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Anotace 

 

V předloţené diplomové práci je zpracováno posouzení protipovodňové ochrany 

obce Bolatice. Pro dokonalou funkčnost systému protipovodňové ochrany obce je nutno 

vypočítat a poté nastavit vypouštění vody z jednotlivých poldrů takovým způsobem, 

aby převedení případné povodně bylo bez větších následků. Řešením a konečným 

výstupem je návrh regulace vypouštění vody z poldrů při převádění povodňové vlny. 

Závěrem a de facto cílem práce je přesné určení regulace spodních výpustí při poldrech.  

Dopracování se závěru je podloţeno výkresovými materiály – hydrotechnickou situací, 

podélnými profily jednotlivých stok a hydrotechnickými výpočty. 

 

Klíčová slova: suchý poldr, kanalizace, hydrotechnická situace, hydrotechnické 

výpočty, regulace průtoků, povodeň 

 

 

Annotation 

In the present work is processed assessment of flood protection Bolatice 

community. For ultimate functioning of the village flood protection system must be 

calculated and then set the discharge of water from the polders such a way as to transfer 

any floods were no major consequences. Solution and the final output is a proposal 

regulating the discharge of water from the polders in the transfer of flood waves. Finally, 

a de facto aim of thesis is determine the precise regulation of bottom outlets in polders. 

Completion of the conclusion is supported drawing materials - hydraulic engineering 

situations, longitudinal sections of sewers and hydrotechnics calculations. 

 

Key words: dry polder, sewerage, hydrotechnics situation, hydro calculations, volume 

control damper, flood 
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1. Úvod  

V diplomové práci je zpracována koncepce moţného řešení protipovodňové 

ochrany obce Bolatice. Celý zpracovávaný problém je podloţen technickými výkresy, 

hydrotechnickými výpočty a respektující současná pravidla legislativy.  

V experimentální části  jsou prací se situační mapou [Příloha č. 1] odečteny 

hodnoty nadmořských výšek veškerých stok z celého kanalizačního systému obce. Tyto 

hodnoty byly výchozím podkladem pro vypracování podélných profilů [Příloha č. 3 - 10] 

těchto stok. K vizualizaci podélných profilů byl pouţit program Winplan 5.0. Dalším 

vypracovaným kmenovým materiálem je hydrotechnická situace [Příloha č. 2]. Tento 

podklad je pro úspěšné zpracování této problematiky zcela klíčový, neboť se od něj odvíjí 

další zpracované výstupy a práce je opřená hlavně o bezvadně zpracovaný výkres 

hydrotechnické situace. Dalším krokem je vypracování součtové metody [Příloha č. 12], 

která zřetelně poskytne kompletní potřebné hydrotechnické údaje nutné k dalšímu 

rozpracování problému. Vypracováním výše uvedených příloh jsem získal potřebné vstupy 

pro celkové řešení problému, kterým je regulace výpustných zařízení, jimiţ jsou osazeny 

vybudované protipovodňové nádrţe.  

V teoretické části práce je pak stručně nastíněna problematika povodní a to jak 

hledisko prevence, tak řešení jiţ nastalé situace. Popsány jsou jednotlivé pojmy, týkající se 

přímo povodňových situaci, ale i pojmy, které jsou v konečném důsledku se záplavami 

přímo spjaty. Teoretická část do značné míry vychází z legislativních pramenů.  

 

2. Popis stávajícího stavu  

Obec Bolatice leţí v jiţní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km 

na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem. 

Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. 

Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský 

les, převáţně smrkový a borový a les Baţantnice. Obec sama leţí v nadmořské výšce asi 

260 m na ploše 132 ha. Nejniţší místo v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku 

Černého potoka a  potoka Opusty - 240 m n. m. 
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V obci Bolatice ţije v současné době na 4300 obyvatel a jejich počet rok od roku 

stoupá. V obci se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko, pošta, spořitelna, 

kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, 

koupaliště, sauna, solárium, solná jeskyně, kulturní dům, kino,  podnik Lanex a.s. - 

výrobce vaků a lan, zaměstnávající více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost 

Opavice a.s., obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, 13 soukromých 

obchodů. Součástí obce je i 16 ha průmyslová zóna, ve které působí na 20 firem. Všichni 

občané v obci jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na veřejnou kanalizaci včetně 

ČOV. Všechny odpadní vody v obci jsou čištěny v jedné ze tří ČOV (Bolatice, Průmyslová 

zóna, Borová). Délka místních komunikací je 16,5 km. Délka chodníků je 9,3 km. Plocha 

veřejného prostranství je 7 600 m
2
 [1]. 

 

3. Vytipování problémů 

Obec Bolatice svojí polohou (nachází se v údolí) je poměrně často a silně ohroţena 

bouřkovými lijáky, popřípadě dlouhodobými vytrvalými dešti. Postupem času bylo v obci 

strategicky vybudováno osm protipovodňových nádrţí, které obec chrání před rozlivem 

vod do ulic a ostatních nízko poloţených ploch. 

V obci Bolatice byly v posledních 30 ti letech povodně způsobeny bouřkovými 

lijáky (léta 1968, 1986, 1991 a 2004) a dlouhodobými dešti s přívalovým deštěm (rok 

1997). 

Osm protipovodňových nádrţí má povodí asi 6 km
2
. Povodí pod nádrţemi má 

plochu asi 2 km
2
. 

V plánu je vybudování dalších dvou poldrů, díky tomu bude ochrana obce před 

hrozbou povodní opět komplexnější. 

„Poldr je nízko leţící plocha půdy, která uměle vytváří hydrologickou jednotku, 

ohraničenou hrází a vyţadující odvodnění.“ [21] 

Problémem, řešeným v diplomové práci je přesné, účinné, bezpečné, výpočty 

a výkresovou dokumentací podloţené vypouštění a regulování vody při převádění 

povodně. 

Vzhledem k současnému počtu osmi protipovodňových nádrţí a v blízké 

budoucnosti vybudovanými dalšími dvěma suchými poldry, jejichţ výtoky jsou zaústěny 
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do obecní kanalizační sítě, je třeba k problému vypouštění přistupovat zodpovědně 

a vyprojektované a vypočtené regulace průtoku dodrţovat. Právě dodrţování správného 

vypouštění je stěţejní pro bezproblémové převedení povodně a zároveň zachování 

bezproblémového stavu kanalizačního systému, který je prostředkem pro převedení 

povodně obcí.  

„S ohledem na počet vybudovaných nádrţí nabývá na významu při ochraně obce 

za povodně koordinace nastavení správné velikosti odtoku z jednotlivých retenčních 

nádrţí.  

V současnosti je preferován intuitivní přístup. Zásady pro celkovou koordinaci 

odtokových poměrů zatím k dispozici nejsou. Odůvodněním takovéhoto přístupu je 

potřeba vytvoření vhodného simulačního nástroje a téţ určitá finanční a časová náročnost 

takového řešení“ [14]. 

Určitým problémem je také průtočnost resp. v případě rozpracovaného projektu 

neprůtočnost poldrů. Cituji odbornou literaturu: „Suché poldry nemají ţádné stálé nadrţení 

vody a celý jejich objem je určen pro zachycování vody z povodní. S revitalizacemi nemají 

suché poldry jako jednoúčelové hydrotechnické objekty nic společného. V poslední době 

se jim ovšem dostává nepříznivého hodnocení i z hlediska technické bezpečnosti a vyuţití 

plochy: 

 Sílí obavy o bezpečnost hrází suchých poldrů, které jsou dlouhodobě 

proschlé, případně narušení hlodavci, a potom najednou, ve velmi krátké 

době musejí odolávat plnému zatíţení. Z těchto důvodů rovněţ rostou obavy 

z příliš vysokých hrází poldrů. 

 Proti původním předpokladům se příliš nedaří efektivně hospodařit 

ve vnitřních plochách suchých poldrů. Tato území totiţ bývají, přestoţe jde 

o „suché“ poldry, poměrně vlhká, a tedy obtíţně obhospodařovatelná. 

V této situaci získávají větší podporu poldry polosuché, s trvalým částečným nadrţením. 

Bývá také doporučováno budovat spíše poldry niţší – za bezproblémovou bývá pokládána 

výška hráze 5 metrů“ [11]. 

 Výše uvedené teze mají jistě svou logiku, nicméně nezpochybnitelným faktem je, 

ţe existence suchých poldrů jako komplexní protipovodňové ochrany obce Bolatice má své 

nemalé opodstatnění. Koneckonců jejich důleţitost a mimo jiné i funkčnost je ověřená 

v praxi.  
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4. Principy řešení 

4.1. Legislativní 

Základním legislativním pramenem, o který se opírá problematika řešená 

v předloţené práci je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyzdvihl bych zejména hlavy IX, § 63, 64, 86. 

Vezmeme-li v úvahu také stavební řízení, pak bych zmínil hlavu II, Díl 3, oddíl 1 

a zejména § 8 – 15. Dalším zákonem, kterým se předloţená diplomová práce řídí je zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů. 

Další podstatné normy zabývající se problematikou jsou zákon č. 379/2009 Sb., 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.2. Technické 

4.2.1 Pojmy 

Povodně – povodněmi se ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda 

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

odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území 

při soustředěném odtoku sráţkových vod [3]. 

Poldry – ohrázované prostory, schopné zadrţet část povodňového průtoku. V ČR jsou 

častější tzv. suché poldry, které nemají ţádné stálé nadrţení vody, a celý jejich objem je 

určen pro zachycování vody z povodní. Suché poldry jsou ovšem jednoúčelové 

hydrotechnické objekty, které nelze pokládat za ekologicky orientovaná opatření. 

Ekologický aspekt lze nacházet u vícefunkčních poldrů, které jsou zakládány v ekologicky 

degradovaných plochách a jejich zátopové ploše je dán blízký charakter [13]. 
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Protipovodňové akumulační nádrţe se dělí podle jejich umístění, na řece nebo 

na kanalizaci a jejich povahu během suchého počasí. Mokré poldry nabízejí moţnost 

rekreace a zařízení občanské vybavenosti, jako jsou rybaření a rekreační plavba 

na lodičkách. Suché nádrţe mohou být také vyuţívány pro rekreaci, parky a hřiště. Nádrţe 

jsou nazývány jako retenční nebo zadrţovací. Počátek vyuţívání poldrů ve Francii, 

datován do období 60. let 20. století [23]. 

Kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 

k odvádění odpadních vod a sráţkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních 

vod, jakoţ i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Kanalizace je vodním dílem [5]. 

Stoková síť – je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení slouţících k odvádění 

odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny 

odpadních vod, případně přímo do recipientu [16]. 

Spodní výpusti – hlavním úkolem spodní výpusti je regulace průtoku v korytě pod nádrţí 

a v případě nutnosti umoţnit její vypuštění [15]. 

4.2.2 Vzdouvací stavby 

Suché poldry jsou vodní nádrţe, které však nemají vodu. V jejich prostoru mohou 

být naplánovány lesní, křovinné nebo travní porosty, eventuálně mokřady. V těchto 

kulturách je moţné hospodařit obvyklým způsobem. Poldr je zpravidla určen k zachycení 

mimořádně velkých povodní, takţe podle dohodnutého řádu se na tuto povodeň 

dlouhodobě čeká například 30, 50 nebo 100 roků [12]. 

Vybudování suché nebo polosuché nádrţe je účinné protipovodňové opatření, 

kterým lze dosáhnout sníţení kulminačního průtoku povodně a rozloţení objemu 

povodňové vlny do delšího časového intervalu dočasnou akumulací vody. 

Po odeznění povodně dochází k vyprázdnění nádrţe a území můţe být vyuţíváno 

v podstatě dosavadním způsobem nebo původnímu vyuţívání způsobem blízkým.  

Návrh suché nádrţe pro ochranu před povodněmi musí vycházet z komplexního 

posouzení poměrů a porovnání s jinými moţnostmi protipovodňové ochrany, případně 

kombinace různých opatření [4]. 

Morfologie terénu obce Bolatice má poměrně specifický charakter, vybudování 

soustavy protipovodňových nádrţí majících povahu suchého poldru se jeví jako naprosto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient
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nejlepší moţné řešení. Systém poldrů se vzájemně doplňuje, propojuje a navazuje na sebe. 

Díky tomu je obec dobře ochráněna případné povodňové vlně, jejíţ výskyt má poměrně 

četnou pravděpodobnost. 

Suché nádrţe mohou být průtočné nebo boční. Naplněním ochranného prostoru 

nádrţe lze dosáhnout zmenšení aktuálního průtočného mnoţství a tím i odtoku 

povodňového průtoku při niţších výškách hladiny vody – odtok se rozloţí do delšího 

časového intervalu oproti přirozenému stavu. Pro zajištění maximálního účinku retenčních 

nádrţí je třeba zajistit, aby se ochranný prostor naplňoval aţ v období kulminující 

povodňové vlny. Jeho předčasné naplnění v období nástupu povodně můţe retenční účinek 

na průtok pod nádrţí výrazně omezit. Pro správnou funkci a zajištění největšího účinkuje 

proto nezbytné navrhnout správný poměr kapacity spodních výpustí u průtočné nádrţe 

ve vztahu k očekávanému přítoku za povodní [4]. 

4.2.3 Ochrana před povodněmi 

Povodně jsou ze všech přírodních katastrof nejčastější. Obyvatele oblastí u řek 

a moří ohroţují uţ od nepaměti. Ke sníţení nebezpečí povodní slouţí náspy a hráze, 

povodňové zábrany a ochranné zdi. Spolehlivě zkrotit vodní sílu se ale dodnes nepodařilo. 

V poslední době se ukazuje tendence k častějším a extrémnějším povodním. Důvodem je 

globální oteplování Země, které se negativně projevuje i ve vodním hospodářství.  

Pozorujeme narůstající četnost jak vytrvalých, tak i krátkých prudkých sráţek. 

Vyrovnávací účinek půdy a depresí v krajině uţ nepostačuje. Koryta potoků a řek 

uţ nejsou schopna pojmout všechnu odtékající vodu. Dochází k záplavám s velkými 

škodami na budovách, komunikacích a kulturní krajině [22]. 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod 

při povodních a ţivotech a majetku občanů, společnosti a na ţivotním prostředí prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopností povodí 

a ovlivňováním průběhu povodní. 

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů 

a při vyhlášení krizové situaci krizovými plány. 
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Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 

 

 dosaţení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku 

a jeho stoupající tendenci 

 déletrvajících vydatných dešťových sráţkách, popřípadě prognóze 

nebezpečí intenzivních dešťových sráţek, očekávaném náhlém tání, 

nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp 

a nápichů 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho 

poruchy 

4.2.4 Území určená k rozlivu povodní 

Pro účely zmírnění účinků povodně můţe vodoprávní úřad jako preventivní 

opatření v záplavovém území na podkladě plánu oblasti povodí místo jiných opatření 

na ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní. 

V rozhodnutí o stanovení území určených k rozlivům povodní omezí vodoprávní 

úřad po projednání s dotčenými úřady státní správy právo uţívání pozemků a staveb 

v tomto území. 

Za omezení uţívání pozemků a staveb náleţí jejich vlastníkům náhrada. V případě 

potřeby můţe vodoprávní úřad podat ve veřejném zájmu návrh na vyvlastnění dotčených 

pozemků a staveb, případně můţe podat stavebnímu úřadu návrh na vyhlášení stavební 

uzávěry. 

4.2.5 Území ohrožená zvláštními povodněmi 

Území ohroţená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu 

zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území 

ohroţený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich 

rozsah v krizovém plánu. Pro jeho pořízení platí zvláštní zákon. 
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4.2.6 Stupně povodňové aktivity 

Stupni povodňové aktivity se pro účely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná 

na směrodatné limity, jimiţ jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech 

na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené 

v příslušném povodňovém plánu. 

Stupně povodňové ochrany jsou tři. Určují se nebezpečím nebo vývojem 

povodňové situace. Dle určení stupně se mimo jiné určuje rozsah opatření prováděných 

pří řízení ochrany před povodněmi. 

 

 První stupeň – stav bdělosti 

- nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li 

příčiny, takového nebezpečí 

- vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému 

zdroji povodňového nebezpečí 

- zahajuje činnost hlásná a hlídková sluţba 

- na vodních dílech nastává tento stav při dosaţení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo 

při zjištění mimořádných okolností, jeţ by mohly vést ke vzniku 

zvláštní povodně 

 Druhý stupeň – stav pohotovosti 

- nastává tehdy, kdyţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá 

v povodeň  

- vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů 

a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti 

- aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany 

před povodněmi 

- uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce 

- provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle 

povodňového plánu 
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 Třetí stupeň – stav ohrožení 

- vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohroţení 

ţivotů a majetku v záplavovém území 

- vyhlašuje se také při dosaţení kritických hodnot sledovaných jevů 

a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se 

zahájením nouzových opatření 

- provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce 

nebo evakuace 

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním 

obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosaţení nebo předpověď dosaţení 

směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva 

předpovědní nebo hlásné povodňové sluţby, doporučení správce vodního toku, oznámení 

vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového 

nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen 

informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 

 Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou 

obsaţené v povodňových plánech.  

4.2.7 Povodňové plány 

Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), se tímto rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných 

a spolehlivých informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění odtokového reţimu, 

organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné 

aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové sluţby a ochrany objektů, 

přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí 

v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. 

  

Obsah povodňových plánů se dělí na: 

 věcnou část – údaje pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, 

uceleného povodí nebo jiného územního celku, zahrnuje také směrodatné limity 

pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity 
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 organizační část – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků 

ochrany před povodněmi, dále pak úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany 

před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové sluţby 

 grafická část – obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny 

zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily, 

informační místa [3]. 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 

5.1. Posouzení možných variant řešení 

Variantní moţnosti spočívají hlavně ve změnách regulace vypouštění z osmi 

protipovodňových nádrţí.  

Jistou variantou můţe být zvýšení vypouštěného mnoţství vody z poldru číslo VII. 

Zvýšení vypouštěného mnoţství je moţné z důvodu, ţe část kanalizace, do které ústí 

spodní výpusť poldru, neodvádí odpadní vodu z dalších nemovitostí a tudíţ je její kapacita 

takřka v celé své šíři k dispozici pro vypouštění vody z poldru. 

S ohledem na kapacitní moţnosti kanalizační soustavy a celkovou dispozicí 

protipovodňových nádrţí a kanalizace byly průtoky nastaveny na hodnoty uvedené 

v kapitole 5.2.3 a podkapitole C). 

Při zpracování diplomové práce bylo vycházeno ze současné situace, bylo nutno 

respektovat aktuální dispozici a rozloţení kanalizační soustavy. 

Součtovou metodou [Příloha č. 12] byly získány konkrétní údaje týkající se 

hlavních parametrů stokové sítě. Z výše uvedené přílohy byly zjištěny klíčové hodnoty 

pro celou práci, kterou jsou dimenzovací a kapacitní průtoky ve všech úsecích stokové sítě. 

Na základě těchto hodnot bylo moţno navrhnout moţnou variantu řešení. Aby byly 

dodrţeny veškeré normy a poţadavky, jako například zajištění beztlakového proudění 

v celém kanalizačním systému je níţe rozpracovaná varianta pro danou situaci 

nejvýhodnější. 

Ostatní varianty se od konkrétní zpracované můţou lišit pouze nepatrně, jelikoţ je 

nutno respektovat celou škálu bezpodmínečných pravidel. 
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5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

5.2.1 Všeobecná část 

Podkladem pro zpracování předkládaného projektu byla situace území 

s výškopisným a polohopisným zaměřením. Výškopis je dán prostřednictvím vrstevnic. 

Situace je v měřítku 1:5000. Situace zahrnuje zpevněné a nezpevněné plochy, zastavěné 

plochy a převáţnou část poldrů. V situaci je zakresleno šest současných protipovodňových 

nádrţí a dvě jiţ vyprojektované nádrţe, čekající na realizaci. Chybí dva jiţ existující 

poldry. Konkrétně byly v poskytnuté situační mapě zaznačeny poldry číslo I, II, III, IV, V, 

VII, IX a X (dle projektové dokumentace). Z toho nádrţe číslo IX a X jsou nádrţe, 

které teprve vybudovány budou. Chybí nádrţe číslo VI a VIII. V práci se tedy vychází 

z poskytnuté situační mapy a poldry VI a VIII řešeny nejsou. 

 

A) Základní údaje o protipovodňových nádržích: 

 

 Vodní dílo:    Poldr č. I (Důlek) 

Hráz:     zemní sypaná homogenní 

Plocha nádrže:   54 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   101 000 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    108,5 m  

max. výška:   4,73 m 

šířka koruny   3,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:3,1 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,85 
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Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 600, délky 23,5 m, 

spádu 0,45%, se stavítkem na vtoku DN 600. 

Bezpečnostní přepad je situován do levé části koruny hráze v návaznosti 

na stávající úbočí svahu. Vlastní délka přelivné hrany je 10,0 m se sklonem směrem 

ke koruně hráze 1 : 5, na opačné straně navazuje na úbočí svahu. 

Normální hladina je udrţována regulovatelnou výpustí – na vtokovém objektu 

opatřena česlemi. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. 

Obsluhovací lávka k spodní výpusti je umístěna cca v poloviční výšce hrázového tělesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Celkový pohled na poldr č. I (Důlek) 
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 Vodní dílo:    Poldr č. II (Nad koupalištěm) 

Hráz:     zemní sypaná homogenní 

Plocha nádrže:   38 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   92 000 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    105 m  

max. výška:   5,24 m 

šířka koruny   4,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:2,6 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,2 

 

Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 600, délky 22 m, 

spádu 4,3%, se stavítkem na vtoku DN 600. 

Bezpečnostní přeliv je řešen sdruţeným funkčním objektem, situovaným ve spodní 

třetině návodního svahu hráze. 

Ţelezobetonová konstrukce výpustného a přelivného objektu je navrţena dle 

typizačních směrnic objektů. Přelivný objekt je dimenzován na návrhovou povodeň 

při Q100 = 2,2 m
3
/s při normální hladině v nádrţi na kótě 262,15 m n. m. 

  Normální hladina je udrţována regulovatelnou výpustí – na vtokovém objektu 

opatřena česlemi. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. 

Obsluhovací lávka k spodní výpusti je umístěna cca v poloviční výšce hrázového tělesa. 

Hráz je na koruně osázena topoly a na vzdušním svahu solitérně jehličnany.  
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Obr. č. 2 Pohled z koruny hráze na zátopu poldru č. II (Nad koupalištěm) – foceno z koruny hráze 

(zátopa se nachází na snímku vlevo nahoře) 

 

 Vodní dílo:    Poldr č. III (Na lánech) 

Hráz:     zemní sypaná homogenní 

Plocha nádrže:   10 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   25 000 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    72 m  

max. výška:   4,90 m 

šířka koruny   3,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:2,5 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,2 
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Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 400, délky 29 m, 

spádu 8%, se stavítkem na vtoku DN 400, zabudovaném v ţelezobetonovém poţeráku 

s obsluhovací lávkou z koruny hráze. Bezpečnostní přeliv je v podobě sníţeného průlehu 

v délce 20,0 m na pravé straně koruny. Normální hladina je udrţována regulovatelnou 

výpustí – na poţeráku opatřena česlemi. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. 

Obsluhovací lávka k spodní výpusti je umístěna cca v poloviční výšce hrázového tělesa. 

Je nutno, aby majitel díla ve spolupráci s majiteli pozemků v povodí dbal 

na takovém způsobu obdělávání a druzích plodin, aby byly minimalizovány splachy ornice 

a eroze. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Celkový pohled na poldr č. III (Na lánech) 

na snímku uprostřed – těleso hráze, pravá strana – zátopa, 

levá strana – inundační oblast 
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 Vodní dílo:    Poldr č. IV (U silnice) 

Hráz:     zemní sypaná homogenní 

Plocha nádrže:   61 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   137 000 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    752 m  

max. výška:   6,90 m 

šířka koruny   3,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:2,5 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,2 

Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 600 s vloţeným potrubím 

DN400 z PVC, délky 34,5 m, spádu 2,6%, se stavítkem na vtoku DN 400, zabudovaném 

v ţelezobetonovém výtokovém objektu na vzdušném svahu. Bezpečnostní přeliv je 

v podobě sníţeného průlehu v délce 100,0 m v levé části koruny hráze s hranou fixovanou 

při výtoku obrubníkem do betonového loţe. Normální hladina je udrţována regulovatelnou 

výpustí – ve výtokové šachtě na vzdušním svahu. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. 

Obsluhovací lávka k spodní výpusti je umístěna cca v poloviční výšce hrázového tělesa. 

Zátopová plocha je v převáţné části s kulturou orná půda, dochází k zanášení 

prostoru před vtokem. 

Je nutno, aby majitel díla ve spolupráci s majiteli pozemků v povodí dbal 

na takovém způsobu obdělávání a druzích plodin, aby byly minimalizovány splachy ornice 

a eroze. 
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Obr. č. 4 Panoramatický snímek poldru č. IV (U silnice) – na snímku se nachází zátopa, těleso 

hráze a vlevo uprostřed spodní výpusť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Hráz poldru č. IV (U silnice) – hrází je travnatá plocha přibližně uprostřed snímku 

    

 Vodní dílo:    Poldr č. V (U školy) 

Hráz:     zemní sypaná homogenní 

Plocha nádrže:   39 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   121 000 m
3
 (maximální) 
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Hráz:  

délka:    112 m  

max. výška:   8,15 m 

šířka koruny   3,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:4,5 a 2 

 sklon vzdušního svahu: 1:3 a 1,5 

 

Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 600 s vloţeným potrubím 

DN400 z PVC, délky 34,5 m, spádu 2,6%, se stavítkem na vtoku DN 400, zabudovaném 

v ţelezobetonovém výtokovém objektu na vzdušném svahu. Bezpečnostní přeliv je 

v podobě sníţeného průlehu v délce 20,0 m v levé části koruny hráze. Normální hladina je 

udrţována regulovatelnou výpustí – ve výtokové šachtě na vzdušním svahu. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.  

 

 

Obr. č. 6 Poldr č. V (U školy) - foceno z koruny hráze, lze vidět vtokový objekt a zátopu 
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 Vodní dílo:    Poldr č. VI (silnice Bolatice - Borová) 

Hráz:     hráz tvoří stávající silniční těleso silnice 

Plocha nádrže:   25 000 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   55 000 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    30 m  

max. výška:   3,50 m 

šířka koruny   5,00 m   

 sklon návodního svahu: 1:2 

 sklon vzdušního svahu: 1:2 

 

Spodní výpust je tvořena ţelezobetonovým potrubím DN 400 bez regulace odtoku. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.  

Těleso hráze je tvořena násypem silnice. Korunu hráze tvoří vozovka 

s asfaltovým povrchem. Bezpečnostní přeliv není vybudován. 

Působením vodní eroze vzniká při patě hráze postupně se zvětšující výmol. 

Tento jev můţe mít do budoucna nepříznivý vliv na zemní těleso silnice, která tvoří korunu 

hráze. 

Vodní eroze půdy je výsledkem odpojení částice půdy dopadem kapky deště a jejím  

transportem na jiné místo. Déšť musí padat s dostatečnou intenzitou, pokud je tato 

podmínka splněna, kapky dopadají na holou půdu a jejich kinetická energie je schopna 

oddělit a přesunout půdní částici na krátkou vzdálenost. Účinky procesu jsou pouze 

místního významu. Mnoţství vody, které se nevsákne do půdy, odtéká gravitačně 

po povrchu a vznikají tím rýţky a rýhy a transport půdních částic je markantnější. [24] 
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Obr. č. 7 Poldr č. VI (silnice Bolatice - Borová) - na snímku je patrná vodní eroze,  

která vytváří rýhy u paty hráze, kterou tvoří těleso sinice (vlevo nahoře) 

 

 Vodní dílo:    Poldr č. VII (Vedle koupaliště) 

Hráz:     zemní homogenní hráz 

Plocha nádrže:   4 500 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   7 800 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    83 m  

max. výška:   4,10 m 

šířka koruny   2,50 m   

 sklon návodního svahu: 1:2 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,5 

 

Spodní výpust je tvořena PVC potrubím DN 150 bez regulace odtoku. 
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Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 Zákona č. 254/2001 Sb.  

Bezpečnostní přeliv je vybudován u pravého zavázání, tvoří jej čtyři trubní 

propustky do oblasti poldru č. II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Poldr č. VII (Vedle koupaliště) - snímek pořízen z koruny hráze, vlevo patrná spodní výpusť 

a zátopa 
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 Vodní dílo:    Poldr č. VIII (vlevo vedle silnice) 

Hráz:     zemní homogenní hráz 

Plocha nádrže:   4 500 m
2
 (maximální) 

Objem nádrže:   7 800 m
3
 (maximální) 

Hráz:  

délka:    83 m  

max. výška:   4,10 m 

šířka koruny   2,50 m   

 sklon návodního svahu: 1:2 

 sklon vzdušního svahu: 1:2,5 

Spodní výpust je tvořena PVC potrubím DN 150 bez regulace odtoku. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.  

 

 

Obr. č. 9 Koruna hráze a zátopa poldru č. VIII  

V plánu blízké budoucnosti je výstavba dalších dvou poldrů, které doplní stávající systém. 
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 Obr. č. 10 Vzorový příčný řez hrází č. X  

 

Řešení předloţené diplomové práce však jiţ vychází z projektu, ve kterém jsou tyto 

poldry zakresleny [6], [18]. 

 

Tabulka č. 1 Základní informace o protipovodňových nádržích 

 

Výška 

vodního 

sloupce 
[1]

 

Povodí 

nádrţe 

v [km
2
] 

Objem 

nádrţe [m
3
] 

Průměrný 

výtok [m
3
/s] 

Doba 

prázdnění 

[hod.] 

Přítok vody 

do nádrţí 
[2] 

 

Nádrţ č. I 4,75 0,992 121 000 0,80 36 184 000 

Nádrţ č. II 6,00 0,97 92 000 0,80 32 183 000 

Nádrţ č. III 4,90 0,175 25 000 0,80 10 33 000 

Nádrţ č. IV 6,80 1,57 148 000 0,85 43 296 700 

Nádrţ č. V 8,15 0,882 121 200 1,00 30 166 000 

Nádrţ č. VI 3,50 0,53 28 000 0,60 25 47 700 

Nádrţ č. VII 4,00 0,75 7 800 0,12 74 13 500 

Nádrţ č. VIII 3,00 0,16 6 400 1,34 1,32 19 680 

___________________________________________________________ 

[1]
 maximální výška [m] 

[2]
 při intenzitě dešťů 210 mm za 24 hodin [m

3
] 
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B) Doba prázdnění nádrží potrubím DN 400 

Celodenní déšť o intenzitě aţ 210 mm přivede do nádrţe s povodím asi 

1 km
2
 210 000 m

3
 vody.  

 Jako příklad uvádím hráz č. V, ze které odteče za 24 hodin 86 000 m
3
 

a zadrţí se dalších 96 500 m
3
 vody.  

Dohromady to potom je 86 500 + 96 500 = 182 500 m
3
, coţ je více neţ 

přítok, tj. 210 mm · 0,88 km
2
 · 0,9 = 166 320 m

3
. 

Ţádná hráz nemůţe být vypouštěna plným odtokem. Hrozilo by 

totiţ vyplavení vody z kanálů velkým tlakem. Vypouštění nádrţí se řídí 

manipulačními a provozními řády [25]. 

5.2.2 Výkresová část 

A) Situační mapa [Příloha č. 1] 

Situační mapa obce Bolatice byla poskytnuta vedením obce Bolatice. 

V situaci jsou zakresleny zpevněné a nezpevněné plochy, konkrétní nemovitosti, 

protipovodňové nádrţe a plochy, z nichţ je odváděna nadrţená voda a konečně kanalizační 

síť. Do kanalizační sítě ústí veškeré výpusti z protipovodňových nádrţí. Tento meritorní 

fakt je určující pro celou přeloţenou práci. Kanalizace ústní do obecní čistírny odpadních 

vod, jejíţ umístění však v situaci není zaznačeno. Do této výchozí mapy je dle pravidel pro 

navrhování stokových sítí označena stoková soustava na dílčí fragmenty. Z kaţdého poldru 

ústí část kanalizace, která se větví a následně postupně centrálně sbíhá. 

Celá kanalizační síť je rozdělena na hlavní sběrače B, C, D, E, F, do kterých se 

vlévají vedlejší větve. Kmenovou stokou, do které se vlévají prakticky všechny hlavní 

stoky je část stokové sítě s označením A. Tato stoka je logicky o nejvyšší světlosti celé 

kanalizační soustavy, konkrétně potrubí jmenovité světlosti DN 1500. 

Celá kanalizační síť je vyprojektována jako gravitační a ústí do ČOV. Stokovou síť 

tvoří 56 částí. Celková délka stokové sítě je málo přes 15 104 m. 
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Tabulka č. 2 Charakteristika hlavních částí kanalizační soustavy 

Označení stoky Délka stoky[m] 
Navržený profil 

[mm] 

Max. kapacitní 

průtok [l·s
-1

] 
Sklony dna [‰] 

A 1413 600-1500 5542 7 

A1 129,5 150 28,97 41 

A2 458,5 500 526,28 26 

A3 178,5 400 419,76 46 

A4 189 400 391,43 39 

A5 265,5 300 128,52 20 

A6 105 300 140,78 24 

A7 84 300 64,26 5 

A8 91 200 74,22 58 

A9 43,5 300 125,26 19 

A10 239 300 95,31 11 

B 1008 500-800 1178,10 9 

B1 287,5 400 371,34 36 

B2 458,5 400-800 1963,5 25 

B3 400 600 257,99 2 

B4 164 300 255,42 79 

B5 156 300 76,03 7 

C 539 400-1000 2360,20 11 

C1 517,5 400 321,59 27 

C2 602 400-600 706,53 15 

C3 600,5 400 276,78 20 

C4 777 400 276,78 20 

C5 168 200 79,17 66 

D 743 400-1000 3412,80 23 

D1 320 500 663,81 35 

D2 180,5 400 303,20 24 

D3 88,5 400 269,77 19 

E 620,5 500 336,61 9 

E1 356,5 300 181,75 40 

E2 31,5 300 64,26 5 

E3 81,5 400 491,23 63 

E4 228 400 495,12 64 

E5 184 500 777,37 48 
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B) Hydrotechnická situace [Příloha č. 2] 

 

V příloze č.2 - Hydrotechnická situace je celá kanalizační síť ohraničena 

kanalizačním povodím. Samostatné kanalizační povodí je dále rozděleno na kanalizační 

okrsky. Kanalizační okrsky jsou navrhovány metodou tzv. ideálních střech. Tato metoda 

spočívá v půlení úhlů v místech, kde se nachází kanalizační šachta.  

Velikost jednotlivého okrsku nesmí být větší neţ jeden hektar. Veškeré okrsky jsou 

podle určených pravidel očíslovány a následně vypočítána jejich plocha.  

Navrţení kanalizačního povodí, rozdělení do kanalizačních okrsků s určením jejich 

plochy je odrazovým můstkem pro další nutnou součást práce, kterou je součtová metoda 

[Příloha č. 12]. 

 

Povodí je rozděleno do 117 okrsků. Celková plocha kanalizačního povodí činí 

7,45ha. 

 

 

Tabulka č. 3 Charakteristiky kanalizačního povodí/okrsků 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

1 0,70 140,00 33,572 16 0,64 269,00 62,389 

2 0,50 129,50 23,980 17 0,20 131,50 9,592 

3 1,00 245,00 106,474 18 0,14 91,00 6,714 

4 0,72 321,00 34,531 19 0,20 131,50 26,171 

5 0,49 170,00 23,500 20 0,13 91,00 6,235 

6 0,16 63,00 66,675 21 0,09 63,00 4,316 

7 0,01 157,00 0,240 22 0,25 189,00 22,717 

8 0,09 71,00 68,090 23 0,11 57,00 54,974 

9 0,16 81,50 7,674 24 0,08 42,00 123,133 

10 0,01 7,00 77,306 25 0,19 106,00 9,112 

11 0,08 60,50 3,837 26 0,16 94,50 7,674 

12 0,01 10,50 82,994 27 0,10 74,50 21,863 

13 0,02 17,50 85,333 28 0,02 14,00 148,312 

14 0,01 10,50 195,446 29 0,08 88,50 3,837 

15 0,65 344,50 31,174 30 0,16 73,50 162,261 
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Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

31 0,99 385,00 410,921 42 0,58 308,00 27,817 

32 0,60 346,50 28,776 43 0,59 280,50 28,296 

33 0,37 196,00 17,745 44 0,34 92,00 16,306 

34 0,27 94,50 12,949 45 0,06 35,00 2,878 

35 0,08 42,00 3,837 46 0,21 118,50 29,576 

36 0,12 59,50 22,822 47 0,01 7,00 59,075 

37 0,24 112,00 82,008 48 0,21 154,00 98,394 

38 0,24 178,50 11,510 49 0,72 56,50 34,531 

39 0,01 7,00 512,747 50 0,09 200,50 39,425 

40 0,34 189,00 16,306 51 0,46 45,50 62,136 

41 0,01 10,50 537,781 52 0,07 126,00 166,506 

 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

53 0,15 35,00 7,194 72 0,31 156,00 14,867 

54 0,07 49,00 3,357 73 0,01 7,00 411,537 

55 0,08 133,00 14,564 74 0,33 188,50 979,647 

56 0,30 113,00 14,388 75 0,34 265,50 16,306 

57 0,28 45,50 42,862 76 0,05 35,00 1013,391 

58 0,10 213,50 48,364 77 0,12 105,00 5,755 

59 0,55 264,50 26,378 78 0,12 119,00 1040,078 

60 0,61 45,50 29,255 79 0,10 84,00 4,796 

61 0,10 88,50 61,359 80 0,001 3,50 1060,275 

62 0,21 31,50 121,591 81 0,09 91,00 4,316 

63 0,06 7,00 295,614 82 0,14 112,00 1086,731 

64 0,001 400,00 0,192 83 0,05 43,50 2,398 

65 0,57 231,00 327,834 84 0,02 17,00 1105,666 

66 0,44 139,50 21,102 85 0,15 165,50 7,194 

67 0,10 81,50 4,796 86 0,06 77,00 2,878 

68 0,001 24,50 26,475 87 0,05 73,50 12,638 

69 0,09 56,00 364,209 88 0,19 140,00 1143,219 

70 0,29 112,00 383,773 89 0,13 91,00 6,235 

71 0,01 7,00 390,141 90 0,48 408,00 23,021 
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Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

91 0,12 92,00 5,755 99 0,84 605,50 40,286 

92 0,13 109,50 35,492 100 0,36 171,50 98,469 

93 0,15 108,50 7,194 101 0,27 52,50 209,593 

94 0,21 150,50 59,802 102 0,12 168,00 5,755 

95 0,65 570,50 31,174 103 0,14 245,00 225,568 

96 0,04 31,50 133,696 104 0,22 147,00 10,551 

97 0,81 586,50 38,847 105 0,18 80,50 8,633 

98 0,00 14,00 39,593 106 0,09 63,00 13,093 

 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

Okrsek 

číslo 

Plocha 

okrsku 

[ha] 

Délka úseku 

kanalizace 

[ha] 

Celkový 

dimenzovaný 

průtok [l·s
-1

] 

107 0,06 49,00 2,878 113 0,07 50,00 66,293 

108 0,35 213,00 33,022 114 0,28 228,00 13,429 

109 0,00 10,50 44,390 115 0,10 77,00 85,802 

110 0,04 31,50 1,918 116 0,26 184,00 12,469 

111 0,17 91,00 55,217 117 0,28 245,00 113,274 

112 0,14 81,30 6,714     

C) Podélné profily [Příloha č. 3 - 10] 

V podkapitole podélné profily jsou uvedeny nejpodstatnější údaje z psaných 

podélných profilů stok, do kterých jsou zaústěny spodní výpusti protipovodňových nádrţí. 

 

Kmenová stoka A 

 Sklon stoky – 7 ‰  

 Maximální krytí – 5,94 m   

 Minimální krytí – 1,98 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

600 768,92 2,72 

1000 2951,08 3,76 

1200 4765,24 4,21 

1500 8557,72 4,84 
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Kanalizační sběrač A1 

 Sklon stoky – 41 ‰  

 Maximální krytí – 3,67 m   

 Minimální krytí – 1,89 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

150 51,09 2,89 

 

Kanalizační sběrač A2 

 Sklon stoky – 22 ‰ a 26 ‰ → v místě se nachází spádiště 

 Maximální krytí – 6,00 m   

 Minimální krytí – 1,86 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

500 888,03 4,52 

__________________________ 

Pozn.: Sklon 22‰ 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

500 972,59 4,95 

__________________________ 

Pozn.: Sklon 26‰ 

Kanalizační sběrač B 

 Sklon stoky – 9 ‰  

 Maximální krytí – 4,84 m   

 Minimální krytí – 1,93 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

500 545,28 2,78 

600 882,00 3,12 

800 1881,37 3,74 

1000 3382,56 4,31 
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Kanalizační sběrač B2 

 Sklon stoky – 25 ‰  

 Maximální krytí – 5,99 m   

 Minimální krytí – 1,81 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

300 247,44 3,50 

400 528,80 4,21 

 

Kanalizační sběrač C 

 Sklon stoky – 11 ‰  

 Maximální krytí – 5,30 m   

 Minimální krytí – 2,33 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

400 337,60 2,69 

1000 3771,81 4,80 

 

Kanalizační sběrač D2-1 

 Sklon stoky – 10 ‰  

 Maximální krytí – 1,29 m   

 Minimální krytí – 2,95 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

300 149,67 2,12 

500 577,65 2,94 
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Kanalizační sběrač E 

 Sklon stoky – 9 ‰  

 Maximální krytí – 5,10 m   

 Minimální krytí – 2,07 m  

 Potrubí 

DN Kapacita [l·s
-1

] (dle Colebrook) Rychlost [m·s
-1

] (dle Colebrook) 

500 545,32 2,78 

5.2.3 Hydrotechnické výpočty 

A) Součtová metoda (Příloha č. 12) 

Pro zjištění všech důleţitých informačních hodnot, ze kterých se vychází při návrhu 

regulací odtoku z poldrů, byla pouţita tzv. součtová metoda. 

Součtová metoda postupuje součtem průtoků odpadní vody v jednotlivých větvích 

sítě ve směru průtoku. Nezohledňuje dobu odtoku odpadních vod do dimenzovacích 

profilů sítě stok, tj. pouţívá konstantní hodnoty intenzity deště po dobu jeho trvání 15 ti 

minut [17]. 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě 

 Sloupec 1 Stoka 

 Sloupec uvádí názvy stok. 

 

 Sloupec 2 Číslo kanalizačního okrsku 

Určeno v hydrotechnické situaci [Příloha č. 2]. Číslování okrsků začíná 

od výtoku z poldru do kanalizačního systému a to postupně od stoky A postupně dolů, 

včetně zahrnutí vedlejších částí stok. 

 

 Sloupec 3 Plocha povodí 

Plocha jednotlivých kanalizačních okrsků byla změřena pomocí programu 

AutoCad. Celková plocha kanalizačního povodí je 7,45 hektarů. Dislokace 

kanalizačních okrsků je patrná v příloze hydrotechnická situace [Příloha č. 2] 
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 Sloupec 4 Specifický odtok splašků qs,  vycházíme z vzorce (1) 

 

11802,0
45,7

86400

1204400

haslqs     (1) 

__________________________________________________ 

Pozn.: 4400… počet obyvatel v odvodňovaném území; 

120… specifická spotřeba vody [l·osoba
-1

·den
-1

]; 

86400… počet vteřin za 1 den; 

7,45… celková plocha povodí [ha]. 

 

 Sloupec 5 Odtokový součinitel Ψ 

Z celkového mnoţství sráţek spadlých na určitou plochu část vody odteče 

 po povrchu, část se vsákne a část se vypaří. Pro další výpočty jsou významné hodnoty 

právě povrchového odtoku. Tato voda totiţ ústí do kanalizačního systému. Je nutno 

brát na zřetel druh povrchu a sklon terénu. Je proto potřeba navrhnout tzv. vzorové 

hektary, které reprezentují vybrané části v terénu.  

Pomocí určené reprezentativní plochy a vzorce (2) byl vypočten střední 

součinitel odtoku Ψs. 

  

n

nn

s

S

SS

1

11 ...
     (2) 

 

 Ψs ...střední součinitel odtoku; 

 Ψ ...součinitel odtoku 

 S ...plocha povrchu daného druhu [ha]. 

 

Vzorový hektar 1 – pro svažité území při sklonu 1% až 5%
 (1)

 

 Zastavěné plochy  S1 = 0,1642 ha = 16,42 % 

 Asfaltové plochy  S2 = 0,0355 ha = 3,55 % 

 Zeleň    S3 = 0,8003 ha = 80,03 % 
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11

1

1

2562,0

0800,00284,01477,0
1

10,08003,080,00355,090,01642,0

hasl

 

 

Vzorový hektar 2 – pro svažité území při sklonu 1% až 5% 
(2)

 

 Zastavěné plochy  S1 = 0,1916 ha = 19,16 % 

 Asfaltové plochy  S2 = 0,1507 ha = 15,07 % 

 Zeleň    S3 = 0,6577 ha = 65,77 % 

 

11

2

2

3588,0

0658,01205,01705,0
1

10,06577,080,01507,090,01916,0

hasl

 

 

Vzorový hektar 3 – pro strmé území při sklonu nad 5% 
(3)

 

 Zastavěné plochy  S1 = 0,1096 ha = 10,97 % 

 Asfaltové plochy  S2 = 0,1568 ha = 15,68 % 

 Zeleň    S3 = 0,7335 ha = 73,35 % 

  

11

3

3

3498,0

1100,01411,00987,0
1

10,07335,080,01568,090,01096,0

hasl

 

 

 

Z výsledných hodnot tří vzorových hektarů byl aritmetickým průměrem určen 

odtokový součinitel 0,321 l·s
-1

·ha
-1

. 

 

Pozn.: (1) 2,7%, (2) 4%, (3) 6,5% 
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 Sloupec 6 Redukovaná plocha dílčí Sd , platí pro ni vztah (3) 

 

sd SS   [ha]     (3) 

 

 Ss ...plocha povodí [ha]; 

 Ψ ...odtokový součinitel.  

 

 Sloupec 7 Redukovaná plocha celková Sc 

Ve sloupci č. 7 se načítají jednotlivé plochy redukované plochy dílčí. Načítání 

probíhá po celé délce stoky podle stanovených pravidel. Plochy vedlejších stok 

se počítají zvlášť a započítávají se aţ ve spojných šachtách se stokou, do které 

jsou zaústěny a připočítávají se k dosud sečteným plochám. 

 

 Sloupec 8 Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště byla zjištěna z tabulek Intensity krátkodobých 

dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy. Hodnota intenzity redukovaného deště je 

147 l·s
-1

·ha
-1

 pro 15 ti minutový neredukovaný déšť, oblast Opava.   

 

 Sloupec 9 Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu (4) 

 

iSQ sd   [l·s
-1

]     (4) 

 

 Ss ...plocha povodí [ha]; 

 Ψ ...odtokový součinitel; 

 i ...intenzita redukovaného deště [l·s
-1

·ha
-1

]. 

 

 Sloupec 10 Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden 

dle vztahu (5) 
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sss qSQ   [l·s
-1

]     (5) 

 

 Ss ...plocha povodí [ha]; 

 qs ...specifický odtok splašků [l·s
-1

·ha
-1

]. 

 

 Sloupec 11 Celkový splaškový průtok QSC 

Načítání se provádí stejně jako u sloupce 7 celková redukovaná plocha. Sčítají 

se však dílčí splaškové průtoky. 

 

 Sloupec 12 Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro kaţdý kanalizační okrsek zvlášť dle vztahu (6). 

Postupuje se po směru toku vody a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 

hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované průtoky 

vedlejších stok. 

 

SCd QQQdim   [l·s
-1

]     (6) 

 

 Qd ...dílčí dešťový průtok [l·s
-1

]; 

 QSC ...celkový splaškový průtok [l·s
-1

]. 

 

 Sloupec 13 Sklon dna 

Interpolací z vrstevnic vynesených na výkrese katastrální situace byly zjištěny 

výškové kóty jednotlivých míst kanalizace.  

Pomocí určených výškových kót a přesného staničení délek byly v počítačovém 

programu Winplan 5.0 Podélný profil kanalizace vykresleny podélné profily 

stok. Dle současného stavu byl zadán profil kanalizace a podle hloubky uloţení 

stoky se určovaly sklony v ‰.  

 

 Sloupec 14 Navržený profil 

Navrţený profil byl zadán dle současného projektu kanalizační sítě obce 

Bolatice. Rozmezí jmenovitých světlostí je od DN150 do DN 1500.  
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 Sloupec 15 Délka úseku s 

Je to délka úseku stoky v jednom určitém kanalizačním okrsku. Délky všech 

úseků byly změřeny v programu AutoCad v příloze Situace (příloha číslo 1). 

 

 Sloupec 16 Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové mnoţství ve stoce při kapacitním plnění. Pro provzdušněný 

proud se počítá podle jiných vzorců se započítáním součinitele provzdušnění ρa. 

Hodnota Qkap se získala z Hydraulických tabulek stok. 

 

 Sloupec 17 Kapacitní rychlost vkap 

Sloupec č. 17 udává rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota vkap se 

získala z Hydraulických tabulek stok. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost 

toku odpadní vody.  

 

 Sloupec 18 Plnění h 

Hodnota plnění h byla odečtena z hydraulických tabulek stok. Interpolací 

součinitele κ se získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 

 

 Sloupec 19 Skutečná rychlost vSK se vypočítala ze vzorce (7) 

 

kapsk vv
100

  [m·s
-1

]     (7) 

 

 κ ...součinitel; 

 vkap ...kapacitní rychlost [m·s
-1

]. 

 

 Sloupec 20 Dobu průtoku t (jednotlivě) 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku. Doba průtoku 

v daných úsecích je vypočtena ze vztahu (8) 

 

kap

sk

v
v

s
t   [s]     (8) 
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 s ...délka úseku; 

 vsk ...skutečná rychlost [m·s
-1

]. 

 

 Sloupec 21 Dobu průtoku t (celkově) 

Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly. Kaţdá stoka se sčítala zvlášť.  

 

 Sloupec 22 Dobu průtoku t (celkově) 

V tomto sloupci byla celková doba průtoku převedena z jednotek sekunda 

na jednotky minuta. 

 Sloupec 23 a 24 Součinitel λ a κ 

Součinitel λ vypočítáme z vzorce (9). Po vypočtení součinitele λ můţeme 

interpolací zjistit z Hydraulických tabulek stok hodnotu součinitele κ. Pomocí 

těchto hodnot vypočítáme skutečnou rychlost toku odpadních vod (sloupec 19). 

 

100dim

kapQ

Q
       (9) 

 

 Qdim ...dimenzovaný průtok [l·s
-1

]; 

 Qkap ...kapacitní průtok [l·s
-1

].    [19] 

 

B) Regulace výpustných zařízení 

Konečnou fází práce je určení vypouštění správného mnoţství vody 

z poldrů.  

Poldry sniţují kulminační hladinu. Klíčovým prvkem pro celý systém 

retence dešťových vod, zejména pro deště s nízkou četností a vysokou intenzitou, je 

regulace odtokového mnoţství na výusti. [20] 

V obci slouţí k odvodu splaškových a dešťových vod jednotná kanalizační 

soustava, která ústí do čistírny odpadních vod. Vzhledem k morfologii terénu 

a charakteru zástavby je kanalizační síť poměrně hustá a rozsáhlá se širokým 

větvením. Jednotlivé větve jsou potom napojeny na hlavní sběrače. Voda, která 
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byla zadrţena v jednotlivých poldrech, je vypuštěna přes spodní výpusti 

do kanalizačního systému. Tento fakt znamená, ţe je nutno řídit odtoky z poldrů 

a to tak, aby byla akumulovaná voda odvedena do kanalizační sítě takovým 

způsobem, aby nebyly překročeny její kapacitní moţnosti a zároveň nedošlo 

k zatopení k ní přilehlých ploch.  

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, ţe protipovodňový systém obce tvoří 

v současné době osm poldrů a v plánu je vybudování dalších dvou nádrţí, je nutno 

vypouštět akumulovanou vodu systematicky a co nejefektivněji. Další nutnou 

podmínkou, která je v návrhu respektována je zajištění beztlakového proudění 

v celé soustavě. Tímto se mírně sníţí moţné mnoţství vypouštěné vody. Rozdíl je 

však nepatrný.  

Hydraulická kapacita stokové sítě je limitována kapacitním průtokem. 

Jakmile se hladina v uzavřených průřezech stok (např. kruh, vejce, tlama aj.) 

dostane k hornímu záklenku stoky a průřez se zaplní, definuje se tzv. kapacitní 

průtok Qkap. Pokud je tento průtok překročen, stoka se dostává do tlakového 

proudění a je povaţována za hydraulicky přetíţenou. Vzniká riziko poškození 

stokové sítě, zejména co se týká jejího stavebního stavu, výstroje šachet 

a poškození či ztráty zařízení pro monitorování a řízení systému odvodnění.  

V případě, kdy hydraulická kapacita stokového systému je překročena 

a voda vytéká na povrch povodí či do sklepů nemovitostí, je ohroţeno zdraví 

obyvatelstva a vznikají škody na majetku [10]. 

Pro návrh bylo nutno vycházet z hodnot kapacitního průtoku při plnění 

a celkového dimenzovacího průtoku resp. jejich rozdílu a to postupně na všech 

částech kanalizační soustavy resp. kanalizačních okrscích.  

Obrázek č. 11 jednoduše schématicky naznačuje jednotlivé hladiny v troubě 

zvolené jmenovité světlosti. 
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Obr. č.11 Popis hladin v potrubí  

_________________________________________________________________________ 

Vysvětlivky k obr č. 11 Popis hladin v potrubí: 

Qkap. (tmavě modrá barva) = hladina kapacitního průtoku, 

Qdim. (tyrkysová barva) = hladina dimenzovacího průtoku, 

Qkap  - Qdim. (světle modrá barva) = hladina průtoku kapacitního – dimenzovacího, 

Průtoky v troubě o jmenovité světlosti 500mm 

 

Při dimenzování kapacity spodních výpustí je nutné brát v úvahu celý 

rozsah průtoků, které mají být spodními výpustmi regulovány. Dalším poţadavkem 

určujícím kapacitu spodních výpustí je vypuštění nádrţe v „rozumném čase“. 

Obecně lze říci, ţe kapacita spodních výpustí by neměla klesnout pod Q1, 

neboť v tomto případě je jiţ velmi omezena moţnost pruţného řízení odtoků 

z nádrţe. To má velmi nepříznivé důsledky například při snaze zachytit maximální 

objem povodňové vlny v nádrţi, kdy poddimenzované spodní výpusti nedovolí její 

dostatečné předvypuštění [15]. 
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C) Tabelární zhodnocení možného systematického 

vypouštění z jednotlivých poldrů 

 

Poldr č. I 

Maximální možné vypouštění:     67 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

20 výtok z poldru D1-2 300 90,88 6,24 

30 koncová část stoky D 1000 3412,8 162,26 

22 nejnižší kapacitní možnosti D1-2 300 90,88 22,72 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·s
-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

84,64 - - 

3250,54 - - 

68,16 89,72 1,16 

 

 

Poldr č. II 

Maximální možné vypouštění:     280 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

1 výtok z poldru A 600 482,65 33,57 

88 koncová část stoky A 1500 5542,00 1138,07 

14 nejnižší kapacitní možnosti A 600 482,65 195,45 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·s
-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

449,08 -  -  

4403,93 -  -  

287,20 479,45 3,2 

 

 

Poldr č. III 

Maximální možné vypouštění:     443 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

32 výtok z poldru A2 500 572,13 28,78 

37 koncová část stoky A2 500 526,28 82,01 

37 nejnižší kapacitní možnosti A2 500 526,28 82,01 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·s
-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

543,35 -  -  

444,27 -  -  

444,27 525,01 1,27 
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Poldr č. IV 

Maximální možné vypouštění:     169 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

42 výtok z poldru B 500 336,61 27,82 

73 koncová část stoky B 800 1178,10 406,39 

52 nejnižší kapacitní možnosti B 500 336,61 166,51 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·
s-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

308,79 -  -  

771,71 -  -  

170,10 335,51 1,1 

 

 

Poldr č. V 

Maximální možné vypouštění:     222 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

104 výtok z poldru E 500 336,61 10,55 

117 koncová část stoky E 500 336,61 113,27 

117 nejnižší kapacitní možnosti E 500 336,61 113,27 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·
s-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

326,06 -  -  

223,34 -  -  

223,34 335,27 1,34 

 

 

Poldr č. VII 

Maximální možné vypouštění:     4 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

2 výtok z poldru A1 150 28,97 23,98 

2 koncová část stoky A1 150 28,97 23,98 

2 nejnižší kapacitní možnosti A1 150 28,97 23,98 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·
s-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

4,99 -  -  

4,99 -  -  

4,99 27,98 0,99 
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Poldr č. IX 

Maximální možné vypouštění:     144 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

89 výtok z poldru C 400 205,27 6,24 

103 koncová část stoky C 1000 2360,2 225,57 

94 nejnižší kapacitní možnosti C 400 205,27 59,80 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·
s-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

199,03 -  -  

2134,63 -  -  

145,47 203,80 1,47 

 

 

Poldr č. X 

Maximální možné vypouštění:     95 l·s
-1

 

 

Okrsek č. Pozice v systému Stoka DN Qkap [l·s
-1

] Qdim [l·s
-1

] 

53 výtok z poldru B2 400 309,45 7,19 

57 koncová část stoky B2 400 309,45 42,86 

58 nejnižší kapacitní možnosti B2 300 143,69 48,36 

 

Rozdíl Qkap - Qdim [l·s
-1

] Celkový průtok při max. otevření [l·
s-1

] Rezerva [l·s
-1

] 

302,26 -  -  

266,59 -  -  

95,33 143,36 0,33 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Pozn.: Rezerva – je to takové mnoţství vody, které nám zajistí beztlakový průchod vody daným úsekem kanalizační soustavy. 

 

D) Způsob regulace armatur při vypouštění určeného 

množství 

 Výchozím výstupem diplomové práce, jehoţ aplikace do praxe pozvedne 

úroveň protipovodňové ochrany obce Bolatice na vyšší stupeň je určení přesného otevírání 

šoupátek osazených na spodních výpustích při koruně hráze protipovodňových nádrţí. 

 Při zjišťování do jaké míry lze otevřít výpustní uzávěry je vycházeno z níţe 

uvedených exaktních vzorců. 
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1) Toricelliho vzorec 

 Je vzorec pro výpočet výtokové rychlosti ideální kapaliny. Toricelliho 

vzorec vychází z Bernoulliho rovnice. 

 Předpokládejme, ţe plocha nádoby je mnohem větší neţ otvor, 

kterým kapalina vytéká. Atmosférický tlak moţno při malém rozdíle výšek téţ 

pokládat za konstantní. Bernoulliho rovnice potom nabývá tvar 

2
)(

2

2

21

2
v

hhg
vo  

Jakmile je plocha nádoby mnohem větší neţ otvor, moţno pokles hladiny kapaliny 

pokládat za zanedbatelný a proto v0=0. Dosazením do předcházejícího vztahu dostaneme 

Torricelliho vzorec. 

 

phgv 2  

 

2) Vzorec pro objemový průtok 

 Objemový průtok je objem kapaliny, který proteče jedním místem (celým 

průřezem v jednom místě trubice) za jednotku času.  

 Podle definice objemového toku se jedná o mnoţství kapaliny procházející 

za časový interval daným průřezem, tzn. 

dt

dV
Qv  

 Má-li proudové vlákno průřez o obsahu S a kapalina v místě průřezu má 

rychlost v, postoupí částice v průřezu za dobu t o dráhu s = v·t. Trubicí proteče 

kapalina o objemu V = S·s = S·v·t.  

 

SvQn  

         ________________________________ 

Pozn.: v je okamžitá rychlost proudění. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3%A9_vl%C3%A1kno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obsah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_%28mechanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1ha_%28fyzika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okam%C5%BEit%C3%A1_rychlost
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3) Jednoduchou matematickou operací získáme vzorec pro plochu 

 

p

n

hg

Q
S

2
 

 

4) Vzorec pro výpočet plochy kruhu 

 

šh
S

d
2

 

 

Vysvětlivky: 

hp … výška hladiny v poldru [m] 

g … gravitační zrychlení …9,81 

 … Ludolfovo číslo … 3,141593 

v … rychlost [m·s
-1

] 

d … průměr výtokového prostoru [m
2
] 

hš … výška výtokového prostoru po otevření šoupěte na maximální moţnou míru (dle Q) 

[m] 

______________________________________ 

Pozn. hodnota hš se přibliţně rovná hodnotě d
 [7], [8] 

  

Číslo poldru:       1 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,067 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   4,750 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  9,654 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,007 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 300 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,071 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  9,819 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,047 m 
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Číslo poldru:       2 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,280 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   6,000 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  10,850 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,026 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 600 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,283 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  9,127 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,091 m 

 

Číslo poldru:       3 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,443 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   4,900 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  9,805 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,045 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 500 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,196 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  23,011 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,120 m 

 

Číslo poldru:       4 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,169 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   6,800 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  11,551 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,015m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 500 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,196 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  7,452 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,068 m 
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Číslo poldru:       5 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,222 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   8,150 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  12,645 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,018 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 500 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,196 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  8,941 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,075 m 

 

Číslo poldru:       7 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,004 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   4,000 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  8,859 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,0005 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 150 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,018 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  2,555 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,012 m 

Číslo poldru:       9 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,144 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   2,700 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  7,278 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,020 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 400 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,126 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  15,744 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,079 m 
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Číslo poldru:       10 

Průtok (výtok) z poldru (Q):     0,095 m
3
·s

-1
 

Maximální výška hladiny v poldru (h):   1,750 m 

Rychlost proudění vody ve výpustním potrubí (v):  5,860 m·s
-1 

Otevřená plocha při zvedání šoupěte (Svýtok):  0,016 m
2
 

Jmenovitá světlost (DN):     DN 400 

Plocha (celkový průřez) potrubí (Spotrubí):   0,126 m
2 

Procentuelní vyjádření otevřené plochy (%):  12,902 % 

Výška otevření šoupátka (h):     0,072 m 

 

Tab. č. 4 Tabelární sumarizace vypočtených hodnot 

Číslo poldru Q h v S výtok DN S potrubí % h otevření 

1 0,067 4,750 9,654 0,007 300 0,071 9,819 0,047 

2 0,280 6,000 10,850 0,026 600 0,283 9,127 0,091 

3 0,443 4,900 9,805 0,045 500 0,196 23,011 0,120 

4 0,169 6,800 11,551 0,015 500 0,196 7,452 0,068 

5 0,222 8,150 12,645 0,018 500 0,196 8,941 0,075 

7 0,004 4,000 8,859 0,000 150 0,018 2,555 0,012 

9 0,144 2,700 7,278 0,020 400 0,126 15,744 0,079 

10 0,095 1,750 5,860 0,016 400 0,126 12,902 0,072 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pozn.: Q … průtok (výtok z poldru) … m3·s-1   DN … jmenovitá světlost potrubí 

 h … maximální výška hladiny v poldru … m   Spotrubí ..  Plocha (celkový průřez) potrubí … m2  

 v … rychlost proudění vody ve výpustním potrubí … m·s-1 % … Procentuální vyjádření otevřené plochy 

 Svýtok … Otevřená plocha při zvedání šoupěte…m2  h …Výška otevření šoupátka … m 
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Obr. č. 12 Potrubí spodní výpusti poldru č. IV 

 

 

 

Obr. č. 13 Těleso spodní výpusti osazené česlemi a regulací odtoku  
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6. Závěr 

Cílem přeloţené diplomové práce bylo rozpracovat návrh na zlepšení 

protipovodňové ochrany obce Bolatice. Práce poskytuje výchozí materiál, ze kterého lze 

vycházet při zdokonalování protipovodňového systému, který v obci jiţ existuje, nicméně 

z určitých důvodů není zcela vyuţit jeho potenciál. Návrhové zpracování v diplomové 

práci je odrazovým můstkem pro realizaci a dosaţení plné a ideální funkčnosti systému. 

Pomocí výpočtových metod, které jsou zaznamenány v prakticky celé kapitole 

5.2.3 a výkresových zpracování (Přílohy 2 – 11) všech prvků systému bylo dosaţeno 

hlavního cíle, kterým je určení moţného vypouštění vody z protipovodňových nádrţí 

v souvztaţnosti k/ke kanalizačnímu systému, do kterého vody vypouštěné ze všech poldrů 

ústí. Bylo nutno dbát na zřetel, ţe kanalizační síť má jasně dané kapacitní moţnosti, 

které se nesmí přesáhnout. Ovlivnění tímto faktem určilo dané mnoţství vody, které je 

moţno vypouštět z jednotlivých poldrů. Nejvhodnější moţná kombinace je kompletně 

rozpracována ve výkrese č. 2 - Hydrotechnická situace. V textové části je problematika 

vypouštění vody z poldrů a kapacitních moţností řešena převáţně v kapitole 5.2.3. Daná 

kombinace zajistí to, ţe při daném vypouštění budou protipovodňové nádrţe 

vyprazdňovány současně a to v závislosti na sestavení kanalizační sítě a jejich kapacitních 

moţnostech. Samozřejmě je v návrhu počítáno se zajištěním beztlakového proudění 

v kanalizační síti, coţ je z důvodu technických a preventivních poměrně ţádoucí záleţitost. 

V kapitole 5.2.1 jsou zpracovány podstatné charakteristiky všech poldrů, informace 

jsou doplněny fotografiemi, pořízenými v podzimním období loňského roku. 

Popis všech částí výkresové dokumentace je v kapitole 5.2.2. 

Ve výkrese č. 1 Situace jsou zakresleny protipovodňové nádrţe a celá kanalizační 

síť, do které poldry ústí.   Pro potřeby diplomové práce je kanalizační síť rozdělena 

na sběrače B, C, D, E, F. Mimo stoku E se všechny stoky napojují na hlavní kmenovou 

stoku - stoku A. Na všechny stoky se dále napojují uliční stoky. Podrobněji je situace 

rozepsána v podkapitole A).  

Ve výkrese č. 2 Hydrotechnická situace je určeno kanalizační povodí a rozděleno 

do kanalizačních okrsků, ve výkrese jsou taktéţ zapsány hodnoty moţného vypouštění 

z jednotlivých poldrů a kapacitní moţnosti jednotlivých úseků stokové sítě. Rozdělení 

na kanalizační povodí resp. kanalizační okrsky je nutné z důvodu, aby bylo moţné určit 

mnoţství vody, které musí odvést kanalizace. Bliţší informace poskytuje podkapitola B).  
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Z příloh 3 aţ 10 lze zjistit hlavní informace o částech stok, do kterých ústí spodní 

výpusti z poldrů. Lze vyčíst například sklon dané stoky, krytí stok zeminou, rychlost 

proudění odpadní vody, kapacitní moţnosti trub, jejich jmenovitá světlost atd. Některé 

podstatné údaje z podélných profilů stok jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 v podkapitole C). 

Kapitola 5.2.3 se zabývá hydrotechnickými výpočty. 

V podkapitole A) výše uvedené kapitoly je zpracována součtová metoda, pomocí 

které byly zjištěny hlavní údaje o celé stokové síti. Součtová metoda poslouţila jako 

výchozí podklad pro další výpočty. 

Úseky B) a C) kapitoly 5.2.3 dávají informace o moţném vypouštění vody z poldrů 

v závislosti na moţnostech kanalizace.  

V oddíle D) je pomocí výpočtových metod určená přesná regulace šoupátek 

při spodních výpustích. V této části jsou získány údaje, které jsou jiţ aplikovatelné v praxi 

respektive v konkrétním případě protipovodňové ochraně obce Bolatice. 

Ve shrnutí je nutno zmínit, ţe protipovodňová soustava má pro bezpečnost obce 

Bolatice při vzniku nenadálé povodňové situace, nezměrný význam a to z důvodu 

akumulace mnoţství vody, které by, vzhledem k charakteru terénu a zástavby způsobilo 

nemalé škody. Je však ještě celá řada problémů, které je nutno vyřešit. Předloţená 

diplomová práce můţe být řešením jednoho z nich. 
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