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Anotace 

V předložené práci je zpracován koncept návrhu protipovodňového 

opatření v obci Bolatice, ve které je navržen eventuální způsob ochrany před 

povodněmi.   

Teoretická část je rozdělená na dvě části, přičemž v první části jsou 

vysvětleny základní pojmy dané problematiky s následným vytipováním problému 

a návrhem možných variant řešení. Druhá část se věnuje konkrétnímu 

rozpracování vybrané varianty, která je podložena hydrotechnickými výpočty a 

navazuje na ní část praktická. 

Praktická část byla věnována vytváření výkresové dokumentace, které je 

přílohovou součásti této práce. 

 

Klíčová slova : povodeň, protipovodňová ochrana, vodní nádrž, poldr, hráz 

 

Abstract 

In the present work is elaborated concept of the flood protection measures 

in the village Bolatice, which is designed in any way to protect against flooding. 

The theoretical part is divided into two parts, the first section explains the 

basic concepts of the topic, followed by forecasting the challenges and possible 

options. The second part deals with the particular development of the selected 

option, which is supported by hydrotechnical calculations and builds on the 

practical part. 

The practical part was devoted to creating drawings that side dish is part 

of the job. 
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1. ÚVOD  

Ochranu životního prostředí by měl člověk chápat jako svůj přirozený  

a perspektivní zájem a brát taktéž v úvahu odpovědnost s ohledem 

k nadcházejícím generacím. Prostředí, ve kterém žijeme není možné chránit bez 

respektování požadavku na celistvost ekosystémů. Je důležité mít na paměti, 

 že narušením jedné z části ekosystémů, může dojít k nedozírným následkům.  

Ekosystém může být narušován nejrůznějšími vlivy, mezi které můžeme 

zařadit např. přírodní živly, před kterými se člověk již od počátku snaží chránit. 

V rámci protipovodňových opatření může zásah člověka přinášet i pozitivní vliv 

celému vodnímu ekosystému. 

Na území České Republiky představují jednu z největších hrozeb 

přírodních katastrof povodně, ty znamenají značné materiální škody a způsobují 

ztráty na životech nebo zdraví obyvatel. Účelem této diplomové práce je 

vypracování možného návrhu vhodné ochrany obce Bolatice před povodněmi. 

Jelikož obec Bolatice leží v nížině obklopené ze všech stran výšinami je 

nutno  jí chránit před přívalem srážkových vod stékající z okrajových území obce.  

Půda není schopna tyto srážky zcela infiltrovat, z tohoto důvodu je nejlepším 

možným řešením výstavba ochranných protipovodňových nádrží. Hlavním úkolem 

těchto nádrží je zmenšování povodňové vlny a zachycování splavenin.  

V obci je již postaveno několik protipovodňových nádrží, přičemž v 

diplomové práci je řešena a rozpracována jedna problémová oblast,  

kde je navržená nová protipovodňová hráz. Tato hráz byla navržena z důvodu 

zlepšení protipovodňové ochrany v části obytné zástavby obce. 

Část teoretická obsahuje popis stávajícího stavu, vytipování problému, 

návrh možných variant a výběr a rozpracování nejvhodnější varianty. 

Přílohová část práce tvoří výkresová dokumentace, která obsahuje 

situační umístění nádrže a rozkreslení jednotlivých detailů do následných výkresu. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  

2.1 Základní informace obce Bolatice 

Status : obec 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Obec s rozšířenou působností: 

Kravaře 

Historická země: Slezsko 

Katastrální výměra: 13,2 m2 

Nadmořská výška: 254 m 

 

 

 

Obrázek 1: Znak obce Bolatice [1] 

 

Obrázek 2: Poloha obce Bolatice [1] 

 

Obec Bolatice leží v okrese Opava, v jižní části Hlučínské pahorkatiny 

nedaleko hranic s Polskem. Počátkem roku 2012 zde žilo 4 430 obyvatel  

a katastrální území obce má rozlohu 1320 ha. 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, převážně 

smrkový a borový, a les Bažantnice [1].  

Obec samotná leží v nadmořské výšce asi 260 m n.m. a nejnižší místo  

v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku Černého potoka a potoka Opusty - 

240 m n.m. 

Z hlediska geomorfologického členění se nachází obec v podsedku 

Hlučínské pahorkatiny, jenž je součástí celku Opavské pahorkatiny oblasti Slezské 

nížiny subprovincie Středoevropské nížiny provincie České vysočiny. Reliéf krajiny 

byl vytvářen klimatickými změnami a neotektonickými posuny ve starších 

čtvrtohorách, kdy na území Hlučínska zasáhl dvakrát pevninský ledovec [2].  
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2.2 Klimatické poměry 

 

Obrázek 3: Klimatické regiony České republiky [3] 

 

Na obrázku 3 je vyznačen klimatický region, ve kterém se nachází obec 

Bolatice, ta leží v klimatickém regionu MT10, což znamená region mírně teplý, 

mírně vlhký. Tento klimatický region je charakteristický tím, že počet letních dnů 

v roce je okolo 40-50, počet zimních dnů se pohybuje okolo 120. Průměrné teploty 

měsíce ledna dosahují -3 °C a v letních dnech v průměru okolo 18 °C. Srážkový 

úhrn činí okolo 400 mm [3].  

2.3 Hydrologické poměry 

V jihozápadní části obce pramení u lesa vodní tok Opusta ústí do řeky 

Opavy. Plocha povodí vodního toku Opusty je 1,93 km2. Dlouhodobý průměrný 

roční průtok činí 7 l.s-1 a roční je 1,3 l.s-1. Intenzity deště dosahují  

při Q20 až 54,1 l.s-1 při době trvání dvou hodin [4], [5].  
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Tabulka 1: Intenzity dešťů pro oblast Opavska [5] 

Doba 
trvání 

deště v 
min 

Intenzita deště v l/s.ha při periodicitě n  

1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 220 267 327 377 424 

10 152 190 244 286 329 

15 117 147 188 220 253 

20 96,8 121 155 182 208 

30 72,6 90,7 116 130 156 

40 59,2 73,8 94,6 111 127 

60 43,4 54,2 69,5 81,4 93,4 

90 31,7 39,8 50,7 59,5 67,8 

120 25,3 31,6 40,4 47,4 54,1 

2.4 Pedologické poměry 

 

Obrázek 4: Půdní mapa [6] 

 

Oblast Bolatic leží převážně v půdní části nazývané modální luvizum 

(růžově zbarvená oblast na obr. 4), jsou to půdy navazující na černozemě  

a vytvořené převážně ze středně těžkých až těžkých, většinou čtvrtohorních 

sedimentů. Leží v nížinách a kotlinách. Zájmová oblast je navíc tvořena půdním 

typem kambizem, který je jeden z nejrozšířenějších půdních typu na území České 

republiky. Je vázána na silně členité reliéfy a nachází se ve svažitých podmínkách 

v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a zpevněných 
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sedimentárních hornin. Kambizemě se vyskytují v mírném humidním klimatickém 

pásmu, a to především pod listnatými lesy. Vyznačují se kambickým hnědým 

metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Co se týče zrnitosti jsou 

kambizemě nejčastěji hlinité. Kambizemě jsou velice rozmanité z hlediska 

trofismu, zrnitosti, chemických i fyzikálních vlastností a forem nadložního humusu 

[7], [8].  

3 VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU  

Jak už bylo zmíněno v úvodu, obec Bolatice se nachází v nížinné oblasti, 

která je obklopena výšinami a často bývá ohrožena přívalovými srážkami. Vlivem 

morfologie terénu tyto srážky odtékají ze svažitých pozemků v okolí obce  

do nejnižších míst, ve kterých je situována obytná zástavba. Z důvodu efektivní 

protipovodňové ochrany těchto míst je strategicky nejlepší vytvoření vhodného 

technického opatření. Úkolem tohoto opatření je zmírnit účinek povodně 

zachycením části jejího objemu a tím zmírnit kulminací průtoku. Tuto funkci plní 

nejlépe malé vodní nádrže. Vhodným typem těchto nádrží, určené pro ochranu 

území před povodněmi jsou ochranné nádrže. 

Účelem této diplomové práce je návrh suché protipovodňové nádrže, 

poldru, v jedné z problematických části obce, který by byl schopen zachytit 

povodňovou vlnu alespoň dvacetiletého deště. Tento záměr návrhu má tedy za cíl 

vytvoření takové protipovodňové ochrany, která by byla schopna zadržet část 

těchto mimořádných srážek a tím zabránit povodňovým škodám v zastavěné části 

obce. Zájmová oblast je v jihovýchodní části obce viz. obrázek 5. 



Bc. Jana Paličková: Návrh protipovodňového opatření v obci Bolatice – Etapa 1 
 
 

6 
2013 

 

Obrázek 5: Zájmová oblast [9] 

 

Důležitým faktorem při návrhu je dimenzování výpustného zařízení,  

které by mělo být navrženo tak, aby bylo schopno ztlumit účinek povodňové vlny  

a zadržet jí nejlépe na několik desítek hodin. 

4 TEORETICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU 

4.1 Legislativní 

Mezi základní legislativní předpisy, které řeší problematiku poldrů se řadí 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  

který se zabývá účelovým využitím území, stanovuje zásady jeho uspořádání  

a koordinuje výstavbu. Dále nařizuje podmínky pro projektovou činnost provádění 

a povolování staveb a jejich změn, včetně užívání a jejich odstraňování [10]. 

Dalším důležitým zákonem je zákon  o vodách č. 254/2001 Sb., který řeší 

převážnou problematiku  nakládání s vodami a její hospodaření.  Zde bych 

vyzdvihla hlavu VIII - Vodní díla, § 55  který definuje pojem vodního díla,  

dále pak § 58 Ochrana vodních děl. V § 61 Technicko-bezpečnostní dohled nad 

vodními díly, je zahrnuto stanovení zjišťování technického stavu vodního díla  
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ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti, stability  

a možných příčin porušení. 

Další důležitou kapitolou tohoto zákona je hlava č. IX – Ochrana před 

povodněmi. Kdy § 63 definuje takto ochranu před povodněmi: 

 „Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení 

a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou 

prevencí a operativními opatřeními “ [11]. 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá návrhem nádrže s objemem 

menším než 2 mil. m3 , která nepřesahuje hloubku nadržení 9 m, spadá  

do kategorie malá vodní nádrž, kterou vymezuje ČSN 752410, ze které se 

převážně vycházelo při návrhu hráze [12]. 

Posledním legislativním pramenem je norma TNV 75 2415, Suché nádrže 

„Tato norma je určena pro navrhování suchých nádrží a posuzování jejich 

účinků a platí pro výstavbu a provoz nových i rekonstrukci stávajících suchých 

nádrží. Platí pro suché nádrže protékané i neprotékané“[13]. 

4.2 Povodně obecně 

4.2.1 Povodeň 

Povodeň je přírodním jevem, kterému nelze zabránit, rozumí se jí 

přechodné výrazné zvýšeni hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod  

a zároveň je to i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, 

případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, 

chodem ledů, nebo jinými vlivy, vznikající lidskou činností [14]. 
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4.2.2 Přirozené a zvláštní povodně v ČR 

Česká republika se nachází v oblasti mírného klimatického pásma 

s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Rozdělení srážek v průběhu roku 

má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají  

na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se 

často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru. 

Přírodní povodeň je způsobena přírodními jevy, zatímco zvláštní povodeň 

je způsobena umělými vlivy, které mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních 

děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa 

vzdouvacího vodního díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení 

vodního díla nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 

vodního díla [15]. 

Přirozené povodně lze rozdělit na: 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují  

na podhorských tocích a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých 

toků. 

 Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálním dešti. Vyskytují se 

zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky 

na středních a větších tocích. 

 Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, 

 které zasahují poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na 

malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých 

vějířovitých povodích. 

 Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších 

průtocích. Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku nápěchů 

 a ledových zácp [15]. 

4.2.3 Povodňová vlna 

Základní charakteristikou průběhu povodní je povodňová vlna, 

 která představuje přechodné zvětšení a následný pokles vodních stavů, vyvolaný 
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dešti, táním sněhu nebo umělým zásahem. Vlna povodňová je v podstatě 

průtoková vlna s charakterem povodně. 

Tvar povodňové vlny je možné vyjádřit hodnotami průtoků, které určují 

počátek, vrcholení a ukončení povodně. Za počátek se pokládá okamžik  

(den nebo hodina), od něhož nastalo výrazné, obvykle rychlé, zvětšování průtoků. 

Největší, kulminační nebo vrcholový průtok (Qmax) odpovídá době vrcholení 

povodně. Ukončení povodně lze vztahovat na dobu, kdy rychlý pokles průtoku 

přechází v mírnější, nevýrazné výkyvy na poklesové větvi průtokové vlny.  

 Z hodnot kulminačních průtoků při jednotlivých povodních se stanovuje 

 N-letý maximální průtok, který je v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen 

průměrně jednou za N-let [16]. 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění průběhu povodňové vlny  [16] 

 

V případech, kdy dorazí k soutoku povodňových vln dvou řek současně, 

dochází k tzv. skládaní povodňových vln. Voda z přítoku zvětší celkový objem 

odvádění vody z povodí a hodnoty kulminace jsou významně zvětšeny. Pokud 

dochází k nejvyšším stavům vody na obou řekách jedna po druhé, dojde 

k protaženému vrcholu povodňové vlny nebo ke dvou odděleným vrcholům vlny. 
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Takovéto vlny jsou nižší, než když se vlny setkají součastně a způsobují menší 

škody. Z tohoto důvodu je důležité znát časy průběhu povodňových vln  

u jednotlivých toků. I v případě, že přítok není zasažen povodní, může v něm dojít 

k povodňové události v důsledku zpětného vzdutí. Tato situace nastala například  

v roce 2002, kdy byly obce na Labi ohrožovány zpětnou vlnou, která přišla  

od soutoku s rozvodněnou Vltavou u Mělníka [17]. 

4.2.4 Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření by měla představovat systém, který efektivně 

zajišťuje ochranu sídel a současně přispívá k příznivému ekologickému stavu 

vodních toků a niv. Této představě odpovídá účelná kombinace technických 

 a přírodě blízkých opatření, využívajících také přirozených mechanismů 

omezování vzniku a dopadu povodní. Přirozenými mechanismy jsou především 

zpomalování koncentrace povodňových vln v soustavách málo kapacitních, 

členitých koryt potoků a řek a tlumivé rozlivy povodní v nivách.  

Technickým opatřením je myšleno výstavba ochranných nádrží  

a zkapacitnění koryta vodního toku, navrhování těchto technických opatření musí 

zajistit především snížení při průchodu velkých vod. To mohou zabezpečit údolní  

a jiné nádrže s možností regulace odtoku. Záchytné nádrže přispívají ke snížení 

kulminačních průtoků, a tím ke snížení, nebo vyloučení následných škod [18], [19]. 

Protipovodňová opatření ve světě 

V důsledku rozsáhlých povodních v Evropě na přelomu tisíciletí byl 

urychlen pokračující posun od bezpečnostní orientované protipovodňové ochrany 

na řízení povodňových rizik. S ohledem na technická opatření protipovodňové 

ochrany se ukázalo, že účinnost protipovodňových opatření závisí na mnoha 

různých faktorech, které nelze považovat za přijatelné plánování povodní. 

Multivariátní charakteristiky musí vyhodnotit složité protipovodňových opatření. 

Těmito charakteristikami jsou prostorové rozložení srážek, tvar a objem 

výsledných povodňových vln a jejich vzájemné působení povodňových vln  

s technickými prvky nádrží a poldrů. S ohledem na tyto aspekty ochrany před 
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povodněmi by měl systém zhodnotit širokou škálu hydrologických zatížení a získat 

realistické hodnocení jeho výkonu v různých podmínkách [20]. 

V Nizozemí jsou říční a pobřežní nivy často chráněny obrovskými systémy 

připojených nábřeží. Úroveň ochrany je pravděpodobně nejvyšší na světě a roční 

průměrné povodňová rizika jsou nízká. Nicméně, důsledky závažných povodní by 

byly nepřijatelné. Nákladově efektivním způsobem by rozdělení velkých poldrů  

do menších části, tzv. rozčleněním, by se snížila plocha k záplavám, 

 a tím i hospodářské škody a vystavených počtu osob katastrofálnímu riziku [21]. 

Ve Finsku se vědci zabývali studií vývoje událostí na ochranu  

před povodněmi, největší hrozbou jsou jarní záplavy v pobřežních západních 

oblastech. Strategie spočívá ve přizpůsobení se změně klimatu, jehož cílem je 

získat informace, které umožní plánování praktických opatření pro přizpůsobení. 

Na základě těchto simulačních studií, jsou schopni zajistit změny odtoku z řeky  

v budoucím klimatu oproti situaci v předchozích letech přibližně o 8% povodní  

s opakováním Q100 a 9% pro povodně s dobou opakování Q250 [22]. 

Naopak v Polsku řešili problém vysychání poldru u Zagorowa a jeho funkci 

v ochraně před povodněmi, kdy nedostatek cyklických povodní v této oblasti 

přispěl k vysychání v důsledku změn vodních poměru. V rámci projektu obnovy 

oběhu vody v řece, byl vypracován projekt pro řízenou potopu poldru v případě 

povodňového nebezpečí v dolní oblasti údolí [23]. 

4.3 Malé vodní nádrže obecně 

Pojmem malá vodní nádrž ve smyslu ČSN 75 2410 je nádrž, kde objem 

ovladatelného prostoru není větší než 2 mil. m3 a hloubka nádrže nepřesahuje 

 9 m.  

4.3.1 Účel malých vodních nádrží 

Podstatnou část našich malých vodní nádrží představují víceúčelové 

nádrže, což znamená, že kromě hlavního poslání plní řadu vedlejších účelu. Podle 

hlavních úkolu, které plní, je můžeme následně rozdělit: 
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 Zásobní nádrže plní funkci zásobní, akumulují podíl vody v zásobním 

prostoru nádrže v období jejího nadbytku, která může být využívána  

pro nejrůznější účely (např. vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické, 

kompenzační a retardační) v době jejího nedostatku. 

 Ochranné nádrže, které náleží k hlavním vodohospodářským opatřením 

k prevenci škod způsobených nepříznivými účinky velkých vod. Jejich hlavním 

poslaní je zploštění vrcholu povodňové vlny a zachycení splavenin. Dalším úkolem 

je zadržení srážkové vody pro další hospodářské použití, včetně zásobení 

podzemních vod. Rozhodující úlohu v retenci vody mají malé vodní nádrže svojí 

akumulací, významně přispívají k omezování povodňových škod. Mezi ochranné 

nádrže se řadí nádrže ochranné suché, protierozní nádrže, dešťové nádrže  

a nárazové nádrže. 

 Rybochovné nádrže, které vytváří vhodné prostředí pro chov ryb a je 

určena především pro chov ryb. 

 Hospodářské nádrže, ty se obvykle umisťují u obcí a menších měst  

a kompenzuje se jimi nedostatek vody pro protipožární, zemědělské, zásobovací  

a jiné účely. 

 Speciální účelové nádrže, jsou to nádrže různého typu a uspořádání, 

určené pro konkrétní provozní účely a potřeby. Do této skupiny spadají nádrže 

vyrovnávací, recirkulační, přečerpávací, rozdělovací, splavovací a závlahové 

vodojemy. 

 Asanační nádrže, využívají se k zachycení a uskladnění látek, 

 které působí škody na životním prostředí. Jsou to různé záchytné, skladovací, 

otevřené vyhnívací nádrže a lze zde zařadit i umělé laguny, které slouží 

k dočasnému skladování tekutých materiálů. 

 Rekreační nádrže, plní většinou sekundární funkce nádrží a jsou určené 

k odpočinku, plavání a provozování vodních sportů. 

 Krajinotvorné nádrže, navrhují se ke zlepšení ekologických funkcí  

a estetického účinku krajiny [15], [24]. 
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4.3.2 Funkční dělení hrází 

Podle tvaru údolí, účelu nádrž a funkce se mohou dělit vodní nádrže 

 na čelní, obvodové a dělící. Na základě způsobu přítoku vody se děli na nádrže 

průtočné, obtokové a boční. 

 

Obrázek 7: Dělení nádrži podle přívodu vody: a) průtočné, b) obtokové, c) boční [24]. 

 

Průtočné a obtokové nádrže s čelní hrázi (obr. 7 a,b) vzniknou 

přehrazením údolí zásobovacího toku. Jejich výhodou je nižší spotřeba materiálu 

na stavbu hráze z důvodu malé délky hráze, a tím i nižší náklady na celou 

investici, protože náklady na stavbu hráze tvoří nejvyšší podíl nákladu celé 

realizace. Jako nevýhoda se považuje, že veškerá voda prochází nádrží  

a v období nižších průtoku je možno nalepšovat minimální průtoky pod nádrži,  

ale při povodňových průtocích prochází veškerá voda nádrží. Další nevýhodou je 

návrhová nutnost bezpečnostního přelivu na vysokou hodnotu návrhového 

průtoku. 
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Obtokové nádrže vzniknou přehrazením údolí čelní hrází, avšak podél 

nádrže je vybudovaná obtoková stoka, která slouží hlavně k převádění vody 

v době prázdnění nádrže. 

Boční hráze (obr. 7 c) oddělují nádržní prostor od údolí a od zásobujícího 

toku a jsou zásadně neprůtočné. Podle konfigurace mohou být navrhovány  

na jedné či více stranách.  

Podle půdorysného tvaru osy hráze mohou být hráze přímé, zakřivené 

nebo lomené (obr. 8) Nejvýhodnější z hlediska vytýčení osy a výstavby jsou hráze 

přímé [24], [25]. 

 

Obrázek 8: Půdorysné tvary osy hráze [24]. 

4.4 Návrh malých vodních nádrží 

Dle ČSN 75 2410 při návrhu nových nádrží musí být stanoveny vlivy, 

definovány účely a stanoveny hlavní a vedlejší funkce nádrže. Pokud je to možno, 

využití nádrže by mělo být víceúčelové a přispívat ke zlepšení životního prostředí 

[13]. 

Jelikož se diplomová práce zabývá návrhem koncepce ochranné 

protipovodňové nádrže, bude se nadcházející kapitola zabývat obecnými 

zásadami navržení těchto nádrží. 
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4.4.1 Obecné zásady navrhování ochranných nádrží 

Vedle technických aspektů je třeba zohlednit zásahy do krajiny a dopad  

na faunu a flóru. Řešení by mělo být provedeno v alternativách a výsledný návrh 

by měl být nejvýhodnější variantou z hlediska spolehlivosti jednotlivých objektů 

 i celého systému, ekonomické efektivnosti a environmentální přijatelnosti. 

4.4.2 Vodohospodářské řešení ohranných nádrží  

Hlavním vodohospodářským účelem, který popisuje norma  

TNV 75 2415 je stanovení velikosti ochranného prostoru suché nádrže, 

optimálních parametrů výpustných objektů (výpusti, bezpečnostní přelivy) a hráze.  

Velikost ochranného prostoru suché nádrže vyplývá z morfologického 

složení území a může být limitována zástavbou, kterou není možno v rámci 

výstavby rušit. Využitelný ochranný prostor se potom posoudí z hlediska 

požadavků na ochranu území na toku pod nádrží a na všech dalších úsecích toku, 

pro něž se s ochranným účinkem nádrže uvažuje.  

Ochranný účel suché nádrže se stanovuje dobou opakování kulminačního 

průtoku návrhové povodně. Zpravidla je návrhová povodeň stanovena jako průtok 

se zvolenou N-letostí, kde N je doba opakování kulminačního průtoku udávána 

(ČHMÚ) v době návrhu. Návrhovým parametrem je průtok v [m3. s-1]. Při volbě 

doby opakování N se přihlíží k potřebě ochrany území v záhrází s ohledem  

na snížení škod na zdraví a životech lidí a materiálních škod. Odpovídající míra 

ochrany území je dále stanovena s přihlédnutím k dalším kriteriím jako  

např. rychlost příchodu povodně, údaji o splaveninovém režimu, nebezpečí 

ohrožení významných vodních toků , bystřin a provozu se škodlivými látkami 

 při jejich zaplavení. Nezřídka je za návrhovou povodeň volena největší 

povodeň,která se v dané lokalitě v historii vyskytla. 

V úvahách je možno přistoupit na přiřazení doby opakování k různým 

potenciálům škod ve smyslu doporučení [Mze ČR,2006], které jsou strnuty  

do tabulky 2 [13], [25]. 
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Tabulka 2: N-leté průtoky pro předběžné stanovení míry ochrany [Paličková] 

Druh přilehlých pozemků Návrhová průtok 

Historická zástavba ≥ Q100 

Veřejná komunikace dle významu Q20 až Q100 

Souvislá zástavba, významné průmyslové areály Q100 

Vetší sídliště, výrobní objekty Q50 až Q100 

Menší sídliště Q20 až Q50 

Účelové komunikace Q10 až Q50 

Sady, zahrady, chmelnice Q10 

Orná půda Q5 

Louky, lesy, pastviny Q30d až Q1 

 

V Nizozemsku se navrhovaly hráze na základě opakování N-letostních 

povodní. V roce 1993 sestavili nový bezpečnostní koncept, který zahrnuje plán 

celkových povodňových rizik. Riziko bylo definováno jako součin 

pravděpodobnosti a následků. V  posledních letech se tyto pokročilé nástroje 

začali používat k dispozici pro výpočet skutečného povodňového rizika poldru [27]. 

4.4.3 Návrh hráze suché nádrže 

Suché nádrže se navrhují jako sypané a je přihlédnuto k dispozici místních 

podmínek a dostupnosti konstrukčních materiálů. Lze navrhnout i jiné typy hrází, 

ale musí odpovídat ustanovením ČSN 75 2310. 

Při návrhu konstrukčního uspořádání tělesa hráze a posouzení její stability 

a při volbě násypových materiálů je nutno mít na mysli skutečnost, že v suché 

nádrži bude vzdutá hladina pouze výjimečně a že se tedy v tělese hráze nevytvoří 
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trvalá průsaková křivka, což může zapříčinit vysychání povrchových vrstev 

 i těsnicího prvku hráze.  

Zavázání hráze do nepropustného podloží se u suchých nádrží může 

upustit, v případě, že nebude ohrožena stabilita podloží při povodňových stavech 

a je nutno zohlednit filtrační stabilitu podloží a ovlivnění přírodního režimu 

podzemních vod. 

Pro zemníky k získání násypových materiálů do hráze lze využívat prostor 

zátopy. Na základě inženýrsko-geologického průzkumu je nutno posoudit, jestli 

skryvkou zemníku nebo těžbou nedojde ke zhoršení podmínek proudění v podloží 

hráze, zejména, pokud prostor uvažovaného zemníku je v její bezprostřední 

blízkosti [13], [25]. 

4.4.4 Návrh příčného řezu hráze 

Návrh příčného profilu je řízen požadavky, které jsou dány umístěním  

a trasou hráze, její výškou a účelem, použitým stavebním materiálem  

a charakterem podloží, dále je nutné brát v úvahu zachycení a neškodné odvedení 

vody prosáklé tělesem hráze a jejím podložím. Tvar hráze určuje také její povrch, 

způsob opevnění, údržba a její urbanistické začlenění do krajiny. 

Těleso hráze je možno vybudovat z homogenního materiálu, obzvlášť 

pokud hráz není příliš vysoká. Příklad vhodného zemního materiálu tělesa hráze je 

uveden v tabulce č. 3. 

Nehomogenní hráze mohou být navrženy se středním těsněním (obr.9) 

nebo těsněním při návodním líci. Obecně se za vhodnější považuje umístění 

materiálu s minimální propustností na návodní straně a propustnějšího materiálu 

na vzdušní stabilizační části [25]. 
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Obrázek 9: Nehomogenní hráz se středním těsněním [10] 

 

Tabulka 3: Vhodnost materiálů pro sypání zemních hrází [10]. 

Znak 
skupiny 

NÁZEV ZEMINY Homogenní Tesnicí část Stabilizační 
část 

GW štěrk dobře zrněný 
 

nevhodná nevhodná výborná 

GP štěrk špatně zrněný 
 

nevhodná nevhodná výborná 

G-F štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy 

malo vhodná nevhodná velmi vhodná 

GM štěrk hlinitý 
 

výborná velmi 
vhodná 

málo vhodná 

GC štěrk jílovitý 
 

výborná velmi 
vhodná 

málo vhodná 

SW písek dobře zrněný 
 

nevhodná nevhodná vhodná 

SP písek špatně zrněný 
 

nevhodná nevhodná vhodná 

S-F písek s příměsi jemnozrnné 
zeminy 

nevhodná nevhodná vhodná 

SM písek hlinitý 
 

vhodná vhodná málo vhodná 

SC písek jílovitý 
 

velmi vhodná výborná nevhodná 

MG hlína štěrkovitá 
 

velmi vhodná velmi 
vhodná 

velmi vhodná 

CG jíl písčitá 
 

velmi vhodná velmi 
vhodná 

nevhodná 

ML-MI hlína s nízkou až střední 
plasticitou 

málo vhodná vhodná nevhodná 

CL-CI jíl s nízkou až střední 
plasticitou 

vhodná velmi 
vhodná 

nevhodná 

MH-ME hlína s vysokou až 
extrémně vysokou 
plasticitou 

málo vhodná nevhodná nevhodná 

CH-CE jíl s vysokou až extrémní 
plasticitou 

málo vhodná nevhodná nevhodná 
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4.4.5 Koruna hráze 

Převýšení a šířka koruny hráze ochranných nádrží se řídí ČSN 75 2410. 

Převýšení koruny hráze nad nejvyšší hladinu se určuje z kapacity navrhované 

povodně s využitím vodohospodářského a hydraulického řešení návrhové hladiny 

v toku a stanovení odpovídajícího převýšení. 

Šířka a uspořádání koruny ochranné hráze musí splňovat její účel. Koruna 

by měla být široká alespoň 3 m. U hrází, které nepřesahují výšku 2 m stačí 

navrhnout nepojízdnou korunu 2 m. Pokud je na koruně hráze vedena veřejná 

komunikace, je nutno přizpůsobit šířku koruny této komunikaci a třeba postupovat 

podle příslušných předpisů pro komunikace. Koruna by měla být vyspárovaná 

alespoň ve sklonu 1 až 3 % k návodnímu svahu hráze a měla by být upravena tak, 

aby byla v celé délce přístupná pro obsluhu a při kontrolách vodního díla a také 

v případě potřeby umožnila alespoň jednosměrný průjezd vozidla [25]. 

4.4.6 Svahy hráze 

Návrh sklonu svahů ochranné hráze vychází z posouzení její stability 

s přihlédnutím k její údržbě a začlenění do krajiny. Obecně se u ochranných 

nádrží navrhují jako vhodné sklony 1:2 a mírnější. Takovéto nádrže pak podporují 

začlenění hrází do krajiny a jsou odolnější proti porušení [25]. 

Pro nejčastěji používané homogenní ochranné hráze lze sklony svahů 

volit podle dle tabulky č.4 

 

Tabulka 4: Sklony svahů homogenních ochranných hrází [12]. 

Zařazení zemin dle 
ČSN 75 2410 

Návodní svah Vzdušní svah 

 
Výška hráze hh <4m Výška hráze hh >4m 

GM,SM 1:2,5 1:3 1:2 

GC,SC 1:2,9 1:3,4 1:2 

MG,CG,MS,CS 1:2,8 1:3,3 1:2 

ML-MI,CL-CI 1:3,2 1:3,7 1:2,2 
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4.4.7 Drenážní prvky a filtry 

Drenážní prvky 

Jelikož jsou drenážní prvky ochranných hrází finančně i provozně 

náročné, je jejich potřebu zvážit s ohledem na průsakové poměry v tělese  

a podloží hráze v průběhu povodně a bezprostředně po ní. Úkolem drénu je 

neškodné zachycení a odvedení průsakové vody z tělesa hráze. Jsou tvořeny 

z drenážního potrubí, drenážního přisypu a z filtrů. Navrhují se v blízkosti 

návodního svahu a musí být vybudována tak, aby byla kontrolovatelná  

a obnovitelná. 

Filtry 

Filtry slouží k ochraně konstrukčních vrstev před kontaktní sufozí,  

ke které dochází u nestejnozrnných základní zemin, kdy je do sousedního 

hrubozrnného materiálu vyplavena pouze její jemná frakce. Dochází k ní pouze  

při proudění ze zeminy jemnozrnné do zeminy hrubozrnnější. Nejčastěji se  

tak stává v oblasti vstupu filtračního proudění do drénu hydrotechnické stavby 

v místech, kde dochází k exfoliaci v důsledku snížené soudržnosti. Může být  

také způsobená vlivem prosakující vody, vlnobitím a kolísáním hladiny v nádrži. 

Filtry mohou být vodorovné, svislé nebo skloněné. Jako materiál filtru lze 

využít přírodní zeminy jako jsou písky, štěrkopísky, drtě nebo mohou být tvořené 

umělými materiály [24], [25]. 

Kritéria pro návrh filtrů se řídí ČSN 75 2410. 

4.4.8 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo by mělo být při návodní i vzdušní patě svahů tak široké, 

aby umožnilo kontrolu hráze a jejího stavu. V ochranném pásmu nesmějí být 

žádné objekty, dřeviny a půda nesmí být ani oraná. 

Šířka ochranného pásma se určí na základě výsledku posouzení stability 

hráze a jejího podloží a pohybuje se v rozmezí 4 až 8 metrů u hrází menších než 

2 m a 8 až 10 u hrází nad 2 m. 
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Opevnění povrchu hrází se obvykle chrání travním porostem  

0,10 až 0,15 m silné ornice nebo položeným drnovým kobercem. Pro zlepšení 

růstu se drny pokládají na vrstvu humusu, přihnojí se a doplňkově se osejí.  

Podle normy TNV 75 2415 by opevnění návodního svahu hráze, mělo být 

přizpůsobeno suché nádrži, kde dochází k zaplňování vodou pouze krátkodobě  

a může dojít k rychlému kolísání hladiny, proto je při návrhu třeba posoudit možné 

destrukční účinky. Opevnění není nutné dimenzovat na účinek větrových vln. 

U opevnění vzdušního líce postačí ochrana travním porostem, který je 

nutno udržovat pravidelným sečením [12], [13], [25].  

4.5 Objekty ochranných nádrží 

4.5.1 Výpustná zařízení 

Výpustná zařízení vodních nádrží slouží k regulovanému vypouštění vody 

z nádrže, umisťuje se do nejnižšího místa nádrže, tak aby bylo možno nádrž zcela 

vypustit. Každá nádrž o objemu ovladatelného prostoru větším než 1 mil. m3 se 

vybavují dvěma výpustmi z důvodu funkčnosti alespoň jedné v případě havárie. 

Jako druhá výpust může sloužit i odběrné zařízení. 

Každé výpustné zařízení se skládá z uzavíracího prvku a zařízení  

pro odvedení vody. Podle konstrukčního řešení se dělí na otevřené a trubní [24]. 

4.5.2 Bezpečnostní přelivy 

Při povodních, kdy je překročen návrhový průtok, může dojít k přelití 

ochranných hrází, bezpečnostní přelivy chrání nádrže před účinky těchto 

povodňových průtoků. Pokud ochranné hráze nejsou ve smyslu odolnosti  

při průchodu kontrolní povodňové vlny vybaveny úseky, které jsou schopny 

odolávat účinku přelévající se vodou, může dojít k jejich úplnému protržení  

a zaplavení území v zahrází. 

Dimenzování bezpečnostního přelivu suché nádrže vychází z ČSN 75 

2410 nebo z ČSN 75 2340. Při dimenzování bezpečnostních přelivů soustavy 
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suchých nádrží lze uvažovat ovlivnění průtoků výše položenými nádržemi. 

Dimenzování bezpečnostního přelivu u neprotékané suché nádrže se provede  

na průtok, který může přitéci do nádrže. Na bezpečnostním přelivu ani v jeho 

bezprostřední blízkosti nesmějí být umístěna žádná zařízení ohrožující jeho funkci 

nebo snižující jeho kapacitu. 

Na základě výpočtů rozměrů bezpečnostního přelivu, tj. délka přelivné 

hrany a výška přepadového paprsku při průchodu návrhového kulminačního 

průtoku se navrhne typ, materiál a umístění přelivu [24].  

Typy bezpečnostních přelivů:  

přímé přelivy 

boční přelivy 

kašnové přelivy 

šachtové přelivy 

kombinované přelivy 

5 NÁVRH MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ, VÝBĚR VHODNÉ 

VARIANTY A JEJÍ NÁSLEDNÉ ROZPRACOVÁNÍ  

5.1 Návrh možných variant řešení 

Touto problematikou se zabývala bavorská vláda, která předložila návrh 

nové strategie protipovodňové ochrany, kde je retenci vody přikládána významná 

důležitost. V ní je novinkou reaktivace retenčních prostorů, které již v údolních 

nivách existují. Jedna možnost návrhu je odsazení hrází, kterým se zvětší říční 

nivy a získá se dodatečný retenční prostor. Druhým způsobem je možnost 

vybudování řízených poldrů, ve které se retenční prostor cíleně použije 

k zachycení povodňové špičky a účinek je takto možno zmírnit [28].  
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Obrázek 10: Řiditelný povodňový poldr a odsazení hrází [28]. 

 

Z důvodu problematiky diplomové práce je možno využít stávající hráze  

jako řiditelný povodňový poldr, jehož účelem je napojení další hráze tak, aby vznikl 

náhradní retenční poldr. V nádrži navrhované by byla vybudována vpust, přes níž 

by bylo cílené zaplavování poldru řízeno a prázdnění nádrže by bylo řešeno taktéž 

přes výpust. Získaný retenční prostor by byl zaplavován jen při velkých povodních 

[28]. 

Při výběru možných variant řešení byl brán ohled na velikost ochrany 

daného území pro navrhovanou povodeň. Byly uvažovány tři varianty pro řešení 

návrhové povodně. Variantou A byla zamýšlená návrhová povodeň pro Q 100, 

varianta B pro Q 20 a varianta C pro Q 2. 

Při volbě vhodné varianty, tím i odpovídající míry ochrany, bylo přihlédnuto 

k nejdůležitějším faktorům, které vedou ke snížení rizik na zdraví a životech lidí  

a nejrůznějších materiálních škod. 

 Varianta A 

Ze situačního umístění problémového území, které se nachází  

v severozápadním konci obce a přihlédnutí k návrhovým průtokům pro předběžné 
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stanovení míry ochrany dle tabulky 2, vyplývá, že ochranu daného území není 

nutno chránit tak velkou hrází, která by byla schopna zachytit průtok Q100. 

Hlavními důvody tohoto rozhodnutí je to, že se jedná o obec, která se 

svým druhem zástavby a hodnotami majetku neřadí do kategorie nejvyšší 

ochrany. Obec je navíc chráněna z jiných stran již několika poldry, které zadržují 

mimořádné srážky z okolních povodí. Dalším důvodem je, že hráz  s kapacitou 

Q100 by svou velikostí narušovala estetický ráz krajiny a nezačleňovala se  

do okolní krajiny. 

 Varianta B a C 

Návrhová varianta B pro Q20 se zdála v předběžných úvahách z důvodu 

ochrany obce před povodní nejefektivnějším, avšak byla brána v úvahu možnost 

návrhu hráze velikosti určené pro návrhovou povodeň Q2, proto  byly náslědně obě 

varianty propočteny a posléze zhodnoceny. 

5.2 Výpočty  

5.2.1 Výpočet množství vody protékající v závěrném profilu 

Množství vody protékající v závěrném profilu odpovídá množství srážek, 

které dopadne na uvažované povodí a následně odteče závěrným profilem. Je 

vypočítané na základě koeficientu odtoku, redukované odvodněné plochy a je dán 

dobou trvání a intenzitou dešťových srážek v okrese Opava a byl pro každý 

návrhový průtok Q20 a Q2 vypočten zvlášť. Následně byl vypočten celkový objem 

srážek v daném území u obou návrhových průtoků. 

Koeficient odtoku se vypočítal na základě tabulky 5 součinitelé odtoku  

pro dané povrchy v závislosti na konfiguraci daného území, který byl dále 

vynásoben jednotlivými plochami podle druhu zástavby, které byly v závěru 

sečteny. 

Redukovaná plocha je násobek celkové plochy a koeficientu odtoku, která 

se počítá v ha. 
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Plocha povodí byla vypočtena z online map Hydroekologického 

informačního systému VÚV TGM [29]  viz. obr. 11 a způsob zástavby a druh 

pozemku byl vypočten ze situace, která je součástí příloh. 

 

Obrázek 11: Plocha povodí [29] 

 

Celková odvodňovaná plocha:       110,2796 ha (76,79%) 

LESY:                                         22,5164 ha  (20,42%) 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:                2,2628 ha  (2,05%) 

VOZOVKA:                                   0,8200 ha (0,74%) 
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Tabulka 5: Součinitelé odtoku pro dané povrchy a sklony terénu [30] 

Způsob zástavby a 
druh pozemku 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci územi 

Rovinné při sklonu 
do 1% 

Svažité při sklonu 1 
až 5 % 

Prudce svažité při 
sklonu nad 5% 

Zastavěné plochy  
 

0,9 0,9 0,9 

Asfaltové a 
betonové vozovky 

0,7 0,8 0,9 

Zelené pásy, pole 
louky 

0,05 0,10 0,15 

Lesy 
 

0,00 0,05 0,10 

 

Koeficient odtoku: 

k = p1 · ψ + p2 · ψ + pn · ψ  

k = 0,7679 · 0,10 + 0,2042 · 0,05 + 0,0205 · 0,9 + 0,0074 · 0,8  

k = 0,11137 

p……… plocha pro daný druh zástavby [%] 

ψ……... součinitel odtoku 

 

Redukovaná odvodňovaná plocha 

S = Sodv · k   

S= 110,2796 · 0,1114 

S= 12,2852 [ha] 

Sodv ………….. Celková odvodňovaná   

plocha [ha] 

k……………….Koeficient odtoku 

Průtok v závěrném profilu pro Q2

Q2 = 
   

    
 

Q2 = 
            

    
 

Q 2 = 1,8059 m3· s-1 

 

I…. intenzita deště [l/(s·ha)] 

S…. redukovaná odvodněná plocha [ha]
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Objem srážek 

V =  
        

    
 

V = 
                 

    
 

V =  1625,3316 m3 

 

I…… intenzita deště [l/(s·ha)] 

S….. redukovaná odvodněná plocha [ha] 

t…….doba trvání deště [min]

 

Průtok v závěrném profilu pro Q20

Q20 = 
   

    
 

Q20 = 
           

    
 

Q 20 = 3,108 m3· s-1 

I…. intenzita deště [l/(s·ha)]

S…. redukovaná odvodněná plocha

Objem srážek 

V =  
        

    
 

V = 
                 

    
 

V =  2797,3404 m3 

I…… intenzita deště [l/(s·ha)] 

S….. redukovaná odvodněná plocha [ha] 

t…….doba trvání deště [min]

5.2.2 Výpočet transformace povodňové vlny 

Povodňová vlna je charakteristická prudkým zvětšením a následným 

pozvolným poklesem vodních stavů, které udávají maximální průtok jednotlivých 

návrhových průtoků. Z toho vyplývá, že z ní je možno vyčíst dobu stoupání, vrchol 

a dobu klesání povodňové vlny a tím následně i určit dobu plnění, prázdnění  

a maximální hladinu nádrže při každém z návrhových průtoků. 
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Výpočet pro transformaci povodňové vlny vychází z velikosti maximálního 

přítoku do nádrže, který je pro Q2 = 1,8059 m3. s-1 a pro Q20 = 3,108 m3. s-1  

a vypočte se na základě doby přítoku do nádrže a odtoku vody z nádrže,  

které jsou uvedené v  (tabulce 6 a 7) pro oba návrhové průtoky. 

Odtok z poldru je dán velikosti výpustného potrubí, v tomto případě 

železobetonové potrubí DN 600, rychlost odtoku Qkap je 0,565 m3. s-1 . 

V následující části jsou uvedené příklady výpočtu a následně zpracovány 

do tabulek. 

Příklad výpočtu: 

Objem vody – přítok VP

VP = Q  3600 = 0,85  3600 = 3060 m3 /hod 

 

Povodňová vlna – přítok VPV

Vpv = Vp1 + Vp2 = 3060 8928 = 15 444 m3  

  

Objem vody - odtok Vpo: 

VPv = Qkap · 3600 = 0,565 · 3600 = 2034 m3  

 

Součet odtoků Vco: 

Vco = Vpo1 + Vpo2 = 2034  2034 = 4 068 m3  

 

Velikost akumulace VA: 

VA = Vpv - Vco= 3060  2034 = 1 026 m3  

  



Bc. Jana Paličková: Návrh protipovodňového opatření v obci Bolatice – Etapa 1 
 
 

29 
2013 

Tabulka 6: Transformace povodňové vlny pro Q2 [Paličková] 

Čas 

Přítok 
do 

poldru 
Q 

Odtok z 
poldru 

Qkap 

 

Objem vody 
–přítok  

VP 

 

Povodňová 
vlna  
VPV 

 

Objem 
vody – 
odtok 

Vpo 

Součet 
odtoků 

Vco 

 

Velikost 
akumulace 

VA 

 

[hod] [m
3
 /s

-1
] [m

3
 /s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0,85 0,565 3060 3060 2034 2034 1026 

2 1,63 0,565 5868 8928 2034 4068 4860 

3 1,81 0,565 6516 15444 2034 6102 9342 

4 1,67 0,565 6012 21456 2034 8136 13320 

5 1,24 0,565 4464 25920 2034 10170 15750 

6 0,8 0,565 2880 28800 2034 12204 16596 

7 0,23 0,565 828 29628 2034 14238 15390 

8 0 0,565 0 29628 2034 16272 13356 

9 0 0,565 0 29628 2034 18306 11322 

10 0 0,565 0 29628 2034 20340 92888 

11 0 0,565 0 29628 2034 22374 7254 

Potřebná velikost akumulace [m
3
] 17000 

Doba plnění nádrže [hod] 6 

Doba prázdnění nádrže [hod] 14 

 

 

Graf 1: Transformace povodňové vlny Q2 [Paličková] 

 

Z tabulky 6 je zřetelné, že pro návrhový průtok Q2 je potřebná velikost 

nádrže nutná pro akumulaci 17 000 m3 vody m3, doba plnění nádrže bude 6 hodin 

a doba prázdnění 14 hodin. 
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Tabulka 7: Transformace povodňové vlny pro Q20 [Paličková] 

Čas 

Přítok 
do 

poldru 

Odtok 
z poldru 

 

Objem vody –
přítok 

VP 

Povodňová 
vlna 
VPV 

Objem 
vody – 

odtok Vpo 

Součet 
odtoků 

 

Velikost 
akumulace  

 

[hod] [m
3
 /s

-1
] [m

3
 /s

-1
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1,25 0,565 4500 4500 2034 2034 2466 

2 2,6 0,565 9360 13860 2034 4068 9792 

3 3,101 0,565 11163,6 25023,6 2034 6102 18921,6 

4 2,9 0,565 10440 35463,6 2034 8136 27327,6 

5 2,32 0,565 8352 43815,6 2034 10170 33645,6 

6 1,84 0,565 6624 50439,6 2034 12204 38235,6 

7 1,2 0,565 4320 54759,6 2034 14238 40521,6 

8 0,75 0,565 2700 57459,6 2034 16272 41187,6 

9 0,25 0,565 900 58359,6 2034 18306 40053,6 

10 0 0,565 0 58359,6 2034 20340 38019,6 

11 0 0,565 0 58359,6 2034 22374 35985,6 

Potřebná velikost akumulace [m
3
] 42000 

Doba plnění nádrže [hod] 8 

Doba prázdnění nádrže [hod] 28 

 

 

Graf 2: Transformace povodňové vlny Q20 [Paličková] 

 

Z tabulky 7 vyplývá, že pro návrhový průtok Q20 je potřebná velikost 

nádrže nutná pro akumulaci 42 000 m3 vody, doba plnění nádrže bude 8 hodin  

a doba prázdnění 28 hodin. 
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5.2.3 Charakteristiky nádrže 

Charakteristiky nádrže vystihují tzv. batigrafické křivky, jsou to dvojice čar, 

vyjadřující závislost mezi hloubkou vody, plochou hladiny a objemem vody 

v nádrži. Tyto batigrafické křivky byly určeny ze situačního plánu, výpočtem ploch 

zátopy nádrže omezených vrstevnicemi, přičemž jejich doporučená odlehlost je 

0,5 – 1m. 

Jedna křivka vyjadřuje závislost objemu vody v nádrži na hloubce  

V = f(h) a druhá křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení 

vody S = f(h) [24].  

Objem vody mezi dvěma vrstevnicemi se určí součinem průměrné plochy 

hladiny a výškové vzdálenosti jednotlivých vrstevnic podle vztahu Vi = Ss·hi,i+1 dle 

obrázku č. 12, kde průměrná plocha se vypočítá ze vztahu ss  = 
       

 
     [m2]. 

Požitím těchto vzorců byly dopočítány jednotlivé objemy a jejích součtem se získal 

celkový objem nádrže. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v tabulce 8 a jsou použity 

pro vynesení křivek obou návrhových průtoků [31]. 

 

Obrázek 12: Schéma pro výpočet charakteristických čár [31], [Paličková] 
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Tabulka 8: Výpočet objemu zátopy nádrže [Paličková] 

i Kóta 
hladiny 

Δh 
(m) 

Si 

(m²) 
0,5 · (Si + Si+1) 

(m²) 

 

 

Vi 

(m3) 
 

∑V 
(m3) 

 

1 259  313,0979    

2 260 1 1805,16 902,5802 902,5802 902,5802 

3 261 1 6175,329 3990,24465 3990,24465 4892,825 

4 262 1 8111,494 8045,9915 8045,9915 12938,82 

5 263 1 8983,047 12537,51515 12537,51515 25476,33 

6 264 1 9508,848 17291,93935 17291,93935 42768,27 

 

 

Graf 3: Batigrafické křivky návrhového průtoku Q2 [Paličková] 
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Graf 4: Batigrafické křivky návrhového průtoku Q20 [Paličková] 
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5.3 Rozpracování zvolené varianty   

5.3.1 Návrh hráze 

Hráz: zemní sypaná homogenní  

Hráz: délka: 160,41 m  

max. výška: 6,95 m  

šířka koruny: 4,00 m  

sklon návodního svahu: 1:3 

sklon vzdušního svahu: 1:2 

Výškové určení hráze pro Q20 je podloženo předchozími výsledky a bude 

umístěno na kótě 265 m n. m.. Z ekonomického hlediska je na výstavbu 

nejvhodnější varianta hráze jako přímá. Z důvodu dobré dostupnosti hlinitého 

štěrku, který je nejvýhodnější pro stavbu homogenních hrází, bude navržena jako 

homogenní se sklonem návodního svahu 1:3 a vzdušního 1:2 z důvodu 

navrhované výšky větší než 4 m. 

Z důvodu občasného pojezdu vozidel určených pro provoz a údržbu hráze 

bude zvolena šířka hráze 4 m a zpevněná betonovými zatravňujícími dlaždicemi.  

5.3.2 Založení hráze 

Hráz bude uložena na únosném, nepropustném podloží. Prvním krokem 

při založení, bude vytyčení osy hráze. V místě hráze se odstraní vegetace, 

humózní vrstva a základová spára se v místech různých puklin a prasklin vyplní 

betonem a na závěr bude srovnána a zhutněna. Vrstva hráze, která byla 

odstraněna, bude následně použita pro svrchní vrstvu hráze. 

Materiál použitý na výstavbu hráze bude sypán ve vrstvách o jednotlivé 

šířce 0,25 m a následně hutněn na 95 % objemové hmotnosti sušiny. 
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Obrázek 13: Orientační umístění osy hráze [Paličková] 

 

Těsnění návodního líce dle normy TNV 75 2415 není vhodné navrhovat  

u suchých nádrží a to z důvodu, že těsnící prvek by byl vystaven dlouhodobému 

suchu v kombinaci s náhlým zatopením při povodních, což by mohlo zapříčinit 

vysychání a praskání těsnění. Z tohoto důvodu je návodní líc opevněn pouze 

travním porostem do hloubky 0,15 m, který bude dostatečně chránit hráz  

před erozním účinkem vod. Sklon návodního líce je 1:3. 

5.3.3 Vzdušní líc 

Z důvodu začlenění stavby do okolního prostředí bude opevnění 

vzdušního líce oseto stejně jako navodní líc pouze travním porostem do hloubky 

0,15 m. Takto osetý návodní líc bude dostatečně chránit hráz před nepříznivými 

povětrnostními vlivy, jako jsou srážky a vítr. Sklon vzdušního líce je 1:2. 

5.3.4 Patní drén a ztráty průsakem hrází 

U paty vzdušního líce bude umístěn patní drén, který bude sloužit 

k odvedení prosáklé vody hrází. Patní drén bude tvořen drenážním příkopem 
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z lomového kamene a filtru složeného z vrstvy hrubého štěrku na kterém bude 

položena vrstva hrubého písku a nakonec vrstva jemného písku. Drenážní potrubí 

je DN 300 a materiálem je děrované PVC. 

Nejnepříznivějším stavem z hlediska namáhání vzdušního líce průsakem 

je stav, kdy voda prosákne tělesem hráze a vysakuje na vzdušní patě hráze.  

Tyto podmínky lze schematicky vyjádřit modelem ustáleného proudění, kdy se 

průsak vyvine v plném rozsahu tělesa hráze a proudění dosáhne ustáleného 

stavu. Konstrukce průsakové křivky je znázorněna na obr. 14 a dále je vypočten 

specifický průsak na 1 m [24]. 

 

Obrázek 14: Schéma pro výpočet průsaku hráze [Paličková] 
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Specifický průsak na 1 m délky: [q] 

        
  

  
           

       

          
                 

      č                 é              s-1  

                                         

               

                     

 

    
 

    
  

 

     
         

 

                                                           

 

Rovnice depresní křivky 

    
  

 
    

    
       

       
          

y= 6,667 

 

Tabulka 9: Výpočty depresní křivky[Paličková] 

xn 5 6 7,5 8 9 10 11 12,5 13 14 15 17 18,1 

y 3,51 3,843 4,297 4,438 4,707 4,962 5,2039 5,547 5,657 5,871 6,077 6,469 6,667 
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Graf 5: Depresní křivka průsaku hrází [Paličková] 

 

5.3.5 Výpustné zařízení 

Výpustná zařízení slouží převážně k odvedení vod z chráněného území 

v záhrází a převádění drobných průtoků. Plní důležitou funkci u suchých nádrží, 

dokážou ztlumit účinek povodňové vlny víc než na polovinu a zadržet vodu 

v nádrži několik hodin. 

V tomto případě bylo navrženo kruhové železobetonové potrubí  

DN 600 pro návrhový průtok Q20. Při maximálním průtoku, který je  

pro Q20 3,101 m3. s-1 dokáže ztlumit průtok pod hrází až na 0,565 m3. s-1 a zadržet 

vodu v nádrži na 28 hodin. Rychlost proudění vody v potrubí je 1,999 m. s-1 

Hodnoty Qkap a rychlost jsou určeny dle hydraulických tabulek [34]. 

Pro případ poruchy nebo opravy výpustného zařízení byla nádrž vybavena 

náhradním výpustným zařízením stejného DN. Příklad možného způsobu uložení 

potrubí je na obr. 15. 
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Obrázek 15: Příklad uložení potrubí DN 600 [32] 

 

Typem trubní výpusti je požerák, jež je tvořen skříňovou konstrukcí 

z železobetonu a jako uzávěr bude zvolená dlužová stěna, jež je sestavená 

z dřevěných desek, vysokých 0,20 m a širokých 0,05 m, upevněných do drážek. 

Prázdnění a změna hladiny se dosáhne postupným vyhrazováním dluží. Požerák 

bude zavřený dvojitý zdvojený (viz. obr. 16). Přístup k požeráku bude po lávce.  

Potrubí je 37,76 m dlouhé, sklon je 9,6 ‰ a vstup je opatřen česly. 

Velikost jednotlivých česlic byla určena na základě ČSN 75 2410. 

Konec výpustného objektu je zakončen vývarem, který bude tlumit 

kinetickou energii a nakonec bude zaústěn do stokové sítě o velikosti DN 600. 
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Obrázek 16: Požerák dvojitý zdvojený [24] 
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Rychlostní součinitel 

Výpočet indexu P dle Pavlovského: 

                                   

                                              

        

 

Rychlostní součinitel 

   
 

 
     

   
 

     
            

   57,76 

C…….rychlostní součinitel [m0,5. s-1], 

n……..součinitel drsnosti (železobetonové potrubí střední drsnosti). 

 

Střední průtoková rychlost 

           

                           

             

I ….. sklon potrubí [‰] 

 

Průtok při beztlakovém proudění 
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Vypočtené hodnoty průtoku pro beztlakové proudění se liší s porovnáním 

tabelárních hodnot hydraulických tabulek o 0,055 m3. s-1. 

Specifikace trub: 

Železobetonové trouby velikosti DN 600 jsou navrženy jako přímé. Rozměry 

jsou uvedeny v tabulce 10. Při délce potrubí 37,76 m bude třeba 16 přímých trub, 

které budou ukládány na betonový podkladek. Spoje jsou tvořeny polodrážkou  

na jednom konci a perem na druhém konci a mezi ně se vkládá elastomerové 

těsnění (obr.18) .  

 

Tabulka 10: Rozměry železobetonových trub DN 600 [35] 

 

ZNAČKA 

ROZMĚRY [mm] 

DN DA L T D2 D3 

TZH – Q 60/250 600 810 2500 105 95 90 

 

 

Obrázek 17: Železobetonová trouba DN 600 [35] 
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Obrázek 18: Detail spoje železobetonových trub [35] 

5.3.6 Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv je navržen z důvodu převedení povodňových průtoků, 

tak aby nedocházelo k přelití přes korunu hráze. Navržen je korunový nehrazený 

přeliv, který je umístěn v boční straně hráze. 

 

Výpočet bezpečnostního přelivu: 

Výpočet přelivné hrany bezpečnostního přelivu [36] 

Pro dosažení správného výsledku se musí jako první vyjádřit Bazinův 

součinitel přepadu m: 

           
     

 
          

 

   
 
 

  

           
     

   
          

   

     
 
 

  

   0,436 

 

h ….. přepadový paprsek [m] 

s….. výška přelivné hrany [m] 
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  Výpočet šířky přepadu [36] 

b = 
 

            

b = 
      

                  

b = 4,55 m 

 

Q …. průtok [m3.s-1] 

m …..součinitel přepadu 

h ….. přepadový paprsek [m] 

 

Průtok přes korunu přelivu [36] 

Q = m · b ·          

Q = 0,436 · 4,55 ·                

Q = 5,23 [m3.s-1 ] 

 

Q …. průtok [m3.s-1] 

m …..součinitel přepadu odpovídající  

b …...šířka přepadu [m] 

h ….. přepadový paprsek [m] 

g ….. tíhové zrychlení [m/s2] 

 

Tabulka 11: Závislost průtoku na výšce přepadového paprsku [Paličková] 

 

h [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Q[m3.s-1 ] 0,098 0,278 0,511 0,786 1,098 1,444 1,820 2,223 2,653 3,107 
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Graf 6: Konsumční křivka přelivné hrany[Paličková] 

 

Šířka bezpečnostního přelivu je 4,55. Z konsumční křivky přelivné hrany je 

čitelné, že se zvyšující se hladinou nad přelivnou hranou, se zvyšuje i průtok přes 

korunu hráze. 

5.3.7  Koryto bezpečnostního přelivu  

Koryto bezpečnostního přelivu navazuje na bezpečnostní přeliv a jeho tvar 

je lichoběžníkový o šířce dna 2 m a sklonem svahu 1:1 a materiál koryta je lomový 

kámen. 
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Výpočet průtočné kapacity koryta připojeného k bezpečnostnímu přelivu: 
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 Omočený obvod 

                  

                    

         

 

 Hydraulický poloměr 

   
 

 
 

   
    

    
 

        m 

 

 Rychlostní součinitel 

   
 

 
  

 
  

   
 

     
     

 
  

                   

 

 Sklon 

        % 

  



Bc. Jana Paličková: Návrh protipovodňového opatření v obci Bolatice – Etapa 1 

47 
2013 

 Rychlost průtoku 

            

                      

             

 

 Průtok 

      

            

             

 

Tabulka 12: Velikost  a rychlosti průtoku při různých výškách hladiny koryta [Paličková] 

h            
[m] 

S         
  [m2] 

O           
 [m] 

R 
[m] 

C    
[m0,5.s-1] 

v         
[m.s-1] 

Q       
[m3.s-1] 

0,05 0,10 2,14 0,05 26,20 1,67 0,17 

0,10 0,21 2,28 0,09 29,21 2,58 0,54 

0,15 0,32 2,42 0,13 31,06 3,30 1,07 

0,20 0,44 2,57 0,17 32,41 3,91 1,72 

0,25 0,56 2,71 0,21 33,46 4,45 2,50 

0,30 0,69 2,85 0,24 34,33 4,93 3,40 

0,35 0,82 2,99 0,28 35,06 5,36 4,41 

0,40 0,96 3,13 0,31 35,70 5,76 5,53 

0,45 1,10 3,27 0,34 36,27 6,14 6,77 

0,50 1,25 3,41 0,37 36,77 6,49 8,11 

0,55 1,40 3,56 0,39 37,23 6,82 9,56 

0,60 1,56 3,70 0,42 37,65 7,13 11,12 

0,65 1,72 3,84 0,45 38,04 7,43 12,80 

0,70 1,89 3,98 0,47 38,40 7,72 14,58 

0,75 2,06 4,12 0,50 38,74 7,99 16,48 

0,80 2,24 4,26 0,53 39,06 8,25 18,49 

0,85 2,42 4,40 0,55 39,36 8,51 20,61 

0,90 2,61 4,55 0,57 39,64 8,76 22,86 

0,95 2,80 4,69 0,60 39,91 9,00 25,21 

1,00 3,00 4,83 0,62 40,16 9,23 27,69 

1,05 3,20 4,97 0,64 40,41 9,46 30,29 

1,10 3,41 5,11 0,67 40,64 9,68 33,00 

 



Bc. Jana Paličková: Návrh protipovodňového opatření v obci Bolatice – Etapa 1 

48 
2013 

 

Graf 7: Konsumční křivka průtoku korytem [Paličková] 

 

 

Graf 8: Konsumpční křivka rychlosti průtoku korytem 

 

Z grafu konsumční křivky pro průtok a rychlost průtoku je znatelné, že 

s rostoucí hladinou se zvětšuje průtok a tím se zvyšuje i rychlost průtoku. 
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6  ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADU 

ROZPRACOVANÉ VARIANTY 

Odhad ekonomických nákladů podává orientační nástin cen nákladu  

na výstavbu suchého poldru. Ceny jsou stanoveny orientačně a jsou určeny 

z ceníků odlišných firem, dle vyžadovaných služeb vyhledaných na internetu. 

Ceny zahrnují materiál a práci potřebnou na výstavbu a jsou zahrnuty v tabulce 

13. 

Tabulka 13: Odhad ekonomických náklady na výstavbu  

Stavební položka 
 

Jednotka 
 

Počet 
jednotek 

 

Cena za 
jednotku 

[Kč] 
  

Cena celkem 
[Kč] 

 

Sejmutí ornice 
 m³ 3 580 170,00 Kč 608 600,00 Kč 

Výkopové práce 
 m³ 296 500,00 Kč 148 000,00 Kč 

Bednění 
 m² 280 550,00 Kč 154 000,00 Kč 

ŽB trouba přímá DN 
600 ks 32 5 991,00 Kč 191 712,00 Kč 

Podkladová patka 
 ks 134 95,00 Kč 12 730,00 Kč 

Elestomerové těsnění 
 ks 32 20,00 Kč 640,00 Kč 

Montáž potrubí 
 m 38 1 000,00 Kč 37 760,00 Kč 

Lomový kámen 
 m³ 1 340 280,00 Kč 375 200,00 Kč 

Drenážní potrubí PE 
DN 300 m 380 130,00 Kč 49 400,00 Kč 

Pozinkované zábradlí 
 m 45 1 500,00 Kč 67 500,00 Kč 

Beton konstrukční 
 m³ 38 5 000,00 Kč 190 000,00 Kč 

Násyp tělesa hráze a 
hutnění m³ 9 930 400,00 Kč 3 972 000,00 Kč 

Zatravňující dlažba 
 m² 640 641,00 Kč 410 240,00 Kč 

Ohumusování a osetí 
 m² 2 235 65,00 Kč 145 275,00 Kč 

CENA CELKEM       6 363 057,00 Kč 

Odhad celkové ceny byl vypočítán na 6 363 057 Kč. 
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7 ZÁVĚR  

Záměrem této diplomové práce bylo vypracování vhodného návrhu 

protipovodňové ochrany v obci Bolatice. Z důvodu zvýšení ochrany před 

povodněmi byl vypracován koncept suchého poldru v severovýchodní části obce. 

Takto zpracovaný koncept by měl zdržet povodňovou vlnu v nádrži s  

opakování dvacetiletých povodní až na dobu 28 hodin a s dobou opakovaní 

dvouletých povodní na dobu 14 hodin. Tímto způsobem dojde k výraznému 

snížení rizika zatopení intravilánu obce. 

Výchozími podklady pro návrh tohoto poldru bylo situační zaměření a data 

získaná od ČHMU. Koncept tohoto návrhu byl zpracován na základě legislativních 

a technických předpisů. 

Počátek této je popis stávajícího stavu obce Bolatic na něj navazovalo 

vytipování problému, pro které bylo navrženo několik variant řešení a nakonec 

byla ta nejvhodnější varianta rozpracována. Zvolená varianta je podložena 

hydrotechnickými výpočty a zpracována do výkresové dokumentace, která byla 

vytvořena v programu AutoCad 2010 a programu Winplan-podélný-profil-verze 5.0 

a je součástí příloh.  

Na základě konfigurace údolí je hráz poldru navržená jako přímá se 

sklonem svahu návodního líce 1:3 a sklonem vzdušního 1:2 o šířce koruny 4 m ve 

výšce 265 m n. m. Poldr je schopný pojmout až 42 768 m3 vody a vypouštět jí 

navrženou trubní výpustní DN 600 a odvedena do stávající kanalizace. Toto 

potrubí je schopno zploštit povodňovou vlnu při dvacetiletém průtoku z 3,101 m3 · 

s-1 na hodnotu 0,565 m3 · s-1. Výpočet šířky přepadu byl vypočten a následně 

navržen na 4,55 m. Celá hráz bude nakonec zpevněna travním porostem, který je 

dostačující ochranou před nepříznivými povětrnostními vlivy a také před erozními 

účinky vod. 

Návrhem tohoto poldru byla docílená zvýšená ochrana území obce a 

v případě realizace by se cena tohoto poldru mohla pohybovat okolo 6 363 057 

Kč. 
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