84�9  
b0    šířka přelivné hrany redukovaná o boční kontrakci b0 = b − 0,1 · ζ · n · h 

       b     skutečná šířka přelivné hrany 

       s    vzdálenost ode dna nádrže ke hraně bezpečnostního přelivu  

       ζ    součinitel tvaru zhlaví pilířů a břehů 

n    počet míst boční kontrakce přepadového paprsku  

g    gravitační zrychlení (m · s-1) 

h    výška přepadového paprsku (m) 

Neznámé jsou pouze hodnoty šířky přelivné hrany a výšky přepadového paprsku. 

Vzhledem k převýšení koruny hráze 0,5 m nad maximální ovladatelnou hladinu je výška 

přepadového paprsku zvolena 0,45 m a délka přepadové hrany byla dopočtena iterací pro 

požadovaný průtok:   

2,719 = 0,42 · b0 · (2 · 9,81 · 0,451,5)0,5 

b0 = 4,9 m  

Tato hodnota odpovídá skutečné šířce přelivné hrany bezpečnostního přelivu b = 5 m. 

Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar bude opevněn kamennou dlažbou, uloženou na 

betonovém loži a spárovanou cementovou maltou. Sklon skluzu bude odpovídat sklonu 

vzdušního svahu hráze. Koryto skluzu bude mít v koruně hráze 5 m široký obdélníkový 

profil. Vzhledem ke vzrůstající rychlosti proudění vody po skluzu, postačuje ve spodní 

části skluzu menší průtočný profil než na koruně hráze. Proto je skluz směrem od koruny 

hráze k její patě jednostranně lichoběžníkově zúžen. Vzhledem k výšce přepadajícího 

paprsku vody 0,45 m je výška boků koryta skluzu navržena 0,6 m  

Přeliv bude umístěn v blízkosti zavázání koruny hráze do levého břehu. 

Bezpečnostní přeliv, tak jak je navržen, znemožní průjezd vozidel po koruně hráze. Tato 

skutečnost není výraznou překážkou pro údržbu hráze, protože v těsné blízkosti hráze se 
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nachází polní cesta s brodem přes odpadní koryto, umožňující technice přístup na obě 

strany hráze. Skluz bezpečnostního přelivu je zakončen vývarem, který bude tlumit 

kinetickou energii dopadající vody a zabraňovat tak erozním vlivům, které by mohly 

narušit patu vzdušního svahu hráze. Vyústění odpadního potrubí spodní výpusti a jeho 

napojení na recipient bude stejně jako vývar opevněno kamennou dlažbou spárovanou 

cementovou maltou.           

Navázání na recipient  

Recipientem poldru je Šídlovecký potok, na který bude navázáno odpadní koryto 

poldru. Navázání bude provedeno pod mostem komunikace R56 viz obrázek č.12 

Vzhledem k tomu, že podél mostu vede polní cesta, která bude křižovat navázání 

odpadního koryta na recipient, bude v místě jejich křížení vybudován zpevněný brod 

umožňující průjezd zemědělské techniky a techniky zajišťující pravidelnou údržbu hráze 

suchého poldru.     

 

Obrázek č.12 Most komunikace R56, místo napojení odpadního koryta  na recipient 
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6. Odhad ekonomického zhodnocení  
Ekonomické zhodnocení stavby suchého poldru v Ostravě – Hrabové vyčísluje ceny 

stavebních prací spojených se stavbou suchého poldru. Objem stavebních prací vychází z 

výše uvedeného návrhu realizace a je převážně počítán z výkresové dokumentace, která je 

součástí této práce a slouží jako podklad k výpočtům. 

 Ceny stavebních prací jsou vzhledem k dynamice trhu pouze orientační a vycházejí ze 

zkušeností pracovníka společnosti Hydroprojekt CZ a.s. a z cen stavebních prací 

vybraných stavebních firem zjištěných z internetu. Jednotlivé položky a odhad jejich ceny 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

stavební položky jednotková 
cena v Kč jednotka počet  

jednotek 
celkem v 

Kč 
skrývka ornice ze základové spáry 350 m2 600 210000 

lomový kámen na patní drén 450 m3 35 15750 
lomový kámen na stabilizační patku 450 m3 8 3600 

písek na filtrační vrstvu návodního líce 914 m3 52 47528 
písek na povrch patního drénu 914 m3 17 15538 

hydroosev + ohumusování 25 m2 530 13250 
revizní vodotěsná a zavzdušňovací šachta 20000 ks 1 20000 

obslužná lávka 20000 ks 1 20000 
zábradlí 3500 m 23 80500 

beton pro vodohospodářské  účely B 20 V4 2100 m3 10 21000 
armovací sítě 600 m2 70 42000 

spodní výpust PVC žebrovaná DN 800 mm 7100 m 22 156200 
tlakové potrubí ocelové DN 300 mm 19704 ks (6m) 1 19704 

drenážní trubka děrovaná PVC DN 200 mm 333 m 11 3663 
vřetenové hradítko DN 300 mm 20000 ks 1 20000 

montážní vložka PN6 8152 ks 1 8152 
kamenná dlažba na betonovém loži 

spárovaná cementovou maltou 
8500 m2 90 765000 

dilatace gumová na spoje konstrukcí 1500 ks 3 4500 
česlová stěna pozinkovaná, průliny 100 mm 3000 ks 1 3000 

vytvoření a vytěžení zemníku 400 m3 950 380000 
nasyp hráze + hutnící práce 450 m3 950 427500 

doprava zeminy od zemníku k hrázi (250 m) 21,5* cyklus 74 1591 
doprava písku ze vzdálenosti 20 km   1720* cyklus  5 8600 

doprava kamene ze vzdálenosti 20 km  1720* cyklus  5 7785 
úprava terénu pro koryto, vývar a brod 400 m3 20 8000 
kácení nevhodných stromů v zátopě 2000 strom 20 40000 

kácení odumřelých a nemocných keřů a 
úklid zátopy od potenciálních splavenin 

500 m2 100 50000 

terénní úpravy - rekultivace zemníku 400 m3 10 4000 
*vůz Tatra Terrno, nosnost 26 t, cena dopravy 43 Kč / km 

Tabulka č. 6 Přehled nákladových položek 
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Po přičtení rozpočtové rezervy 5% činí hrubý odhad nákladů na realizaci stavby 

suchého poldru v místě zářezu bývalé tramvajové trati celkem  2 516 704,- Kč.  

Pro přesnější určení rozsahu vybraných prací by bylo nutné vycházet z podrobnějších 

výsledků průzkumů. Například přesnější odhad rozsahu prořezávek vegetace v zátopě by 

vyžadoval dendrologický průzkum. V odhadu nejsou přímo započteny práce 

nespecifického rozsahu jako jsou náklady na bednění, odvoz nevyužitých zemin ze 

skrývky atd. Tyto práce zahrnuje nepřímo rozpočtová rezerva, která činí 5 % nákladů.       

7. Závěr 
V diplomové práci jsem popsal negativní důsledky povodňových průtoků potoka 

Šídlovecký za současného stavu, který má vazbu na terénní zářez. Po rekognoskaci 

konfigurace terénu jsem z vlivu srážkoodtokových poměrů na zářez vyloučil potok Zyf. 

Zářez trati jsem popsal a určil jeho povodí a využitelný retenční prostor. Shrnul jsem 

legislativní a technické požadavky na stavbu poldru. Ze zjištěných skutečností vytipoval 

dvě nejvýhodnější varianty umístění hráze. Vybral jsem ekonomicky nejvýhodnější 

variantu a dále ji rozpracoval. Rozpracování zahrnuje technické výkresy: vzorový příčný 

řez hrází, půdorys hráze a funkčních objektů, řez funkčním objektem, pohled na hráz ze 

zátopy, příčný a podélný profil zátopy. Výkresy jsou přílohou této práce. Provedl jsem také 

hydrotechnické výpočty objemu návrhové povodně, neškodného průtoku a retenčního 

prostoru. Vypočítal jsem kulminační průtok, parametry bezpečnostního přelivu a spodní 

výpusti, uvedené v kapitole č.5 Pro navržený poldr jsem zpracoval odhad ekonomického 

zhodnocení a orientačně vyčíslil náklady na realizaci stavby viz kapitola č.6  

Z dosažených cílů vyplývá že terénní zářez bývalé tramvajové trati Hrabová – 

Brušperk lze využít pro stavbu suchého poldru, který bude mít dostatečnou kapacitu pro 

úplnou transformaci návrhové povodně Q100 způsobené přívalovými dešti v povodí zářezu. 

Sníží tak riziko povodňových škod na níže položených dotčených pozemcích pod suchým 

poldrem a zvýší nepřímo jejich hodnotu. Skutečný ekonomický odhad zhodnocení 

realizace stavby suchého poldru a vybrané technické parametry nádrže se mohou lišit od 

návrhu v závislosti na výsledcích řady průzkumů, tvořících podklady pro návrh. Pro účely 

této studie byly uvažovány ideální výsledky průzkumů, které se však v praxi často 

nevyskytují a tvoří tak limitující podmínky využití výsledku práce v praxi.              
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