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Anotace 

V diplomové práci je zpracována studie opravy stávajícího suchého poldru na 

Hlínském potoku. V úvodu je popsaný stav rozsáhlých záplav v ČR v posledních letech. 

Následující část se zabývá popisem současného stavu daného zájmového území. Studie se 

opírá o legislativní a technická řešení s příslušnými podklady pro realizaci rekonstrukce. 

Důleţitou součást práce tvoří tři navrţené varianty řešení. Vlastní návrh renovace 

stávajícího suchého je podloţen textovou, výkresovou částí (situace, podélný profil zátopy, 

podélný profil hráze, vzorový příčný řez hrází, půdorys a řez funkčním objektem, detailní 

řezy funkčního objektu, přehled výkopů) a hydrotechnickými výpočty. 
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Summary 

In the graduation thesis is a study of the current correction in the dry polder Hlinský 

stream. The introduction describes the situation in the Czech Republic of extensive 

flooding in recent years. The following part describes the current state of the area. The 

study is based on legislative and technical solutions with relevant documents for the 

reconstruction. An important part of the work consists of three proposed alternatives. The 

actual renovation of the current proposal is supported by the dry text, drawing parts (of the 

situation, the longitudinal profile of the flood, the longitudinal profile of the dam, a cross 

section of the dam, plan and cut a functional object, a detailed functional building sections, 

an overview of the excavations) and hydrotechnical calculations. 
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1. ÚVOD 

Rozsáhlé záplavy se v posledních letech opakují. Českou republiku zasáhly největší v 

letech 1997, 2002 a 2009[1, 36] a jsou jednoznačným důkazem globálních změn 

způsobené antropogenní činností [49]. Stále častěji opakující se povodně netrápí pouze 

ČR, ale stávají se aktuálním problémem celosvětového měřítka [2, 3, 4]. Většina z 

rozsáhlých povodní v zahraničí mají za následek těţké ztráty na lidských ţivotech a 

přírodních zdrojích [5, 6]. Katastrofální záplavy vznikají také důsledkem rostoucího 

odlesňování [7]. 

K extrémům hydrologického reţimu toků a povodí patří vedle period sucha i 

povodňové situace. Jedná se však o neoddělitelnou součást oběhu vody v přírodě. V 

oblastech, kde dochází k nadměrnému spadávání sráţkové vody v krátkém čase, vzniká 

povodeň (u většiny případů povodní v ČR). Celkový počet lidí postiţených přírodními 

katastrofami vykazuje rostoucí tendenci. Naprostá většina povodní v ČR je způsobena 

sráţkami, v zimním půlroce rovněţ oteplením a následně vyvolaným táním sněhové 

pokrývky, zvláště je-li provázeno sráţkami. Povodeň můţe téţ být vyvolána výskytem 

ledových jevů v tocích, kdy dojde ke zmenšení průtočnosti koryta, a tím k vzestupu 

hladiny. Nejčastějším typem povodní v ČR jsou tzv. povodně letního typu, jejichţ příčinou 

jsou krátkodobé přívalové deště (vznikají tzv. „flashfloods“ neboli bleskové povodně). 

Mívají krátké trvání (v průměru méně neţ 2 - 6 hod), postihují území menší rozlohy 

(většinou do desítek km
2
), mohou se vyskytnout kdekoli v ČR a vyvolávají povodeň 

většinou na malých tocích. Nejčastější výskyt je pozorován od poloviny dubna do září. 

Odtoková odezva u bleskových povodní bývá i jen několik desítek minut, zvláště v malých 

povodích s větším sklonem svahů a menší lesnatostí. Tématikou bleskových povodní se 

zabývá také článek časopisu Vesmír, který popisuje jejich neuvěřitelnou rychlost vzniku, 

prudký vzestup vodních stavů a devastující průtoky [8]. 

Povodně ze specifických příčin nastávají při přehrazením toku sesuvem půdy, masou 

horniny či sněhu. Můţe dojít k vybřeţení, poškození či protrţení zvláště malých vodních 

nádrţí a rybníků, ucpání mostních otvorů, propustků nebo koryta unášenými splaveninami  
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(keři, kmeny stromů, dřevem a jinými spláchnutými předměty). Téţ jsou moţné záplavy ze 

zpětného vzdutí, kdy vyšší hladina na hlavním toku způsobuje vzdouvání vody v dolních 

úsecích přítoků. V červenci 1997 byl maximální denní úhrn sráţek změřen v Krkonoších 

261 mm, na Moravě na Lysé hoře 234 mm. V nejhůře postiţených oblastech (SV Moravy 

a Slezska) se pohyboval max. červencový úhrn sráţek okolo 800 mm. Nejvyšší úhrny 

během trvání povodně ze srpna 2002 přesáhly v jiţních Čechách 400 mm, denní sráţkové 

maximum bylo napozorováno 312 mm na Cínovci v Krušných horách. V Praze - Chuchli 

protékalo Vltavou 5 160m
3
.s

-1
 při vodním stavu 762 cm, coţ bylo vyhodnoceno jako  

500 - letá voda. Na vodních tocích bylo v obou případech v mnoha profilech dosaţeno 

největších průtoků za období pozorování (stoleté a víceleté průtoky), v červenci 1997 na 

řece Moravě např. v Raškově 800 - letá, Olomouci 500 - letá a Kroměříţi 300 - letá voda 

[1]. 

Statisticky vzato by měla stoletá voda přijít jednou za 100 let, ale ve skutečnosti se 

v současnosti v příslušném profilu objevuje mnohdy vícekrát za 100 let. Z tohoto důvodu 

je nutno provést řadu úprav a opatření. Mezi velice důleţité patří např. výstavba nových či 

oprava stávajících suchých poldrů za účelem transformace povodňové vlny. 

Diplomová práce se zvýše uvedených důvodů zabývá studií opravy stávajícího 

suchého poldru na Hlínském potoku. Cílem je vytvoření a porovnání nejvhodnější varianty 

realizace řešení opravy a obnovy poldru za účelem zajištění ochrany okolního zastavěného 

území před rozlivem při zvýšení hladiny v důsledku povodni. 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Obec Kunčičky u Bašky 

Poldry navrhované na opravu se nacházejí na Hlínském potoku, v části Bahno, Na 

Hlínách. Potok pramení v obci Kunčičky u Bašky, které jsou místní částí obce Baška v 

Moravskoslezském kraji. Kunčičky se rozkládají západně od obce a od Bašky jsou 

odděleny řekou Ostravicí. Většina domů v osadě je postavena v prostoru mezi tokem řeky 

a silničním tahem z Frýdku - Místku do Frýdlantu nad Ostravicí. Severním směrem 

nedaleko osady se rozkládá jiţ výše zmíněné město Frýdek - Místek. Kolem západního 

okraje osady protéká uměle vybudovaný Hodoňovický náhon, který slouţil k dopravě vody 

do průmyslové části Frýdku - Místku a do kterého SN 1 ústí (obr. 2, 3). Kunčičky patří 

mezi nejstarší obce regionu. Charakterem sídla se řadí mezi velké vesnice s celkovou 

rozlohou 430 ha a s 390 domy. Katastrální výměra obce činí 4,52 km² [9]. 

 

Geografické určení obce Kunčičky u Bašky: 

 zeměpisná šířka:  49°38'45 s. š.  

 zeměpisná délka:  18°21'10 v. d. 

 nadmořská výška:  310 m n.m. 

 

Obr. 2, 3 Zaústění Hlínského potoku do Hodoňovického [11, 12] 

 

Obr. 1Mapa obce Kunčičky u Bašky [10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
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Obr. 4 Letecký pohled na zájmovou oblast [13] 

 

Obr. 5 Mapové znázornění toku Hlínského potoku v zájmové oblasti [13] 
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2.2 Hydrologické údaje vodního toku Hlínský potok 

 Hydrologické podklady, získané z ČHMÚ charakteristické pro Hlínský potok, 

slouţí pro zpracování údajů při řešení návrhu, výstavby, provozu a opravy suché nádrţe, 

VH děl a zařízení na vodním toku. K HÚ se přihlíţí taktéţ při řešení ochrany území a 

objektů před povodněmi na vodním toku. HÚ Hlínského potoku jsou blíţe specifikována v 

tab. 1 – 3. 

 Podrobné vysvětlení standardních HÚ povrchových vod je uvedeno v kap. 4.4.1d. 

Základní charakteristiky zájmového vodního toku: 

vodní tok:      Hlínský potok, 

číslo hydrologického pořadí:    2-03-01-0604, 

profil:       ř. km cca 0,600;k.ú. Kunčičky u Bašky. 

 

 

 

Tab. 1 Základní hydrologické údaje vodního toku Hlínský potok [14] 

Plocha povodí A 

 

[km
2
] 

Dlouhodobá prům. roční výška srážek na povodí Pa 

 

[mm]  

Dlouhodobý prům. průtok Qs 

 

[l.s
-1

]  

1,19 820                                           18 

  
Třída přesnosti                        IV 
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Tab. 2 M - denní průtoky [14]           Tab. 3 N - leté průtoky [14] 

M-denní průtoky QMd 

 

[l.s
-1

]  

M 

 

[den] 
 

N-leté průtoky QN 

 

[m
3
·s

-1
] 

N 

 

[rok] 

 
42,00 30 

 
0,70 1 

29,00 60 

 
1,33 2 

22,00 90 

 
2,08 5 

18,00 120 

 
2,68 10 

15,00 120 

 
3,28 20 

12,00 180 

 
4,11 50 

10,00 210 

 
4,76 100 

8,30 240 

 

Třída přesnosti IV 

6,70 270 

   5,20 300 

   3,70 330 

   2,10 355 

   1,00 364 

   Třída přesnosti IV 

   

2.3 Popis současného stavu poldrů 

Jedná se o dvě průtočné sériově řazené suché nádrţe nacházející se v lesním 

porostu v bezprostřední blízkosti zastavěného území. I přes malou rozlohu území a blízkost 

zástavby tvoří poldry v současné době důleţitou součást biocentra přirozených 

společenstev - biocenóz. Zátopová plocha obou poldrů je v současné době značně zarostlá. 

Porost tvoří z velké části listnatá stromovitá forma (např. bříza, dub, habr), ale vyskytují se 

zde i zástupci jehličnanů (např. borovice, smrk). Nechybějí zástupci nízkých dřevin. Břehy 

vodního toku bohatě obrůstají výtrusné rostliny (mechy) s výraznou schopností zadrţovat 

vodu. Hlínský potok má přímou vazbu na suché nádrţe, jelikoţ protéká po levé straně 

jejich zátopovým územím. Směr proudu vodního toku je situován na sever.  
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2.3.1  Současný stav SN 1 navrhované na opravu  

Sypaná zemní hráz SN 1 je vybudována jako homogenní na nepropustném podloţí 

(obr. 12). Technické parametry hráze jsou uvedeny v tab. 4. V nejniţším místě nádrţe 

(312.31 m n. m.) je umístěna betonová trubní výpust jmenovité světlosti DN 400 mm bez 

uzavíracího mechanismu. Délka potrubí činí 12,16 m a je uloţeno do betonového sedla. 

Výpust není opatřena česlicemi. K ochraně nádrţe před účinky povodňových průtoků 

slouţí přímý bezpečnostní přeliv z lomového kamene umístěný v boční části SN 1. Délka 

přelivné hrany činí 16,76 m. Z SN 1 odtéká Hlínský potok přírodním vodním korytem do 

intravilánu (viz příloha 9). 

SN 2 je v současné době schopna akumulovat vodu ve svém akumulačním prostoru 

o objemu 3 9158,32 m
3 

[14]. Akumulační prostor SN 1 je zcela nevyhovující, jelikoţ 

zadrţí pouze objem 4 733,35 m
3 

(viz tab. 14). Z transformace povodňové vlny (kap. 5.7.1) 

je patrné, ţe potřebný objem akumulace SN 1 by měl být alespoň dvojnásobný. Taktéţ 

v Polsku, které je „chudé“ na vodní zdroje, se vodohospodáři zabývají problematikou 

sníţené schopnosti akumulace vody v malých vodních dílech [15, 16]. 

 

 

 

Tab. 4 Stávající parametry hráze SN 1 

Kóta koruny 
hráze 

  [m n. m.] 

Kóta max. hladiny 
  [m n. m.] 

Délka koruny 
hráze 
  [m] 

Šířka koruny 
hráze 
  [m] 

Sklon svahů 
  (NL a VL) 

315.50 314.80 45,00 2,19 1 : 1,5  
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2.4 Funkce suchých nádrţí na Hlínském potoku při povodních v 
letech 2009 a 2010 

Z tab. 5 je patrné, ţe při povodni v období 24.6. do 10.7.roku 2009 činil rozsah 

funkce SN 1 80 %. Rozsah funkce SN 2 byl zhodnocen jako 100%. Tab.6 poukazuje na 

povodeň ze srpna a září následujícího roku 2010. Záplava suchých poldrů na Hlínském 

potoku trvající 27.8. – 28.8. téhoţ roku byla takřka devastující. Rozsah funkce obou 

suchých nádrţí (SN 1 a SN 2) poklesl téměř na 20 %. Z tohoto důvodu je oprava 

stávajících poldrů zcela nezbytná. 

Důleţité parametry, např. rozloha zátopového území, číslo VH mapy (příloha 10), 

katastrální území poldrů, apod., jsou k dispozici v tab. 5 - 6.  

Náhrady vzniklých škod při výše uvedených povodních se uplatňovaly dle zákona 

č. 181/2008 Sb., kterým se mění vodní zákon [32]. Zmiňovaný závazný právní předpis 

umoţňuje uplatnit náhradu škody na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v 

zátopách vybudovaných suchých nádrţí, které slouţí k ochraně území obce, kraje nebo 

státu dle nařízení vlády č. 203/2009 Sb. Nařízení uvádí postup při zajišťování a 

uplatňování náhrady škody a postup při určení její výše v územích určených k rozlivům 

povodní. Podrobnější výčet ze základních charakteristických údajů, které vodní zákon 

obsahuje jsou popsány v kap. 4.4. 
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Tab. 5 Seznam zájmových suchých poldrů ve funkci při povodních r. 2009 [17] 

Název vodního díla Hlínský SN 1 Hlínský SN 2 

Pořadové číslo 172 173 

Příslušnost s.p.Povodí Pod Pod 

ORP F - M F - M 

Katastrální území Kunčičky u Bašky Kunčičky u Bašky 

Zátopové území [ha] 0,7 0,4 

Vodní tok Hlínský potok Hlínský potok 

Číslo VH mapy 25-22 25-22 

Číslo hydr.poř.povodí 2-03-01-031 2-03-01-031 

Vlastník ZVHS ZVHS 

Provozovatel ZVHS OP Odry ZVHS OP Odry 

Rozsah funkce 80% 100% 

Trvání funkce od - do 16. 5. – 17. 5. 16. 5.  – 17. 5. poškozen odtok přelivu 
 

 

 

 

Tab. 6 Seznam zájmových suchých poldrů ve funkci při povodních r. 2010 [17] 

Název vodního díla Hlínský SN 1 Hlínský SN 2 

Pořadové číslo 172 173 

Příslušnost s.p.Povodí Pod Pod 

ORP F - M F - M 

Katastrální území Kunčičky u Bašky Kunčičky u Bašky 

Zátopové území [ha] 0,7 0,4 

Vodní tok Hlínský potok Hlínský potok 

Číslo VH mapy 25-22 25-22 

Číslo hydr.poř.povodí 2-03-01-031 2-03-01-031 

Vlastník ZVHS ZVHS 

Provozovatel ZVHS OP Odry ZVHS OP Odry 

Rozsah funkce do 20 % do 20 % 

Trvání funkce od - do 27.8. - 28.8. 27.8. - 28.8. 

 

Pozn.: Od 1.1. 2011 vlastníkem a provozovatelem Hlínského potoku POd. 

 

 

 
 



Bc. Jana Snášelová: Studie opravy stávajícího suchého poldru na Hlínském potoku 

2011                                                                                                                                                                   10 

 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

3.1 Současné problémy malých vodních nádrţí 

Problémy MVN mohou nastat z více hledisek (vodohospodářského, 

majetkoprávního, technického apod.). Z pohledu vodohospodářského činí závaţný problém 

především zanášení sedimenty v povodí nádrţe v důsledku působení erozních procesů. 

Následně dochází ke sníţení průtočné rychlosti, coţ vede k sedimentaci rozpuštěných a 

nerozpuštěných látek v nádrţním prostoru. Při nakládání se sedimenty nutno přihlíţet 

k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. Pro eliminaci legislativních sporů je zapotřebí nově 

připravované zákony nebo jejich úpravy koncipovat tak, aby nebyly v rozporu se  zákony 

přijatými [25].  

V současné době je na MVN vyvíjen velmi silný antropogenní tlak v podobě 

rozšiřování skládek, obdělávání a hnojení polí, úniky odpadních vod z kanalizací apod. 

Výsledkem se stává jejich kvantitativní a kvalitativní degradace.  

3.2 Současné problémy suchých poldrů 

 Četnost poruch stavebních objektů a zařízení je mnohem větší neţ mnoţství poruch 

VH funkcí. Převáţná část z nich se stává opravitelnou v poměrně krátkém čase, například 

ve srovnání s trváním nedostatečné vydatnosti vodní zdroje [27]. 

Z technického hlediska se jedná především o poruchy hráze a funkčních objektů. 

Jelikoţ oproti víceúčelové nádrţi, hráz a funkční objekty (základová výpust, bezpečnostní 

přeliv) suchého poldru nejsou dlouhodobě zatíţeny vodou, můţe docházet k náhlému a 

rychlému plnění či prázdnění retenčního prostoru. Tím jsou vystaveny většímu riziku 

porušení stability neţ víceúčelové nádrţe. Poruchy hráze a funkčních objektů poldru nelze 

odhalit za normálních průtokových podmínek. Funkce poldru můţe být ohroţena i 

selháním lidského činitele, např. absencí obsluhy při povodni, příp. ucpáním výpustí 

připlavenými kmeny stromů či nefunkčností uzávěrů základových výpustí apod. Pro návrh 

parametrů poldru jsou směrodatné hydrologické údaje (kap. 4.4.1d). Pokud se při provozu 
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poldru vyskytne  povodeň s vyšší hodnotou neţ povodeň, na níţ je poldr stavěn, s velkou 

pravděpodobností se poldr naplní ještě před příchodem kulminace. Povodeň pak v území 

pod poldrem způsobí téměř takové škody jako by tam poldr nebyl. 

Dalším problémem se stává rozdílný pohled na ekonomickou efektivnost výstaveb 

a rekonstrukcí stávajících poldrů. Výše uvedená rizika je moţné sníţit za cenu 

předimenzování poldru, zvýšených investičních a provozních nákladů. Bohuţel 

dokumentacím poldrů chybí seriózní riziková a ekonomická analýza. Retenční nádrţe  

a poldry jsou výrazně nákladnější neţ individuální ochrana obcí pod těmito nádrţemi. Také 

negativní dopad na přírodní prostředí, jakoţ to ekologický problém, je zcela 

nezanedbatelný. Poldry zadrţují vodu v retenčním prostoru nad průtokem, který přesáhne 

návrhový průtok, při němţ se povodňové škody území pod přehradním profilem sníţí na 

poţadovanou úroveň. Vzdutím vody se sníţí unášecí rychlosti, splaveniny a plaveniny, 

které dříve řeka transportovala níţe po toku, se v nádrţi usazují. Vlivem poldru se mění jak 

reţim povodní, tak splaveninový reţim. Omezením průtoku a redukcí chodu splavenin se 

dynamismus říčních procesů eliminuje a skutečná revitalizace řek a niv bude nereálná. 

Podmínkou bezpečné funkce poldru je pravidelná údrţba travních a dřevních 

porostů v jeho zátopě. Dřeviny se musí prořezávat a dřevní odpad vyváţet mimo zátopu. 

Proto nelze očekávat přirozený vývoj bioty v poldru, který bude negativně ovlivněn 

vysokou zátopou [29].  

3.3 Vytipování současných problémů SN 1 

V průběhu provozu suchých nádrţí při současné dimenzaci na průtok Q20 dochází 

k významným negativním změnám technického stavu, které vedou k uskutečnění realizace 

značných úprav technického řešení. Zásadním selháním vybudovaných poldrů je bezesporu 

celkově nevyhovující konstrukční řešení. I přesto, ţe jsou oba poldry v současné době jiţ 

částečně opraveny, nadále zcela neplní svou plnohodnotnou ochrannou protipovodňovou 

funkci. 

 Poldr navrhován na přednostní opravu (dále jen „ SN 1 “) se zdánlivě podobá 

polosuchému poldru (obr. 6), není však charakteristický stálým částečným nadrţením 

vody. Vzhledem k nedostačující dimenzaci betonové nátokové a výtokové trubní výpusti  
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profilu potrubí DN 400 mm dochází při kulminačním průtoku povodně k usazování 

naplavenin a splavenin, tvoří se nánosy bahna, coţ vede k následnému zanášení a ucpávání 

odpadního potrubí. Zmenšuje se odtok a voda se zadrţuje u paty hráze. Dochází k 

částečnému nadrţení vody v určitých místech zátopové plochy. Proudění v potrubí má 

tlakový charakter. Při stávajícím profilu betonové výpusti DN 400 mm a přetlaku 3 m 

vodního sloupce je ztráta vody značná (viz kap. 5.6), i přesto podmínkám návrhu vyhovuje. 

 

 

 

Obr. 6a Příklad polosuchého nízkého poldru [18] 

 

Nedostačující převýšení koruny hráze má za následek nebezpečné, provozně 

nepřípustné přelévání vln přes korunu hráze v období výskytu značných přívalových 

sráţek. Dalším nedostatkem základních udrţovacích prací, jakoţ to mýcení křovin, náletů, 

čištění obtoků a potrubí, činí absence příjezdů pro výše uvedené činnosti. Patří zde i 

odstranění vývratů, kořenů, větví a stávajících přestárlých stromů, které zapříčiňují ucpání 

potrubí. 
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Obr. 6b Výška vodního sloupce při zaplnění SN 1 [12] 

 

Obr. 7 Katastrální mapa ohrožené zástavby [11] 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1. Základní terminologie a definice 

Vodní díla neboli vodní stavby slouţí k uţívání vod, k ochraně vod a k ochraně 

před neţádoucími účinky vod. Za vodní nádrž se povaţuje umělý, člověkem vytvořený, 

prostor určený k akumulaci vody pro plánovaný respektive ţádaný účel. Suchý poldr  

(kap. 4.3) se taktéţ řadí mezi vodní nádrţ, tzv. suchou nádrţ, naplňovanou vodou jen 

dočasně. Důleţitou součást vodní (resp. suché) nádrţe tvoří stavební objekt vybudovaný 

napříč dolní částí příčného profilu údolí, tzv. přehradní hráz. Ke stavbě zemní sypané 

přehrady se pouţívají zeminy různé zrnitosti, těţené z nalezišť blízkých staveništi hráze. 

Mají především menší nároky na zakládání a na geologické podloţí neţ např. hráze tíţné 

betonové. Společnými zařízeními přehrad jsou tzv. sdružené funkční objekty. Jedná se 

zejména o bezpečnostní přelivy, spodní výpusti, vývary, skluzy apod. Za vývar či vývařiště 

se povaţuje část vodní stavby slouţící k tlumení vodní energie pod přelivy. Dimenzování 

rozměrů vývarů, jeho hloubky a délky se provádí hydraulickými výpočty [19]. Spodní 

výpusti plní funkci vypouštění vody při různých výškách hladiny. Navrhují se zpravidla 

dvě a umísťují se do nejniţšího místa nádrţe. Výpusti je nutno vybavit spolehlivě 

fungujícími uzávěry. Před neregulačním uzávěrem je nezbytný provizorní uzávěr (hrazení) 

umoţňující případné opravy či výměny provozních uzávěrů. K bezpečnému odvedení 

povodňových průtoků a k ochraně zemní hráze proti přelití slouţí bezpečnostní přelivy. 

Rozlišují se přelivy nehrazené a hrazené [20]. Mimořádnou pozornost je nutno věnovat 

riziku zahlcení, které hrozí především u šachtových případně tunelových přelivů. Zahlcení 

se projeví jen velmi malým přírůstkem kapacity se zvyšující se hladinou v nádrţi [21]. 
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4.2 Charakteristika malých vodních nádrţí v lesním prostředí 

 Malé vodní nádrţe (dále jen MVN) v lesním prostředí jsou neoddělitelnou součástí 

naší kulturní krajiny. Významně se podílejí na zlepšení kvality vody v povodí, ochraně 

před velkými vodami a mají mimořádný význam jako základní zdroj vody v oblastech s 

malými vodními toky a řídkou hydrografickou sítí.  

 Dělí se z hlediska krajinně ekologického, provozně funkčního (účelového), dle 

tvaru a uspořádání apod. Z funkčního hlediska jej můţeme rozdělit na zásobní, 

hospodářské, provozní, asanační, rekreační, krajinotvorné, ochranné (retenční), stabilizační 

(čistící), rybochovné (rybníky), nádrţe na ochranu biotopů apod. 

Ochranné nádrţe se dále dělí na suché retenční (poldry), retenční nádrţe se 

zásobním prostorem, protierozní (ochrana proti erozi), dešťové různých typů a 

v neposlední řadě na nádrţe vsakovací neboli infiltrační [20]. 

4.2.1  Historický vývoj vodních nádrţí 

 Lidé budovali vodní nádrţe, určené pro akumulaci vody pro období jejího 

nedostatku, jiţ od nepaměti. Vodní nádrţ se stala nenahraditelnou zásobárnou vody pro 

závlahy zemědělských plodin, tudíţ jejich zásadní zdroj obţivy. I v současné době jsou 

MVN nenahraditelné v oblasti zachycování dešťových vod a jejich akumulaci, která je 

potřebná pro zemědělské účely. Pozitivní dopad tzv. doplňkového zavlaţování stávající 

orné půdy, kdy v případě výstavby MVN dochází k zpomalení povrchového odtoku a tudíţ 

ke zvýšené produkci obilovin téměř o 35 %, zaznamenaly i například v Africe a Asii [22]. 

 Historický vývoj vodních nádrží ve světě 

Starověk z pohledu vývoje vodních nádrţí byl zasvěcen především výstavbě 

vodních děl za účelem závlah a odvodňování. V období 4000 let př.n.l. začali Sumerové 

budovat první ochranné hráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Téhoţ 

období započali s výstavbou závlahových systémů také Egypťané, kteří čerpali vodu z Nilu 

korečkovými koly nebo násoskami 3000 let př.n.l. Vybudovali velkou vodní nádrţ Moeris 

na Nilu. Stavba trvala 8 let za účasti 50000 otroků. 1000 let př.n.l. za vlády krále  
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Šalamouna vznikla první VH soustava. Voda jímaná z několika míst byla následně sváděna 

umělými koryty do tří propojených nádrţí, tzv. Šalamounových rybníků, a odtud odváděna 

10 km dlouhým kanálem do Jeruzaléma [23]. 

Počátky vodního stavitelství ve světě taktéţ sahají hluboko do minulosti. Výstavba 

první přehrady například v Koreji započala jiţ roku 330 našeho letopočtu vybudováním 

zemní sypané hráze za účelem zavlaţování [24].  

 Historický vývoj vodních nádrží v ČR 

 8.století se vyznačovalo především rozvojem vodního stavitelství a zejména 

rybníkářství. Jsou mu připisovány i první zprávy o umělých hrázích. V českých zemích 

existuje první písemná zmínka o rybnících z roku 1115, a to v tzv. Kladrubské listině, další 

pak z roku 1227 za vlády Přemysla Otakara I. Počátkem 16. století nastal hlavní rozmach 

rybníkářství v Čechách. Počala realizace budování rozsáhlých soustav na Třeboňsku, 

Pardubicku a Poděbradsku. 

Štěpánek Netolický v letech 1506 – 1520 vyprojektoval a postavil ZLATOU 

STOKU . Jedná se o přes 45 km dlouhý umělý kanál z horní Luţnice umoţňující zlepšení 

přívodu vody do jiţ existujících rybníků. 1510 – 1514 rozšířil Opatovický rybník a 1511 a 

1512 realizoval výstavbu Domanínského a Horusického rybníka, který je dodnes třetím 

největším rybníkem u nás(obr. 8, 9) [23]. 

 

      Obr. 8 Letecký pohled na Horusický rybník [28] Obr. 9 Letecký pohled na Opatovický rybník a rybník Svět [28] 
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Autor megalomanských plánů Jakub Krčín z Jelčan i na úkor stávajících děl 

zavřel etapu vrcholného období českého rybníkářství. Důsledkem vzniku rybníku Nevděku 

(dnes Svět) bylo vystěhování části Třeboně. Svět tvoří dvakrát zalomená hráz délky 1573 

m. Další významným projektem Jakuba Krčína se stal „ super “ rybník Rožmberk. Jeho 

hráz měří téměř 2 km s výškou 12 m. U paty hráze je 60 – 80 m široká. Roţmberk se 

zatopenou plochou 489 ha je stále největším rybníkem v Čechách a jedním z největších ve 

střední Evropě. Jakub Krčín nechal také postavit 13 km dlouhý umělý kanál nazvaný 

NOVÁ ŘEKA za účelem odvádějí velké vody z Luţnice do Neţárky a slouţící jako 

ochrana rybníku Roţmberku před velkými vodami. Kanál Nová řeka je znázorněn  

na obr. 11 [23]. 

 

Obr. 10 Letecký pohled na rybník Rožmberk [28] Obr. 11 Letecký pohled na umělý kanál Nová řeka [28] 

 SN 1 a SN 2 byly taktéţ ve svém prvopočátku  vybudovány jako soustava dvou 

soustav rybníků určených především pro chov ryb. Plnili rovněţ funkci přirozené retence 

vody. Později po vypuštění slouţily jako pastviny pro dobytek. 

4.3 Suché poldry 

 Poldry jsou ohrázované prostory, schopné zadrţet část povodňových průtoků. 

Suché poldry nemají ţádné stálé nadrţení vody a celý jejich objem je určen pro 

zachycování vody z povodní. Cílem výstavby suchých nádrţí je minimalizace škod při 

povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb 

podél toku. Základním způsobem protipovodňové ochrany v krajině je převedení  

 



Bc. Jana Snášelová: Studie opravy stávajícího suchého poldru na Hlínském potoku 

2011                                                                                                                                                                   18 

 

maximálního mnoţství dešťových vod infiltrací do podzemních vod soustavou 

agrotechnických a protierozních opatření, speciálních pozemkových úprav apod. Jedná se o 

akumulaci vody v MVN a přírodních řízených mokřadech s následným vyuţíváním 

akumulované vody k řízení vodního reţimu v krajině [26]. 

4.3.1 Poldry v ČR 

„V České republice stálo v roce 2001 asi 50 poldrů. Desítky poldrů se stavěly po 

roce 2001, stovky poldrů jsou ve fázi úvah a přípravy. Na rozdíl od rekonstrukcí koryt a 

inundačních hrází vznikne stavbou poldrů nový HIM (hlavní investiční majetek). Se 

stárnutím konstrukcí poldrů porostou provozní náklady. Je pravděpodobné, že pro správce 

budou poldry těžkým břemenem, nezvládnou jejich údržbu a opravy a ohrozí bezpečnost 

chráněného území. Obdobnou situaci řeší v současné době vláda ČR v souvislosti s 

havarijním stavem tisícovek mostů.“ [29]. 

4.4 Legislativní a technické principy řešení 

 Při výstavbě či rekonstrukci suchého poldru, jakoţto při budování jakékoli stavby, 

je prvořadé vycházet z odborně vyhodnocených podkladů a řídit se právními předpisy. 

Z hlediska rekonstrukce se jedná o opravy, úpravy, přestavby a nové vybudování zařízení a 

částí nádrţí (hráze, objekty, prostor nádrţe a okolí), které nevyhovují poţadavkům na 

jejich funkci a bezpečnost. Mezi nejčastější rekonstrukční práce se řadí především 

kompletní výměna původního výpustného zařízení, rekonstrukce nevyhovujících 

bezpečnostních přelivů, dodatečná instalace odběrných zařízení apod. [47]. Cílem opravy 

nádrţe je její zajištění bezpečnosti při předpokládaných mezních povodňových situacích, 

včetně situací extrémních, a zajištění stability jednotlivých částí [43]. Zajištění vysoké 

bezpečnosti a spolehlivosti vzdouvacích VD se stává prvořadým úkolem vlastníků těchto 

staveb [30]. Pojmem bezpečnost se rozumí vlastnost systému, resp. objektu neohroţovat 

lidské zdraví nebo ţivotní prostředí při plnění předepsané funkce po stanovenou dobu a za 

stanovených podmínek [31].  
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V případě opravy suchého poldru se vychází z návrhových parametrů v době jeho 

vzniku. Důraz je kladen především na potenciální ohroţení lidských ţivotů a hmotných 

škod na majetku, ochranu povrchových a podzemních vod, vytvoření podmínek pro 

sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti 

vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Z tohoto důvodu vešel ze dne 

28. června 2001 zákon [32] (dále jen „ vodní zákon “). „ Tento zákon řeší nakládání 

s vodami povrchovými i podzemními včetně povolení nakládání s nimi. Dále řeší všechna 

povolení, souhlasy a vyjádření ke všem činnostem souvisejícím s vodou a s jejím 

nakládáním včetně vypouštění odpadních vod. Zabývá se ochranou vodních poměrů a 

vodních zdrojů, plánováním v oblasti vod, vodními toky, vodními díly, ochranou před 

povodněmi, výkonem státní správy včetně poplatků a sankcí [33].“ Podle § 55 odst. (1) 

vodního zákona [32] slouţí suchý poldr k umělému usměrňování odtokového reţimu 

povrchových vod a ochraně před povodněmi. Povodní se dle § 64 odst. (1) uvedeného 

zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Můţe způsobit 

značné škody majetkové, kulturního dědictví, ţivotního prostředí, ba dokonce můţe brát i 

lidské ţivoty. Začíná vyhlášením II. nebo III. stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním III. stupně povodňové aktivity. Důraz je kladen na opatření ke zlepšení 

prevence před povodňovými škodami, zkvalitnění ochrany a sníţení následků povodní. 

Realizaci mnohých efektivních opatření, jako je například umoţnění rozlivů, zadrţení vody 

v suchých nádrţí podél vodního toku apod., však brání majetkoprávní a vlastnické vztahy 

k pozemkům. V neposlední řadě stojí v cestě k uskutečnění realizace vhodných postupů 

kritika ochránců přírody z nevládních organizací [34]. 

 Důleţitou součástí ochrany před záplavami je bezesporu vypracování povodňových 

plánů krajů a obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí, ohroţených povodněmi 

vycházející z technické normy [35]. Slouţí ke koordinaci činností v daném území v době 

povodňové situace. Jedná se o souhrn organizačních a technických opatření k odvrácení či 

zmírnění škod při povodních na ţivotech a majetku občanů, společnosti a ţivotním 

prostředí. 
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PP stanovuje tři stupně povodňové aktivity: 

I. stupeň =>stav bdělosti – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká pominutím 

příčiny nebezpečí. Nastává rovněţ vydáním výstraţné informace předpovědní povodňové 

sluţby. 

II. stupeň => stav pohotovosti – vyhlašuje se, kdyţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá 

v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

III. stupeň => stav ohrožení – vyhlašuje se při bezprostředním nebezpeč nebo vzniku škod 

většího rozsahu, ohroţení ţivotů a majetku v záplavovém území. Provádějí se povodňové 

zabezpečovací práce dle povodňových plánů, záchranné práce nebo evakuace. 

Povodňový plán obsahuje základní HÚ (kap.4.4.1d), odtokové poměry, 

charakteristiku ohroţených objektů, druh a rozsah ohroţení, stupně povodňové aktivity, 

způsob vyţádání pomoci při povodni, varovná opatření, apod. Rozlišuje dva základní 

druhy povodní, a sice přirozenou povodeň, kterou způsobují přírodní jevy a povodeň 

zvláštní způsobenou umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, coţ můţe mít fatální 

následky na samotné VD. V případě přirozené povodně se jedná především o tání, dešťové 

sráţky nebo chod ledů, při kterém dojde k přechodnému, ale výraznému zvýšení hladiny 

vodního toku či jiných povrchových vod. Za přirozenou povodeň se povaţuje i stav, při 

kterém voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný [35]. 

Technické poţadavky pro VD stanoví vyhláška [36] ve znění [37]. Výše uvedená 

vyhláška byla vydána ve vazbě na stavební zákon (dříve platný zákon [38] byl k 1.1. 2007 

nahrazen novelou [39] a uplatňuje se při povolování VH staveb. V územním řízení vydává 

příslušné rozhodnutí místně příslušný stavební úřad. Ve stavebním řízení je zvláštním 

stavebním úřadem příslušný vodoprávní úřad. Vybavení přehrad a hrází vodních nádrţí 

přelivem a související dodrţení standardu při posuzování bezpečnosti za povodní se podle  

 



Bc. Jana Snášelová: Studie opravy stávajícího suchého poldru na Hlínském potoku 

2011                                                                                                                                                                   21 

 

znění [37] vyhlášky vedle nových staveb vztahuje i na změny staveb. Vyhláška se tedy 

aplikuje na navrhované, nově prováděné, vodní díla i na změny staveb.  

Vyhláška [40] vymezuje VD podléhající dohledu. Jedná se o tzv. určená vodní díla 

charakteristická jako vzdouvací stavby (přehrady, hráze a jezy, stavby na ochranu před 

povodněmi atd.). Vyhláška stanovuje kritéria pro zařazení určených VD do čtyř kategorií. 

Výpis poţadovaných údajů, které musí obsahovat manipulační a provozní řády VD uvádí 

vyhláška [41]. Nejdůleţitější částí manipulačního řádu se stává pasáţ popisující manipulaci 

na VD v případě běţných provozních údajů a ukazatelů nutných pro zajištění řádného a 

spolehlivého provozu daného VD, včetně pokynů pro provoz, údrţbu a obsluhu. Obdobný 

charakter má řád provozní. Obecné poţadavky, které musí být zohledněny při návrhu a 

provedení VD vyplývající především z účelu VD a dalších poţadavků kladených na dílo, 

charakterizuje vyhláška [42]. Důleţitými činiteli jsou pak morfologické, geologické a 

hydropeologické podmínky uvaţované lokality.  

Základní technická norma oboru přehradního stavitelství [43] platí pro navrhování 

přehrad (hráze, bezpečnostního přelivu, výpusti apod.) včetně jejich vybavení. Zabývá se 

hlavními parametry hráze a bezpečnostních objektů. Návrhová hladina v nádrţi je 

stanovena na úrovni neovladatelného retenčního prostoru pro stanovenou návrhovou 

povodeň v závislosti na kategorii vodního díla. Od této hladiny se pak následně odvozuje i 

kóta koruny hráze. Převýšení koruny hráze se stanoví s ohledem na zabránění 

nebezpečnému přelévání vln. Rekonstrukce a provoz suchého poldru se řídí normou [44], 

pro kterou platí následující podmínky: 

 objem nádrţe po hladinu ovladatelného prostoru není větší neţ 2 miliony m
3
, 

 největší hloubka nádrţe nepřesahuje 9 m. 

Norma se nevztahuje na nádrţe s potenciálním rizikem ohroţení lidských ţivotů při 

jejich havárií, na nádrţe přečerpávající vodních elektráren a odkališť. Posuzování 

bezpečnosti VD při povodních se věnuje norma [45]. Provádí se v rámci zpracování 

souhrnných hodnotících zpráv o výsledcích technicko – bezpečnostního dohledu. Zásady 

pro navrhování suchých nádrţí a posuzování jejich účinků, pro výstavbu a provoz nových i 
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rekonstrukci stávajících suchých poldrů stanovuje norma [46]. Platí pro suché nádrţe 

protékané i neprotékané (záchytné). 

4.4.1 Podklady pro návrh rekonstrukce SN 1 

 Při návrhu opravy suchého poldru se vychází ze shodných podkladů jako v případě 

návrhu výstavby MVN. 

a) VH plán nádrže nebo VH posouzení nádrže 

Slouţí ke stanovení kóty koruny přehrady či hráze, k dimenzování přelivů a 

výpustných zařízení dle [44]. 

b) Geodetické podklady 

 Stanovují výškové a situační zaměření přehradního místa i celé zátopové plochy. b 

Pouţívají se k zakreslování poţadovaných průzkumů a k vyhotovení podrobných 

stavebních výkresů. Zhotovují se na základě přímého geodetického měření v terénu. 

Polygonové a lomové body os, zátopová čára a pevné body měřičské přímky musí být 

viditelně označeny v terénu např. kameny, dřevěnými kolíky a zabezpečeny před 

poškozením. Geodetické podklady se dělí na mapové a měřičské. 

 Mapové podklady v měřítku 1:50 000 aţ 1:5 000 zahrnují území vodní nádrţe se 

souvisejícími stavbami a zařízením. Vrstevnicový interval se pohybuje 

v maximálních hodnotách 0,50 aţ 1,00 m. Mapy v měřítku do 1:5 000 zakreslují 

hydropedologické a geologické sondy a konstruují charakteristické křivky. Mapy 

v rozmezí měřítka 1:5 000 aţ 1:50 000 podávají informace o okolním prostředí 

nádrţe. Pomocí nich se zakreslují komunikační a inţenýrské sítě. Mapy pro 

hydrologické účely v měřítku 1:10 000 aţ 1:25 000 slouţí k určení rozvodnice a 

velikosti povodí. Tyto mapy jsou ověřeny pochůzkou v terénu. 
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 Měřičské podklady doplňují a upřesňují mapové podklady. Jedná se o soubor 

geodetických měření. Zahrnují podrobné situace v měřítku 1:100 aţ 1:2 000, dále 

podélné a příčné profily vodních nádrţí a hrází, údolnicové profily, podélné profily 

dotčených vodních toků, komunikací apod. Měřičské podklady tvoří mapy 

v měřítku 1:50 000 aţ 1:5 000 zahrnující území vodní nádrţe se souvisejícími 

stavbami a zařízením a situační plán v měřítku 1 : 1 000 aţ 1 : 500 s vrstevnicovým 

intervalem 0,50 m, max. 1,00 m. Dále pak podélný profil údolní nivou či vodního 

toku s prodlouţením min. 150 m nad i pod nádrţ, příčné profily zátopou a 

v neposlední řadě podélný profil osou budoucí hráze. 

c) Inženýrsko – geologické a hydrogeologické podklady 

Poskytují údaje o seismicitě v místě hráze a přidruţených objektů, informace o 

moţnostech nalezišť vhodných stavebních materiálů (sypanina, kamenivo do betonu apod.) 

v okolí staveniště pro stavbu či opravu hráze. Zahrnuje údaje o původu a vlastnostech 

hornin tvořících podloţí zemní hráze a funkčních objektů. Podává objasnění proudění 

podzemní vody a její chemické vlastnosti. Výše uvedeným podkladům předchází 

komplexní inţenýrsko – geologický průzkum, který musí objasnit geologické, 

hydrogeologické a geotechnice poměry daného území. Dále musí určit současný stav tělesa 

hráze, vzhledem ke konsolidaci hráze, případné trhliny nebo kaverny apod. 

d) Hydrologické podklady 

Údaje charakterizující hydrologické poměry a reţim vodních toků, tj. zejména 

údaje o vodních stavech a teplotě vody ve vodoměrných stanicích, fyzicko-geografických 

charakteristikách povodí, sráţkách na povodí a průtocích v libovolném profilu vodního 

toku. Rozdělují se na standardní a nestandardní hydrologické údaje. Pro zpracování 

diplomové práce jsou důleţité pouze HÚ standardní základní. 

 STANDARDNÍ HÚ - údaje poskytované pro libovolný profil v síti vodních toků. 

Jsou zpracovány nebo ověřeny odborně způsobilou právnickou osobou, pověřenou 

ústředním orgánem státní správy v dané oblasti (ČHMÚ pověřené MŢP ČR).  
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Jedná se o údaje: 

a) základní HÚ, 

b) dlouhodobé průměrné průtoky určitých měsíců nebo hydrologických sezon, 

c) funkce překročení průměrných měsíčních, sezonních a ročních průtoků za 

víceleté období, 

d) reálné nebo odvozené řady průměrných měsíčních, sezonních a ročních 

průtoků, 

e) N - leté povodňové vlny neovlivněné vodními díly. 

 

 ZÁKLADNÍ HÚ  

Plocha povodí A [km
2
] se obvykle určí z topografické mapy 1:25 000 nebo ze Základní 

VH mapy (viz příloha 10 ) ČR 1:50 000.  

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm] se zpracovává z údajů 

naměřených ve sráţkoměrech stanicích v povodí, popř. v jeho bezprostředním okolí. 

Dlouhodobý průměrný průtok Qs [m
3
·s

-1
] je aritmetický průměr vypočtený z reálné řady 

průměrných denních průtoků daného období. 

M-denní průtoky ve vodoměrných stanicích QMd [m
3
·s

-1
] se stanoví z funkce překročení 

průměrných denních průtoků, zpracované za stejné období jako dlouhodobý průměrný 

průtok, a udávají se číselně pro vybrané hodnoty průměrné doby dosaţení nebo překročení 

M = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 355 a 364 dnů v roce. 

N - leté (maximální) průtoky QN [m
3
·s

-1
] se určí z funkce překročení kulminačních 

průtoků pro pravděpodobnosti odpovídající zvoleným dobám opakování. Udávají se 

číselně pro vybrané hodnoty doby opakování N = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 let. 

HÚ jsou zpracovány a poskytovány na základě pozorovaných hodnot, které byly před 

jejich zpracováním zkontrolovány. Charakterizují odtokové poměry území, včetně jeho 

ovlivnění v období, ze kterého byly údaje odvozeny. HÚ zpracovává ČHMÚ dle různých  
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metodik. Poskytované údaje o průtocích se zatřídí podle předpokládané spolehlivosti do 

jedné ze čtyř tříd [50]. 

e) Klimatické podklady 

 Slouţí pro návrh hráze nebo pro vypracování časového plánu opravy. Zahrnují 

dlouhodobé průměrné měsíční sráţky, dlouhodobý sráţkový průměr za vegetační období a 

dlouhodobý sráţkový průměr. Dále poskytují informace o dlouhodobých průměrných 

měsíčních teplotách vzduchu, dlouhodobých průměrných teplotách vzduchu za vegetační 

období a o dlouhodobé průměrné roční teplotě. Udávají také převládající směr a rychlost 

větru, výpar z volné hladiny, průměrný počet letních, mrazových a ledových dní. 

Poţadované podklady spolu s hydrologickými podklady je nutno vyţádat od ČHMÚ. 

f) Geomorfologické podklady 

 Posuzují správnou volbu nádrţe a umístění hráze dle výběru z několika navrţených 

profilů. Za nejvhodnější se povaţují mírně zvlněné terény se širokými údolími s podélným 

sklonem 1 aţ 3 %. Zavádí se absolutní objemový ukazatel (η), který by neměl klesnout pod 

hodnotu 4. Jako optimální se bere hodnota η ≥ 10. Relativní objemový ukazatel 

ηrs hodnotami ηr > 250 je povaţován z hlediska morfologických vlastností za mimořádně 

příznivý. 

g) Hydropedologické podklady 

 Určují vlastnosti rybničního dna. Zabývají se půdními vlastnostmi v místě 

vybudované hráze a popisují základní fyzikální vlastnosti zemin (pórovitost, smykovou 

pevnost, hydraulickou vodivost a další). 
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4.4.2 Vodohospodářské řešení malých vodních nádrţí 

 VH řešení nádrţí se zabývá řízením odtoků z nádrţí z hlediska kvantitativní bilance 

vody. Při zpracování VH řešení se přihlíţí k poţadavkům na ochranu a řízení jakosti 

akumulované vody v nádrţi, účel nádrţe, řízení provozu, které zahrnuje odtokový reţim, 

hladinový reţim a reţim odběru vody). 

a) Charakteristiky nádrže 

 Charakteristiku kaţdé nádrţe vyjadřují tzv. batigrafické křivky neboli 

charakteristické čáry (viz příloha 11), které vystihují tvar a velikost topografického útvaru 

tvořeného hrází, boky a dnem nádrţe. Jedná se o čáry stanovené z výškopisného plánu 

v měřítku 1:1 000 – 1:2 000 s max. výškovou odlehlostí vrstevnic 0,50 m. První křivka 

vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadrţení vody S = f (h), měřeno od 

nejniţšího místa nádrţe, čili u paty hráze. Druhá křivka vyjadřuje pro změnu závislost 

objemu vody v nádrţi na hloubce, tedy V = f (h). Ke kaţdé hloubce lze pomocí planimetrie 

přiřadit odpovídající zatopenou plochu, která je omezena příslušnou vrstevnicí a osou 

hráze. Ze zaměřených ploch odpovídajících jednotlivým vrstevnicím (tedy jednotlivým 

hloubkám) lze spočítat přírůstky objemů vody v nádrţi mezi jednotlivými vrstevnicemi. 

Výpočet (viz tab. 14) se provede matematicky dle vztahu: 

Vi = 0,5 · (Si + Si+1)·Δh [m
3
], kde 

Vi  dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi [m
3
]; 

Si, Si+1  plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 [m
2
]; 

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

b) Ztráta vody v nádržích 
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VSAKEM DO DNA A INFILTRACÍ DNEM NÁDRŢE  

 Ztráta vody vsakem do dna závisí především na geologických podmínkách podloţí, 

pórovitosti materiálu dna nádrţe a morfologickém tvaru pánve nádrţe. Nezanedbatelnou se 

jeví i ztráta důsledkem nevhodné volby rozlohy nádrţe a hloubky vysušení půdního profilu 

dna. K výše uvedeným druhům ztrát vody jsou náchylné zejména nádrţe, které jsou po 

vypuštění delší období zcela bez vody a v případě jejího prvního napouštění. Jedná se 

převáţně o tzv. suché nádrţe, zvané téţ poldry. 

 Při rovnoběţné hladině podzemní vody se dnem lze určit ztrátu vsakem do dna, 

značenou Zd, která se stanoví ze vztahu dle Isajeva: 

Zd= 
p

100
·  h − hk · S          [m3

], kde 

p  průměrná pórovitost materiálu dna nad výškou kapilárního vzlínání, 

h  hloubka hladiny podzemní vody pode dnem nádrţe [m], 

hk  kapilární výška, materiálu dna nádrţe [m], 

S  plocha nádrţe [m
2
] 

 Důleţitým ukazatelem ztrát vody vsakem do dna činí beze sporu doba vsaku t 

závisející na střední hloubce vody v nádrţi a součiniteli hydraulické vodivosti materiálu 

dna nádrţe. Hodnoty středních hloubek jsou uvedeny v tab.7 Výpočet doby vsaku t 

vychází z následujícího vztahu: 

t = 
p

K
∙   h − hk − 2,3 ∙ hs ∙ log  1 −

h−hk

2
             [dny], kde 

K součinitel hydraulické vodivosti [m·d
-1

], 

hs střední hloubka vody v nádrţi. 

 Výpočtem střední hloubky hsse ověří platnost předchozího početního vztahu. 
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hs<
h−hk

2,3∙log  1+
h−h k

2
 
[m] 

Tab. 7 Hodnoty středních hloubek hs 

h - hk[m] 0,20 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

hs[m] 2,12 2,24 2,47 2,68 2,89 3,09 3,28 

 

ZTRÁTA VODY PRŮSAKEM HRÁZÍ A JEJÍM PODLOŢÍM 

Z hlediska ztrát vody průsakem hrází a podloţím se rozlišují pro následující případy: 

 homogenní hráz na nepropustném podloţí, 

 hráz s jádrovým nebo návodním těsněním na nepropustném podloţí, 

 homogenní hráz na propustném podloţí, 

 hráz s návodním těsnícím kobercem na propustném podloţí. 

V rámci diplomové práce je řešen pouze případ homogenní hráze na nepropustném 

podloží (viz obr 12). 

 Homogenní hráz na nepropustném podloží 

 

Obr. 12 Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží [25] 
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Při výpočtu je nezbytné vycházet z předpokladu ustáleného proudění. Specifický 

průsak na 1 m délky hráze q se pak určí ze vztahu: 

q = K ∙
H2

2L
      [m

3
·s

-1
na 1 m hráze], kde 

K  součinitel hydraulické vodivosti  [m·s
-1

], 

H  výška vody v nádrţi    [m]. 

L = A + (
𝑚

1+2𝑚
) · H + B + C 

Rovnice depresní křivky má pak tvar: 

y
2
 = 

H2

L
∙ x 

 

Obr. 13 Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží dle Pavlovského 

 V případě řešení průsakového mnoţství a tvaru depresní křivky dle Pavlovského 

specifický průsak hrází q se získá postupným dosazováním vypočtených vztahů do vztahů 

následujících: 

 

 

q = K ∙ (h1 − D) ∙
1

m
∙ ln ∙

H

H−D
  [m

3
·s

-1
·m

-1
] 
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q = K ∙
D2−d2

2f
    [m

3
·s

-1
·m

-1
] 

q =K ∙  d − h2 ∙
1

n
∙  1 + ln ∙

d

d−h2
   [m

3
·s

-1
·m

-1
], kde 

K součinitel hydraulické vodivosti zeminy [m·s
-1

] . 

 Výše uvedené rovnice obsahují celkem čtyři neznámé, a sice D, d, q a f. Následující 

rovnice vychází z geometrického tvaru hráze. Řešení lze získat ze vztahu: 

d

L − f
=  

1

n
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5. POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 
    ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 
 

 Rekonstrukci, resp. zásahu do existujícího objektu, předcházela dokonalá analýza 

příčin, které poruchy či havárie způsobily. Oprava SN1 je zcela nezbytným východiskem 

z důvodu nevyhovujícímu technickému stavu (kap. 3). 

Po zhodnocení poskytnutých podkladů, výsledků průzkumných prací a po 

opakované prohlídce terénu v přehradním místě a bezprostředního okolí se nabízí tři 

varianty řešení rekonstrukce SN 1. 

Varianta A – nahrazení stávající spodní výpusti sdruženým funkčním objektem  

umístěného do středu hráze  

 Současná spodní výpust jmenovité světlosti DN 400 mm je v návrhu 1. varianty 

(příloha 2) nahrazena sdruţeným funkčním objektem umístěný do středu hráze. Dojde 

k rozkopání další části hráze a tok Hlínského potoku bude muset být přesměrován. Také 

bude muset být rozšířeno vývařiště. Funkční objekt zahrnuje dvě spodní výpusti DN 600 

mm a DN 500 mm, které budou umístěny v nejniţším místě nádrţe. Výpusti jsou 

zhotoveny z obetonovaných ocelových trub. Původní výpust bude zaslepena. 

 Zmiňovaná varianta byla zamítnuta především z  důvodu pouţitého materiálu 

potrubí. Nevýhodou ocelových trub je zejména jejich velká hmotnost, tudíţ špatná 

manipulace, náročnější údrţba z důvodu nutné ochrany proti korozi, niţší fyzická ţivotnost 

(cca 40 let) a relativně vyšší cena. 

Varianta B – návrh sdruženého funkčního objektu v původním místě spodní výpusti 
 

 Varianta B preferuje umístění sdruţeného funkčního objektu do původního místa 

stávající spodní výpusti. Součástí navrţeného sdruţeného objektu se stávají dvě nově 

vybudované spodní PVC výpusti DN 600 mm a DN 500 mm s integrovanými manţetami 

(obr. 14). Výpusti jsou umístěny do nejniţšího místa nádrţe. Spodní výpust DN 500 mm je 

opatřena uzavíracím mechanismem (viz.příloha 7). Délka potrubí činí 20,00 m. Osa 

funkčního objektu je vzdálena od začátku úpravy 16,00 m. V situačním výkresu (příloha 3) 



Bc. Jana Snášelová: Studie opravy stávajícího suchého poldru na Hlínském potoku 

2011                                                                                                                                                                   32 

 

 je navrţena koruna hráze s výškovou kótou 315.80 m n. m. po přisypání zeminy, která 

bude pouţita z provedených výkopů zátopové plochy (kap. 5.1). Terén koruny hráze bude 

následně srovnán. Šířka koruny hráze je prodlouţena o 0,81 m, výsledná šíře činí tedy 3,00 

m. Délka koruny hráze je 45,00 m. Osa koruny hráze je vzdálena od začátku úpravy 20,00 

m. Sklon návodního i vzdušného líce činí 1:2. 

Výhodou této varianty je situování funkčního objektu do původního místa spodní 

výpusti, která bude po dobu rekonstrukce SN 1 vyuţívána jako drenáţní trouba pro 

odvedení vody při zakládání v tzv. „ suché stavební jámě“. Po ukončení opravy bude 

stávající potrubí sanováno a nahrazeno potrubím DN 500 s uzavíratelným mechanismem, 

které bude doplněno troubou DN 600. Další nesporně důleţitou výhodou varianty je 

pouţitý PVC materiál výpustí s integrovanými manţetami. Předností je zejména jeho 

menší hmotnost i při větších stavebních délkách. Snadná a bezproblémová moţnost 

uloţení, zpracování a přepravy vede ke sníţení nákladů na tyto činnosti. Kladem se stává i 

investičně výhodná, rychlá a snadná technologie spojování slepením, která se obejde bez 

těţkého zařízení na staveništi. PVC materiály vynikají navíc výbornou odolností proti 

korozi, hnití a prasknutí (z důvodu pruţnosti). PVC trubky mají velmi malý odpor 

vnitřního tření, který je důleţitý především v případě proudění vody. Výhodou je také 

dobrá dostupnost velkého mnoţství tvarovek. Pomocí integrovaných manţet se eliminují 

případné průsakové cesty. 

Z výše uvedených a detailně popsaných výhod se přikláním k variantě B. 

    

Obrázek 14, 15 Příklad těsnících manžet [52] 
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Varianta C – výměna stávající spodní výpusti za výpust větší jmenovité světlosti 

  Výměna současné výpusti DN 400 mm za výpust o větší jmenovité světlosti DN 

600 mm je zcela nepřijatelná, jelikoţ za pár let dojde k naprosto stejným problémům  

(kap. 3) z důvodu absence jakéhokoli hrazení a regulace odtoku.  

5.1 Podélný profil zátopy 

 Výkres je vyhotoven v délkovém měřítku 1:500 a výškovém měřítku 1:100  

(viz příloha 4). Popisuje terén v hydraulickém sklonu povrchu 22 ‰ vzniklý postupným 

vynesením jednotlivých výškových kót a příslušného staničení od začátku do konce 

úpravy. Celková délka podélného profilu nádrţe činí 157 m. Ve výkresu jsou zaznačeny 

řezy výkopů s výškovými kóty a staničením začínajícím od koruny hráze (tab. 8). Nechybí 

vykreslení sdruţeného funkčního objektu se spodními výpustmi, vývarem a dlaţbou 

z lomového kamene. Napojení na stávající koryto přísluší výšková kóta 310.90 upraveného 

terénu. Zaznačena je i max. hladina vody v nádrţi (314.80 m n. m.), stávající a upravený 

terén, vytěţená a dosypaná místa hráze.  

Tab.8 Výkopové řezy 

5.2 Vzorový příčný řez hrází 

 Výkres je zpracován v příloze 5 v měřítku 1:100. Povrch celé délky koruny hráze a 

opevnění návodního svahu tvoří rovnanina poloţena na sucho o tloušťce 0,10 m. Na 

koruně hráze směrem k návodnímu svahu je z důvodu bezpečnosti zakotveno ocelové 

zábradlí výšky 1,20 m osazené v betonovém základu. Celý návodní svah včetně opevnění  

Číslo profilu 
Staničení od koruny hráze 

[m] 
Výšková kóta 

[m n. m.] 

Ř 1 29,03 312.10 

Ř 2 34,57 312.00 

Ř 3 46,01 312.06 

Ř 4 66,01 312.18 

Ř 5 86,01 312.29 

Ř 6 106,02 312.40 
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je v patě svahu zajištěn proti sesunutí betonovou patkou z betonu C 20/25. Z důvodu 

rychlého a kvalitního ozelenění stavebních prvků velkých i příkrých ploch je navrţen 

k opevnění vzdušního svahu hráze hydroosev (viz obr. 16, 17) tloušťky 0,10 m. Zmíněný 

souvislý travnatý porost zpevňuje osévané plochy proti erozi a dále splňuje i funkci 

estetickou. K bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo jejím podloţí slouţí patní 

drén umístěný u paty vzdušného svahu. Těleso patního drénu je vyplněno nestejnozrnným 

hrubým štěrkem, hrubým a středním pískem a stejnozrnným jemným pískem. Uvedené 

vrstvy kameniva tvoří silně propustný materiál, díky němuţ dochází k odvodu prosáknuté 

vody z patního drénu. Prosáklou vodu odvádí perforovaná drenáţní trubka DN 300 mm 

vyrobená z PVC, která je umístěná v tělese patního drénu. Výšková kóta osy trubky činí 

310.70 m. n m. Drenáţní trubka ústí do odvodňovacího kanálu, který je napojen do 

stávajícího koryta vodního toku pod hrází. V místě kontaktu drenáţe a tělesa hráze je 

umístěn filtr zajišťující filtrační stabilitu zemin v tělese přehrady, resp. v jejím podloţí. 

Tloušťka filtru činí 0,10 m. Navrţeným materiálem filtru je drcené kamenivo obsahující 

max. 5 % částic menších neţ 0,063 mm. 

   

Obr.16 Aplikace hydroosevu [53]       Obr. 17 Mladý porost [53] 

5.3 Funkční objekt 

 Řez a půdorys funkčního objektu je zpracován v příloze 6. V řezu funkčního 

objektu je zakreslena vypouštěcí šachta s lávkou z pororoštu (obr. 18, 19) zabudovanou 

v betonové patce, vývar, dlaţba z lomového kamene, apod. Důleţitou součástí výkresu činí 

zakreslení spodní PVC výpusti DN 600 ve sklonu 3,50 %, resp. 35 ‰ s příslušnými 

výškovými kótami (312.30 m n. m. a 311.50 m n. m.) v ose potrubí na vtoku i odtoku 
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z tělesa hráze. Vtok do spodních výpustí ve sklonu 1:1 je navrţen bez česlí, aby 

nedocházelo k zanášení. PVC potrubí je uloţeno v pískovém loţi. Eliminace průsakových 

cest okolo PVC potrubí je řešena integrovanými PVC manţetami, které jsou součástí PVC 

potrubí. Manţety jsou od sebe vzdáleny 5,00 m. 

       

Obrázek 18, 19 Pororošt [52] 

5.3.1 Řezy funkčním objektem 

 Výkres viz příloha 7 charakterizuje pět různých řezů funkčním objektem. Jedná se 

o půdorysný řez, půdorys, řez 1 -1, řez 2 - 2 a řez A – A. Jsou zde detailně vykresleny 

přítoky a odtoky spodních výpustí s příslušnými výškovými kóty, nerezové uzávěry, 

vertikální vírový ventil pro snímání frekvence vírů (obr. 20,21), nosné kompozitní profily, 

apod. Výškové kóty potrubí DN 600 mm na přítoku do vypouštěcí šachty činí 312.00 m n. 

m., na odtoku 311.90 m n. m. Výškové kóty potrubí DN 500 mm činí 311.95 m n. m. a 

311.85 m n. m. Rozdíl převýšení na přítoku a odtoku na osách PVC trubních výpustí DN 

600 mm, resp. DN 500 je 0,80 m.  

                  

Obrázek 20, 21 Vertikální vírový ventil [52] 
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5.4 Zvýšení objemu zátopy 

Jelikoţ účelem suchého poldru je zajištění retence, celkový dosavadní objem 

4 733,45 m
3 

zjištěný z příčných profilů a podélného profilu nádrţe (tab. 14) je 

nedostačující. Z transformace povodňové vlny a batigrafických křivek nádrţe (kap. 5.7.1, 

kap. 5.7.2, příloha 11) bylo zjištěno, ţe akumulační prostor SN 1 je nutno zvýšit přibliţně 

na dvojnásobný. Zvýšení objemu nádrţe bylo provedeno vyhloubením zátopy (příloha 8). 

V rámci této problematiky bylo zpracováno šest řezů s vyznačením původního a 

upraveného terénu s příslušnými výškovými kóty. Vypočtené plochy jednotlivých výkopů 

jsou uvedeny v tab. 9. Nejhlubší výkop (1,42 m) má řez č. 6 a naopak nejmělkčí (0,29 m) 

je výkopový řez č. 1  

 

Tab. 9 Plocha a objem výkopů 

Č
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 [

m
] 

VÝKOP 

Plocha jednotlivých profilů 
[m

2
] 

Objem 
 [m

3
] 

0 0,00000 2,41 1,75 1,75 

1 0,00550 5,50 15,72 86,46 

2 0,01694 11,44 35,92 410,92 

3 0,03694 20,00 62,24 1244,80 

4 0,05694 20,00 54,87 1097,40 

5 0,07694 20,00 43,93 878,60 

6 0,08124 4,30 31,27 31,27 

7 - - 54,45 54,45 

        3805,65 

  

Pro získání objemů výkopových řezů se jednotlivé plochy vynásobí vzdálenostmi 

mezi nimi. Výsledný celkový navýšený objem zátopové plochy tedy činí 3 805,65 m
3
. Po 

přičtení navýšeného objemu k objemu stávajícímu činí celkový objem SN 1po výkopových 

prací 8 539,10 m
3
.  
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5.5 Bezpečnostní přeliv 

 Riziko přelití přes korunu při výskytu povodně hrozí především u sypaných 

přehrad. Úroveň přelivné hrany je rovna výškové kótě maximální hladiny (314.80 m n.m.) 

Bezpečnostní přeliv musí být navrţen tak, aby převedl v případě ucpání spodní výpusti 

kulminační povodňový průtok. Z tohoto důvodu je přeliv dimenzován na stoletý průtok, 

který dle hydrologických údajů (kap. 2.2, tab. 3) činí Q100 = 4,76 m
3
·s

-1
. Jelikoţ je nutné 

brát v potaz i částečné zadrţení povodňové vlny suchou nádrţí SN 2, jejíţ objem činí 

3 958,32 m
3
[14], musí být stoletý průtok zredukován dle následujícího výpočtu. Skutečná 

hodnota stoletého průtoku je tedy Q100 = 2,17 m
3
·s

-1
. Po zvýšení objemu činí stoletý průtok 

Q100 = 1,50 m
3
·s

-1
. 

 Výpočet objemu nádrže SN 1 po redukci stoletého průtoku Q100: 

Současný stav:     Stav po zvýšení objemu:  

VSN1 = 4 733,45 m
3 
(tab. 14)   VSN1 = 8 691,77 m

3
 (kap. 5.4) 

VSN2 = 3 958,32 m
3    

VSN2 = 3 958,32 m
3 

 

Vcelk. = VSN1 + VSN2    Vcelk. = VSN1 + VSN2   

 

Vcelk. = 4 733,45 + 3 958,32 = 8 691,77 m
3 

Vcelk. = 8 691,77 + 3 958,32 = 12 650,09 m
3
 

 

Q100 = 4,76 … 8 691,77    Q100 = 4,76 … 12 650,09 

      x … 3 958,32          x … 3 958,32 

x = 2,17 m
3
·s

-1
=> Q100 stávající stav = 2,17 m

3
·s

-1 
 x = 1,50 m

3
·s

-1
=> Q100red. = 1,50 m

3
·s

-1
 

 Výpočet přepadového paprsku h při stoletém průtoku Q100: 
 

Přepadový průtok dle Bazina [48]: 

 

Q = m · b ·  2 ∙ 𝑔 · ℎ3/2    [m] 
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Současný stav:     Stav po zvýšení objemu: 

 

2,17 = 0,412 · 16,76 ·  2 ∙ 9,81 · ℎ3/2  1,50 = 0,412 · 16,76 ·  2 ∙ 9,81 · ℎ3/2 

h = 0,20 m      h = 0,05 m 

m … součinitel přepadu (0,412) 

b … skutečná délka přelivné hrany [m] 

g … gravitační zrychlení (9,80995 m·s
-2

) 

h … výška přepadového paprsku [m] 

 Výpočet konzumční křivky bezpečnostního přelivu:  

   h = 0,20 m  

 
Tab.10 Parametry pro výpočet konzumční křivky bezpečnostního přelivu 

 

sklon břehů (1:m)   

m = 2 

sklon dna  [‰]   

i =  110 

sklon dna v des. čísle   

i =  0,11 

drsnost břehů dle Pavlovského    

 n = 0,02 

délka přelivné hrany   

b=  16,76 

 

Vzorový výpočet pro h = 0,20 m: 

O = b + 2·h· 1 + m2 

a = h ·  1 + m2     𝐚 = 0,20 ·  1 +  22 = 0,45 m 

B = 2·(m·h) + b      B = 2·(2·0,20) + 16,76 = 17,56 m 

 

Omočený obvod: 

O1 = b + 2a      O1 = 16,76 + 2 · 0,45 = 17,65 m 
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Průtočný průřez: 

S1 = 
ℎ∙(𝑏+𝐵)

2
      S1 = 

0,20 ∙ (16,76 +16,96)

2
 = 3,43 m

2 

Hydraulický poloměr koryta: 

R1 = 
𝑆1

𝑂1
       R1 =

3,43

17,65
 = 0,19 m 

Rychlostní součinitel: 

C1 = 
1

𝑛
 · R

y      
C1 =

1

0,02
 · 0,20

0,22
 = 35,01 

y = 2,5 ·  𝑛 −  0,13 − 0,75 ·  𝑅 ∙ ( 𝑛 −  0,10)  

y = 2,5 ·  0,02 −  0,13 − 0,75 ·  0,05 ∙ ( 0,02 −  0,10)  = 0,22 

Střední rychlost: 

v1 = c1 ·  𝑅1 ∙ 𝑖    v1 = 35,01 ·  0,20 ∙ 0,11 = 5,12 m·s
-1

 

Stálý průtok: 

Q1 = v1 · S1     Q1 = 5,12 · 3,34 = 17,57 m
3
·s

-1
 

Tab.11 Hodnoty rozměrů bezpečnostního přelivu 

h    
[m] 

 
 

m 
b   

  [m] 

 
 

m · h  

 
a 

 [m] 

 
O 

  [m] 

 
B 

  [m] 

 
S  

[m
2
] 

 
R  

[m] 

 
 
y 

 
 

C 

 
v    

[m·s
-1

] 

 
Q  

[m
3·

s
-1

] 

0,00 2 16,76 0,00 0,00 16,76 16,76 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 

0,05 2 16,76 0,10 0,11 16,98 16,96 0,84 0,05 0,22 25,67 1,90 1,60 

0,10 2 16,76 0,20 0,22 17,21 17,16 1,70 0,10 0,22 30,00 3,12 5,30 

0,15 2 16,76 0,30 0,34 17,43 17,36 2,56 0,15 0,22 32,85 4,17 10,68 

0,20 2 16,76 0,40 0,45 17,65 17,56 3,43 0,19 0,22 35,01 5,12 17,57 

0,25 2 16,76 0,50 0,56 17,88 17,76 4,32 0,24 0,22 36,78 5,99 25,86 

0,30 2 16,76 0,60 0,67 18,10 17,96 5,21 0,29 0,21 38,27 6,81 35,46 

0,35 2 16,76 0,70 0,78 18,33 18,16 6,11 0,33 0,21 39,56 7,58 46,31 

0,40 2 16,76 0,80 0,89 18,55 18,36 7,02 0,38 0,21 40,71 8,31 58,35 

0,45 2 16,76 0,90 1,01 18,77 18,56 7,95 0,42 0,21 41,73 9,00 71,56 

0,50 2 16,76 1,00 1,12 19,00 18,76 8,88 0,47 0,21 42,65 9,67 85,89 
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Graf 1 Konzumční křivka bezpečnostního přelivu 

 

 

 

Z výše uvedené tabulky jsou odečteny hodnoty rozměrů bezpečnostního přelivu pro 

stoletý průtok Q100po zvýšení objemu = 1,50 m
3·s-1

. Při spočtené výšce přepadového paprsku 

(tab. 11) h = 0,20 m a průtočné rychlosti v = 5,12 m·s-1
 činí průtok bezpečnostním 

přelivem 17,57 m
3
. Při výskytu stoleté vody (při Q100 = 1,50 m

3·s-1
) je výška přepadového 

paprsku 0,05 m a průtočná rychlost činí 1,90 m·s-1
. Závislost hloubky bezpečnostního 

přelivu na průtoku znázorňuje konzumční křivka (viz graf 1.).  

5.6 Výpustná zařízení  

 Návrh či oprava spodních výpustí se řídí legislativními předpisy [44, 43]. 

Základním znakem výpustí je proudění vody o velkých rychlostech. Z tohoto důvodu se 

musí přihlíţet k následujícím poţadavkům: 

 volba přímé trasy, 

 hydraulicky vhodné tvary vtoku, změn průřezu atd., 

 narušení proudění, např. uzávěrem, změnou průřezu apod. [21] 
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K vypouštění SN 1 slouţí PVC odpadní potrubí s integrovanými manţetami 

kruhového profilu. Sklon potrubí je 35 ‰. Pro rozměr potrubí DN 600 příšluší kapacitní 

průtok Qkap = 1 079,2 l·s-1
 a průřezová rychlost v = 3,82 m·s-1

. Pro rozměr potrubí DN 500 

činí kapacitní průtok Qkap = 663,81 l·s-1 
s průřezovou rychlostí v = 3,38 m·s-1

. Kapacitní 

průtok pro původní betonové odpadní potrubí  DN 400 se sklonem 40 ‰ činí Qkap = 

391,43 l·s-1
. Průřezová rychlost je v = 3,11 m·s-1 

[51]. 

5.6.1 Ztráty vody v potrubí při tlakovém proudění 

 Tlakový reţim je charakteristický pouze na vtoku potrubí po regulační uzávěr. Od 

regulačního uzávěru po odtok potrubí dále probíhá jiţ reţim beztlakový. Pro eliminaci 

průsakových cest je pouţito PVC potrubí s integrovanými manţetami. 

Vzorový příklad výpočtu ztrát při beztlakovém proudění: 

 stávající betonové potrubí DN 400: 

o Ztráty místní ξm [m]: 




















81,9

11,3
5,15,1

22

g

v
m 1,45 m 

v  průřezová rychlost potrubí pro tlakové proudění [m·s-1
] 

g  gravitační zrychlení [m·s-2
] 

Kontrola výpočtu průřezové rychlosti dle vztahu: 

vSQ   


4

4,0
14,3

4

22D
S 

0,126 m
2 


126,0

391,0

S

Q
v

kap
3,11 m·s-1

 

 

S   průřezová plocha potrubí [m
2
] 

D  průměr potrubí 
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o Ztráty třením ξtř [m]: 


















 14,12

1000

40

1000
ptř l

i
 0,489 m 

i    sklon potrubí [
0
/00]  

lp   celková délka potrubí od vtoku po vyústění [m]. 

o Celkové ztráty Σξ [m]: 

 489,045,1třm  1,939 m 

Δh   rozdíl výšky hladin ode dna potrubí po maximální hladinu v nádrţi 

Σξ = 1,939 m < ∆h= 2,94 m. Původní navrţená betonová spodní výpust DN 400 dle 

podmínek sice vyhovuje, ale přesto vykazuje značné ztráty vody.  

 PVC potrubí s manžetami DN 500: 

o Ztráty místní ξm [m]: 




















81,9

38,3
5,15,1

22

g

v
m 1,75 m 

v  průřezová rychlost potrubí pro tlakové proudění [m·s-1
] 

g  gravitační zrychlení [m·s-2
] 

o Ztráty třením ξtř [m]: 


















 60,8

1000

35

1000
ptř l

i
 0,301 m 

i    sklon potrubí [
0
/00]  

lp   délka potrubí od vtoku po regulační uzávěr [m]. 

o Celkové ztráty Σξ [m]: 

 301,075,1třm  2,05 m 

Δh   rozdíl výšky hladin ode dna potrubí po maximální hladinu v nádrţi 

Σξ = 2,05 m < ∆h= 2,94 m. V potaz je nutné brát funkci integrovaných manţet na PVC 

potrubí, které takřka dokonale eliminují průsakové cesty. Návrh vyhovuje poţadavkům. 



Bc. Jana Snášelová: Studie opravy stávajícího suchého poldru na Hlínském potoku 

2011                                                                                                                                                                   43 

 

V případě poruchy či ucpání potrubí (DN 500) s uzavíratelným mechanismem 

funkci hlavní výpusti nahradí potrubí DN 600. Poněvadţ není známá přesná výška hráze, 

výpočty nutno brát pouze orientačně. Výška původní hráze je stanovena na cca 2,50 m. 

Výška po přisypání hráze vytěţenou zeminou činí cca 2,80 m. 

5.7 Výpočet velikosti retenčního prostoru SN 1 

 Výpočet potřebné velikosti akumulačního prostoru je zpracován tabelárně a 

následně graficky. Dále se pomocí batigrafických křivek spočítal skutečný objem nádrţe 

v závislosti na kótě maximální hladiny vody v nádrţi při průtoku Q100%. 

5.7.1 Transformace povodňové vlny 

 Odtok ze suché nádrţe za povodně je zpravidla závislý na poloze hladiny vody 

v nádrţi, která udává tlačnou výšku spodních výpustí nebo přepadovou výšku na 

nehrazeném přelivu popř. při přepadu přes uzávěr. Transformační vlna je nejprve 

zpracována tabelárně a graficky pro současný stav SN 1 (tab. 12, graf 2) a následně pro 

stav suché nádrţe po zvýšení jejího objemu (tab. 13, graf 3). Výpočet transformace vlny je 

zpracován pro návrhový stoletý přítok do nádrţe Q100 a jednoletý odtok z nádrţe Q1. 

Současný stav SN 1: 

Velikost stávajícího akumulačního prostoru:         4 733,45 m
3 

Potřebná velikost akumulačního prostoru.:               7 632 m
3
 

 

Doba plnění retenční nádrţe:                    3 hod 

Doba potřebná pro vyprázdnění retenčního prostoru:       7 hod  

V případě výskytu „ stoleté vody “ při kulminaci povodňové vlny v druhé hodině 

zadrţí současný akumulační prostor SN 1 objem 4 733,45 m
3
. Jelikoţ potřebná akumulace 

však činí 7 632 m
3
, nezachycený přítok (2 898,55 m

3
) se přelije přes přelivnou hranu 

bezpečnostního přelivu a napojí se na stávající koryto. Zvýšený průtok dále pokračuje 

intravilánem a ohroţuje zástavbu pod poldry (viz obr. 7).  
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Vzorový příklad výpočtu [54]: 

T   =>  4 hod. 

Přítok_Q100 => 0,22 m·s
-1

  

Odtok_Q1  => 0,60 m·s
-1

  
 

Objem vody_přítok VP :   VP4 = Q100 · 3600 = 0,22 · 3600 = 792 m
3 

Objem povodňové vlny VPV:   VPV4 = VPV3 + VPV4 = 13 752 + 792 = 14 544 m
3 

Objem vody_odtok VO:   VO4 = Q1 · 3600 = 0,60 · 3600 = 2 160 m
3 

Součet odtoku VSO:   VSO4 = VSO3 + VO4 = 6 120 + 2 160 = 8 280 m
3 

Velikost akumulace VA:  VA4 = VPV4 - VSO4 = 14 544 - 8 280 = 6 264 m
3 

Tab.12 Transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q1 z nádrže _ stávající stav 

T
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[m
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] 

V
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a
k
u

m
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la
c

e
 

[m
3
] 

0 0,007 0,007 - - - - - 

1 0,750 0,500 2 700 2 700 1 800 1 800 900 

2 2,170 0,600 7 812 10 512 2 160 3 960 6 552 

3 0,900 0,600 3 240 13 752 2 160 6 120 7 632 

4 0,220 0,600 792 14 544 2 160 8 280 6 264 

5 0,050 0,600 180 14 724 2 160 10 440 4 284 

6 0,010 0,600 36 14 760 2 160 12 600 2 160 

7 0,003 0,600 11 14 771 2 160 14 760 11 

8 0,003 0,600 11 14 782 2 160 16 920 -2 138 

9 0,003 0,600 11 14 792 2 160 19 080 -4 288 

10 0,003 0,600 11 14 803 2 160 21 240 -6 437 

11 0,003 0,600 11 14 814 2 160 23 400 -8 586 

12 0,003 0,600 11 14 825 2 160 25 560 -10 735 

13 0,003 0,600 11 14 836 2 160 27 720 -12 884 
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Stav SN 1 po zvýšení objemu: 

Velikost stávajícího akumulačního prostoru:          8 539,10 m
3
 

Potřebná velikost akumulačního prostoru:                 7 920 m
3
 

 

Doba plnění retenční nádrţe:                     4 hod 

Doba potřebná pro vyprázdnění retenčního prostoru:         8 hod 

Po zvýšení objemu o 3 805,65 m
3 

se dosáhlo zajištění rezervy retenčního prostoru 

nádrţe, které činí 619,10 m
3
. Potřebná velikost akumulačního prostoru je 7 920 m

3
. 

Celkový akumulační prostor SN 1 tedy činí 8 539,10 m
3
. Při kulminaci povodňové vlny ve 

3. hodině vzrostla doba plnění retenční nádrţe na 4 hodiny. Akumulační prostor SN 1 se 

vyprázdní aţ v 8. hodině. 

Graf 2 Transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q1 z nádrže _ stávající stav 
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Tab 13 Transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q1 z nádrže _ stav po zvýšení objemu 
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0 0,007 0,007 - - - - - 

1 0,600 0,500 2 160 2 160 1 800 1 800 360 

2 1,100 0,600 3 960 6 120 2 160 3 960 2 160 

3 1,500 0,600 5 400 11 520 2 160 6 120 5 400 

4 1,300 0,600 4 680 16 200 2 160 8 280 7 920 

5 0,550 0,600 1980 18 180 2 160 10 440 7 740 

6 0,100 0,600 360 18 540 2 160 12 600 5 940 

7 0,003 0,600 11 18 551 2 160 14 760 3 791 

8 0,003 0,600 11 18 562 2 160 16 920 1 642 

9 0,003 0,600 11 18 572 2 160 19 080 -508 

10 0,003 0,600 11 18 583 2 160 21 240 -2 657 

11 0,003 0,600 11 18 594 2 160 23 400 -4 806 

12 0,003 0,600 11 18 605 2 160 25 560 -6 955 

13 0,003 0,600 11 18 616 2 160 27 720 -9 104 

 

Graf 3 Transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q1 z nádrže _ stav po  zvýšení objemu 
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5.7.2 Batigrafické křivky 

Ze změřených ploch odpovídajících jednotlivým vrstevnicím, resp. jednotlivým 

hloubkám, je moţné vypočíst přírůstky objemu vody v nádrţi mezi jednotlivými 

vrstevnicemi. Postupným přičítáním dílčích objemů se zjistí celkový objem vody v nádrţi 

(tab. 14) při naplnění po určitou vrstevnici. Přičítání se provádí do doby, neţ velikost 

objemu přesáhne velikost navrţeného akumulačního prostoru [20]. Vypočtené hodnoty se 

vynesou křivek do grafické závislosti (příloha 11). Na vodorovné ose je vynesena plocha S 

[m
2
] a objem V [m

3
]. Na svislé ose je znázorněna hloubka h [m] a příslušná výšková kóta 

vrstevnice [m n. m.]. Z výpočtu transformace povodňové vlny bylo zjištěno, ţe současný 

objem akumulačního prostoru SN 1 je nedostačující (tab. 12, graf 2). Z toho důvodu se 

přistoupilo k vyhloubení zátopy (viz kap. 5.1). Zvýšený, jiţ vyhovující, objem 

akumulačního prostoru činí v této chvíli 8 539,10 m
3
. 

Vzorový příklad výpočtu dílčího objemu: 

Pro příklad výpočtu dílčího objemu jsou zvoleny vrstevnice 4 a 5 o výškových 

kótách 314.00 m n.m. a 314.50 m n.m. 

Vi 0,5Si Si+1) h   =>  V5 0,5S4 S5) h 

V5 0,52703,99 3151,05) 0,5 => V5 = 1463,76 m
3 

V V4 V5 1205,29 1443,76 2669,05 m
3 

 

Tab.14 Objem nádrže 

  

 

 
Kóta hladiny 

[m n. m.] 

 
Δ h 
[m] 

 
Si 

[m
2
] 

 
0,5·(Si+Si+1) 

[m
2
] 

 
Vi 

[m
3
] 

 
∑V 

[m
3
] 

 
1 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 312,50 0,50 1,97 0,99 0,49 0,49 

3 313,50 1,00 2117,15 1059,56 1059,56 1060,05 

4 314,00 0,50 2703,99 2410,57 1205,29 2669,05 

5 314,50 0,50 3151,05 2927,52 1463,76 3729,1 

6 314,80 0,30 3544,67 3347,86 1004,36 4 733,45 
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5.8 Odhad ekonomického zhodnocení rozpracované varianty 

Celkové investiční náklady (tab.15) na opravu suchého poldru činí 3 575 482 Kč. 

Veškeré částky pouţitých materiálů a provedených prací jsou pouze informativní a 

orientační. Přibliţné ceny vycházejí z online ceníků vybraných stavebních firem zjištěných 

z internetu. Ekonomické náklady se mohou lišit dle volby materiálů a cen za práci u 

jednotlivých firem. 

 

Tab.15 Odhad investičních nákladů na opravu SN 1 

DRUH ČINNOSTI 
Cena  

za 
jednotku 

Počet 
jednotek 

Cena  

Výkopové práce při budování patního 
drénu, patky z lomového kamene, vývaru 
a kamenné dlaţby 420 Kč/m3 948,64 m3 398 429,00 Kč 

Výkopové práce při hloubení zátopy 420 Kč/m3  3 805,65 m3 1 598 373 Kč 

PVC potrubí s manţetami DN 600 7 072 Kč/m3 20,00 m 141 440 Kč 

PVC potrubí s manţetami DN 500 5 373 Kč/m3 20,00 m 107 460 Kč 

Montáţ potrubí 1 450 Kč/ks 40 Ks 54 000 Kč 
Konstrukční beton včetně dopravy a 
betonáţe 5 585 Kč/m3 86,34 m3 482 208,90 Kč 
Podkladní beton včetně dopravy a 
betonáţe 5 234 Kč/m3 15,78 m3 82 592,53 Kč 

Patka z lomového kamene 1 250 Kč/m3 374 m3 121 812,50 Kč 

Patní drén (kamenivo_frakce 0 - 32 mm) 1 360 Kg/m3 54,98 m3 84 240,00 Kč 

Hydroosev + ohumusování 50 Kč/m2 84,07 m2 4 203,50 Kč 
Rovnanina na sucho  
(kamenivo_frakce 32 - 63 mm) 1 500 Kg/m3 237,5 m3 356 250,00 Kč 

Vykácení stromů v zátopě 1450 Kč/ks 28 Ks 40 600,00 Kč 

Terénní úpravy, rekultivace zemníku, 
dosypání hráze vytěţenou zeminou 300 Kč/m3 1 674,34 m3 502 302 Kč 

CELKEM: 
  

3 575 482 Kč 
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6. ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci suché nádrţe na Hlínském potoku 

z důvodu značně poddimenzovaných technických parametrů a celkového nevyhovujícího 

konstrukčního řešení. Výchozími podklady pro vypracování studie návrhu opravy se stala 

hydrologická data výše zmíněného vodního toku (kap. 2.2) a situační výkres zájmového 

území (viz příloha 1). Následuje stručný popis současného stavu suchých nádrţí (SN 1 a 

SN 2) podloţený fotografiemi území (kap. 2.2 - 2.4, příloha 9). Je zde detailně popsán 

rozsah funkce obou poldrů při povodních v letech 2009 a 2010 (tab. 5 – 6).  

Významnou součástí práce se stává kapitola 3. V této pasáţi jsou dále obecně 

popsány současné problémy malých vodních nádrţí a suchých retenčních nádrţí. Podrobně 

jsou zde rozpracovány problémy a nedostatky konstrukčního řešení SN 1 navrhované na 

přednostní opravu (kap. 3.3). Součástí kapitoly 3 se taktéţ stává katastrální mapa ohroţené 

zástavby, která je vybudovaná v bezprostřední blízkosti zmiňovaných poldrů (obr. 7).  

Následuje vytýčení principů řešení dané problematiky (kap. 4). Úvod se zabývá 

základní terminologií, historickým vývojem jak MVN, tak suchých retenčních poldrů. Na 

základě legislativních a technických poţadavků jsou navrţeny tři varianty řešení (kap. 5).  

 Ekonomicky a současně technicky nejvýhodnější varianta (varianta B) je nadále 

podrobně rozpracována a podloţena výkresovou dokumentací a hydrotechnickými 

výpočty. Výkresy jsou vypracovány v programu AutoCad 2007 a Winplan_Podélný 

profil_verze 5.0. Jedná se o zpracování situačních výkresů (varianty A, varianty B), 

podélného profilu zátopy, vzorového příčného řezu hrází, funkčního objektu a jeho řezy. 

Poslední, ne méně důleţitou, výkresovou přílohou se stává vypracování výkopových řezů 

pro následný výpočet zvýšení akumulačního (retenčního) prostoru SN 1 . Výkresy jsou 

součástí příloh 1 – 8.  

V rámci hydrotechnických výpočtů se určila výška přepadového paprsku 

bezpečnostního přelivu (kap. 5.5) při stoletém průtoku. Výpočet je podloţen konzumční 

křivkou (graf 1). Následuje výpočet ztrát vody výpustného zařízení v případě beztlakového 

proudění a porovnání funkce stávající spodní výpusti s výpustí navrhované na výměnu 

(kap. 5.6.1). Dále je proveden výpočet retenčního prostoru v závislosti na transformaci 

povodňové vlny stávajícího stavu a stavu po vyhloubení zátopy SN 1 (kap. 5.7.1)  
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Skutečný objem retenčního prostoru SN 1 (kap. 5.7.2), který je nutno zajistit pro 

bezpečnost nádrţe, je určen z charakteristických křivek nádrţe tvořících přílohu 11. 

Celkový objem akumulačního prostoru po výkopech tedy činí 8 539,10 m
3
. Návrh opravy 

SN 1 je podloţen ekonomickým zhodnocením. Orientační odhad investičních nákladů na 

pouţitý materiál a za provedenou práci činí 3 575 482 Kč. 

 Základním předpokladem pro obnovu retenční funkce SN 1 se stává 

vyhloubení zátopy, čímţ se dosáhne potřebného objemu akumulačního prostoru suchého 

poldru. Nebude jiţ docházet k nekontrolovanému přelivu nárazových vln přes korunu 

hráze a následnému ohroţení zástavby umístěné pod hrází SN 1. Výměnou a nahrazením 

stávající spodní výpusti DN 400 za sdruţený funkční objekt s výpustmi DN 600 a DN 500 

se docílí podstatného sníţení ztrát vody. Pouţitý materiál výpustí, a sice PVC 

s integrovanými manţetami, slouţí k eliminaci průsakových cest okolo odpadního potrubí. 

 Záměr vypracování studie opravy poldru vychází z části ze skutečných 

podkladů, výsledků, průzkumů okolí a z části z ideálních výpočtů a výsledků, které se 

ovšem v praxi většinou nevyskytují. Výstavba nových a oprava stávajících suchých nádrţí 

se v současné době stává důleţitým cílem zajištění protipovodňového opatření. Předností 

suchých poldrů je postupné zvyšování retenční schopnosti krajiny. Z tohoto důvodu je 

velice důleţité veškeré stávající suché nádrţe při nejmenším částečně zrekonstruovat pro 

plnění jejich základní retenční funkce a pro zajištění ochrany lidského ţivota, zdraví, 

hmotného majetku a v neposlední řadě k ochraně ţivotního prostředí. 
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