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Anotace  

 

V předložené práci je zpracován návrh nápravných opatření směřující ke zlepšení těsnosti 

hráze malé vodní nádrže Vlčkovice. V teoretické části je popsán současný stav vodního 

díla, dále jsou vysvětleny základní pojmy a obecné zásady související s návrhem malých 

vodních nádrží. Následně je na základě vytypovaného problému začleněn přehled možných 

variant řešení. V další části je rozpracována vybraná varianta s popsaným principem 

technického řešení a popisy jednotlivých prvků řešení. Na závěr práce je zařazeno 

ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení a celkové shrnutí z hlediska očekávané 

efektivnosti připravovaného opatření. 

Klíčová slova: malé vodní nádrže, hráze, průsaky, stabilita, utěsnění, injektáže 

 

 

Summary  

 

The main purpose of the thesis is to propose corrective measures leading to improvement 

of sealing of a dam of small water reservoir Vlčkovice. There is a description of a current 

condition of a dam construction in a theoretical section. There are also explained the basic 

terms and general principles of a proposal of small water reservoirs in the same part of the 

paper. The survey of feasible applicable variants of solutions based on identified problem 

follows. In the next step the author of the study processes a selected variant by describing 

the principle of a technical solution and the particular elements of such a technical 

approach. The economical evaluation and overall summary of the expected efficiency of 

the proposed solution is presented in conclusion of the thesis. 

Keywords: small water reservoir, dam, seepage, stability, sealing, groutings   
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1 ÚVOD 

Vodní stavitelství patří mezi nejstarší typologickou skupinu inženýrských staveb a to nejen 

z důvodu, že je voda základní složkou v prostředí člověkem utvořeném, tak člověkem 

nedotčeném, ale také proto, že je neodmyslitelnou a nenahraditelnou podmínkou existence 

veškerého života na Zemi. 

První zmínky o výstavbě nádrží, přehrad, ochranných hrází jsou spojeny s asijským 

kontinentem. V Evropě pak v 1. století našeho letopočtu Řekové a Římané budovali první 

vodní nádrže pro potřeby zásobování obyvatelstva vodou. Stejně tak tyto civilizace stavěly 

nádrže pro zajištění zavlažování zemědělské půdy v době sucha. V českých zemích se 

rozmach výstavby nádrží datuje do období středověku. Jednalo se především o budování 

rybníků, které sloužili, jak samotný název napovídá, pro chov ryb, což bylo v té době jedno 

z nejvýnosnějších podnikání. Tyto vzdouvací stavby často sloužily také jako zdroj energie 

na pohon vodních strojů (provoz mlýnů, pil, hamrů, báňských zařízení apod.). V dnešní 

době tomu není jinak, jen se poněkud změnila technologie a rozšířil se účel vzdouvacích 

staveb. Stále ovšem platí, že v našich podmínkách je pro využívání povrchových vod nutné 

vzdouváni vody v tocích. Představa zajištění potřeb člověka na vodu bez vzdouvacích 

staveb na tocích a akumulace vody v nádržích je zcela nereálná. 

Situace ve výstavbě nových zdrojů povrchové vody je dosti komplikovaná z důvodu složité 

procedury jejich povolování. O to víc bychom se měli zaměřit na stávající vodní díla, která 

nejsou vždy v dokonalé kondici. Mezi taková díla patří i malá vodní nádrž Vlčkovice 

vybudovaná v 60. letech 20. století. Ačkoliv svou velikostí neplní významnou 

celospolečenskou funkci, je nutné ji věnovat pozornost a zachovat ji v provozuschopném 

stavu nejen pro nás, ale i pro další generace.  

Cílem předkládané diplomové práce je nalézt technologické řešení, které by vedlo k 

utěsnění hráze malé vodní nádrže Vlčkovice. 
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2 POPIS A ZHODNOCENÍ S

Obec Vlčkovice se nachází

východně od Dvora Králové nad Labem. Rozkládá se na jihovýchodním okraji Ji

pahorkatiny, podél vodního toku 

II/307. Vlčkovice jsou p

osidlování českého pohrani

katastrálních celcích (k.ú. Dolní V

činní 1180,9109 ha. Nejvyšším bodem

hranici mezi k.ú. Dolní Vl

jihozápadní části k.ú. Dolní Vl

2.1  Malá vodní nádrž

Vodní dílo Vlčkovice se nachází 

0,815 v katastrálním území Dolní Vl

východně od Dvora Králové nad Labem

0800-0-00) pramenní v

povodí je 4,125 km2 a maximální zatopená plocha j

vodního díla je Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové. Z

technicko-bezpečnostního dohledu dle vyhlášky 255/2010 Sb., je VD Vl

do kategorie IV. Nádrž byla uvedena do provozu
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POPIS A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

kovice se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov

 od Dvora Králové nad Labem. Rozkládá se na jihovýchodním okraji Ji

pahorkatiny, podél vodního toku Drahyně, který ústí do Labe. Osu obce tvo

kovice jsou původně německou obcí, která vznikla za vlády Otakara II

eského pohraničí německými sedláky. Území obce se nachází na dvou 

.ú. Dolní Vlčkovice a k.ú. Horní Vlčkovice). 

Nejvyšším bodem obou katastrálních území 

olní Vlčkovice a k.ú. Kladruby, a to 440,00 m n. m.

ásti k.ú. Dolní Vlčkovice u potoka Drahyně - 283,50 m n. m.

Obr. 1 Poloha obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

vodní nádrž 

se nachází na pravostranném přítoku vodního toku Drahyn

katastrálním území Dolní Vlčkovice v obci Vlčkovice v Podkrkonošší

 od Dvora Králové nad Labem v. Pravostranný přítok Drahyn

pramenní v lesích nad obcí Vlčkovice v lokalitě Kašparova Hora. 

a maximální zatopená plocha je 3,150 ha. Současným p

vodního díla je Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové. Z

nostního dohledu dle vyhlášky 255/2010 Sb., je VD Vl

do kategorie IV. Nádrž byla uvedena do provozu v roce 1965 primárn

Vlčkovice 

2 

TÁVAJÍCÍHO STAVU 

okrese Trutnov, zhruba 8 km 

 od Dvora Králové nad Labem. Rozkládá se na jihovýchodním okraji Jičínské 

, který ústí do Labe. Osu obce tvoří silnice 

meckou obcí, která vznikla za vlády Otakara II. při 

meckými sedláky. Území obce se nachází na dvou 

 Celková rozloha obce 

obou katastrálních území je bod na katastrální 

440,00 m n. m. Nejnižší bod je v 

283,50 m n. m.[1].  

 

ítoku vodního toku Drahyně v ř.km 

Podkrkonošší zhruba 8 km 

ítok Drahyně (ČHP 1-01-01-

 Kašparova Hora. Plocha 

časným provozovatelem 

vodního díla je Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové. Z hlediska výkonu 

nostního dohledu dle vyhlášky 255/2010 Sb., je VD Vlčkovice zařazeno 

1965 primárně za účelem 
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akumulace vody pro hnojivovou závlahu. Od té bylo

v současné době plní účel reten

Vzdouvací stavba VD Vlč

zavázána do rostlého terénu svah

s homogenní hrází kolmou k

straně je v patě osazen dvouvrstvý 

šířka v koruně 5 m, svahy 1:2 a 1:2,5. Nejv

výška hráze na vzdušní stran

zemníku, který se po dobu výstavby otev

Vypouštění nádrže je řešeno dvojitou trubní základovou výpustí se šoupátkovým uzáv

na vzdušné straně hráze. Pro bezpe

hráze umístěn boční bezpe

podchází korunou hráze bez zm

soustava zajištující neškodné odvedení prosakující vody je p

do vodního toku pod výv
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akumulace vody pro hnojivovou závlahu. Od té bylo později upušt

el retenční a rybochovné nádrže [2]. 

Obr. 2 Zájmová oblast [2] 

Vzdouvací stavba VD Vlčkovice je tvořena sypanou zemní hrází, která je na obou koncích 

zavázána do rostlého terénu svahů údolí. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž 

mogenní hrází kolmou k ose toku, na návodním líci s patkou z kameniva a na vzdušné 

 osazen dvouvrstvý filtr s vnitřní trubkovou drenáží. Délka hráze je 

m, svahy 1:2 a 1:2,5. Největší hloubka vody u hráze je 6 m. Maximální 

výška hráze na vzdušní straně je 9 m. Stejnorodý materiál pro výstavbu hráze byl získán ze 

dobu výstavby otevřel nedaleko hráze v prostoru budoucí zátopy. 

řešeno dvojitou trubní základovou výpustí se šoupátkovým uzáv

 hráze. Pro bezpečné převedení vody za povodní je u pravého zavázání 

í bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 10 m. Odpad p

podchází korunou hráze bez změny profilu hráze deskovým propustkem.

soustava zajištující neškodné odvedení prosakující vody je přes drenážní šachtice zaúst

do vodního toku pod vývarem bezpečnostního přelivu a spodních výpustí 

Vlčkovice 

3 

upuštěno a vodní dílo 

 

ena sypanou zemní hrází, která je na obou koncích 

čnou malou vodní nádrž 

kameniva a na vzdušné 

Délka hráze je 85,7 m, 

tší hloubka vody u hráze je 6 m. Maximální 

 je 9 m. Stejnorodý materiál pro výstavbu hráze byl získán ze 

prostoru budoucí zátopy. 

ešeno dvojitou trubní základovou výpustí se šoupátkovým uzávěrem 

evedení vody za povodní je u pravého zavázání 

elivné hrany 10 m. Odpad přelivu 

deskovým propustkem. Drenážní 

es drenážní šachtice zaústěna 

elivu a spodních výpustí [2]. 
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Tab. 1 Základní parametry VD Vlčkovice [2] 

Základní parametry 

Nádrž kategorie TBD   IV.           

typ nádrže   průtočná           

účel nádrže   retenční, závlahová, rybochovná     

technická památka Ne           

výškový systém Balt po vyrovnání         

Rozdělení 

prostoru nádrže 

      kóta [m n. m.]         objem [m
3
]        

zátop. plocha 

[ha] 

provozní hladina 300,00   55 760       

maximální hladina 300,40   62 400   3,150   

Hráz typ a tvar hráze   sypaná zemní homogenní, přímá čelní     

kóta koruny hráze 301,00 m n. m.         

délka hráze (celková) 85,70 m         

max. výška hráze 9,0 m         

šířka koruny hráze 5,0 m         

návodní svah: sklon, 

opevnění 
1:2,5 

zpevnění dlažbou z lom. kamene ve výši 

provozní hladiny 

vzdušní svah: sklon, 

opevnění 1:2,5 travní porost       

povrch koruny hráze zatravněn           

Bezpečnostní 

přeliv 

typ a materiál přelivu boční, beton         

kóta hrany přelivu 300,4 m n. m.         

délka přelivné hrany 10 m         

umístění přelivu   pravá část hráze         

vyústění přelivu   
lomovým kamenem zpevněné odpadní koryto zaústěné 

do PP č.1 Drahyně 

česle     ne           

typ hrazení   ne           
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Spodní výpusti počet výpustí 
 

2           

materiál potrubí 
 

ocel, od šachty – litinové       

průměr (DN) 
 

2x 200 mm         

kóta dna výpusti 292,4 m n. m.         

počet uzávěrů 
 

2           

typ a umístění 

uzávěrů 

2x šoupě v armaturní šachtě v patě vzdušného líce 

hráze 

ovládání uzávěrů ručně, v šachtě na vzdušné straně     

česle na vtoku 
 

šikmá vtoková mříž         

ostatní vybavení 
 

hradící stěna před šikmou vtokovou mříží  

vývar délka 
 

6,50 m         

 
šířka 

 
3,00 m         

 
hloubka 0,30 m         

2.2 Hydrologické poměry 

Tab. 2 Hydrologické parametry [2] 

Hydrologické údaje 

Č. hydrologického pořadí 1-01-01-080 

Profil místa VH díla ř. km 0,815 severně od obce Vlčkovice 

Plocha povodí k místu (profilu) hráze 4,125 km² 
 

Průměrný dlouhodobý průtok roční 0,0026m
3
/s 

 

Průměrný srážkový úhrn 710mm 
 

Tab. 3 M – denní průtoky (Qm) v l.s-1 [2] 

m - denní průtoky                   

dny 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 355 365 

l/s 46 42 38 31 27 24 19 16 - 14 11 7 
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Tab. 4 N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 [2] 

n - leté průtoky         

roky 1 2 5 10 20 50 100 

m
3
/s 0,90 - 1,45 2,30 - 3,05 3,95 

2.3 Dostupné podklady 

2.3.1 Terénní prohlídka 

Autor diplomové práce provedl v průběhu měsíce února 2015 pochůzku na vodním díle 

Vlčkovice za účelem seznámení se s jeho poruchami. Šetření bylo zaměřeno především na 

zjištění průsaků, které zde byly již v minulosti správcem vodního díla zaznamenány. Na 

základě terénní prohlídky lze konstatovat, že přibližně v polovině výšky vzdušního svahu 

hráze v její střední části jsou četné příznaky průsaků (Obr.3). Výrony vody nejsou velké 

intenzity (neměřitelné), nicméně rozsah zamokření je zde významný. Mírně rozmáčené 

prostředí bylo zaznamenáno i v širším prostoru v podhrází. V šachtě pro měření průsaků na 

drenážním potrubí u uzávěru výpustí byla odhadnuta hodnota průsaků 0,7 l.s-1. 

Je nutné ovšem zmínit, že v době prohlídky ve dne 23. 2. 2015 byla hladina snížena oproti 

běžné provozní hladině o více jak 1 m. Při kontrolním terénním šetřením ze dne 15.4.2015, 

kdy byla hladina vody v nádrži na úrovni kóty bezpečnostního přelivu, byl zaznamenán 

průsak v hodnotě přes 2 l.s-1(fotodokumentace v příloze č. I).  
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Obr. 3 Místa hlavních průsaků na vzdušném líci hráze 

2.3.2 Projektová dokumentace – injektáž z roku 1969 

Z dochovalé projektové dokumentace z roku 1969 je patrné, že nedlouho po uvedení 

vodního díla do provozu byly zjištěny značné průsaky. Místa největších vývěrů vody se 

projevovaly na vzdušné straně hráze hlavně na levém břehu a dále mezi objektem 

bezpečnostního přelivu a výpustným zařízením. Jak dále dokumentace uvádí, podle 

soustředění výronů lze předpokládat, že průsakové cesty se nachází v místě zavázání hráze 

do svahu, nelze ovšem vyloučit i průsakové cesty v údolní části. Průsaky probíhají skalním 

podložím hráze, pravděpodobně těsně pod základovou spárou. Rovněž samotné těleso 

vykazuje značnou propustnost. Koeficient propustnosti násyou hráze se pohybuje kolem 

hodnoty 4,6 – 5,6 . 10-4 cm.s-1. Celkové naměřené množství  průsaků činilo při nadržení 

hladiny vody na kótě 300 m n.m. (provozní hladina) 70 – 80 l/s [4]. 

Geologické poměry 

Součástí technické zprávy je i zmínka o geologických poměrech. VD Vlčkovice a její širší 

okolí náleží do regionální jednotky labské oblasti české křídové tabuli. Skalní podloží 

vodního díla tvoří vápnité spongility. Jsou šedé až bělošedé barvy, spodnoturonského stáří, 

mocnost deskovité odlučnosti 4 – 6 cm. Rozpukání je pravidelné, pukliny probíhají svisle a 
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jsou vyplněny hlinito jílovitou výplní. Sklon křídových vrstev činní 7° k jihojihozápadu. 

Celý komplex jílovitých sedimentů je ve vodorovném směru dosti propustný [4]. 

Provedené injekční práce 

V roce 1969 byla provedena injektáž pravé a levé poloviny hráze a to takovým způsobem, 

aby injekčními vrty byly proinjektovány jak horniny skalního podkladu do hloubky 3 až 6 

m od své vrchní části, tak samotné těleso hráze. Vzdálenost jednotlivých vrtů je 1,5 m a 

maximální hloubka 15,5 m. Injektáž byla prováděna vzestupnou metodou. K injektáži byla 

použita jílocementová směs o objemové hmotnosti 1,17 – 1,19 g.cm3, při poměru jílu 

k cementu 1:1. O provedené injektáží byla pořízena závěrečná zpráva, ve které se 

konstatuje, že provedená injektáž splnila svoji funkci a byly zlikvidovány výrony jak na 

levém, tak i na pravém svahu. Celková hodnota průsaků po injektáži měřená v šachtě 

drenážního potrubí pod hrází při nadržení vody na provozní hladině činila 2,66 l/s. Dále se 

ve zprávě doporučuje v další etapě provést doplnění injekční clony ve zbývající (středové) 

části hráze. Ze  všech dostupných zdrojů vyplývá, že 2. etapa injektáže nebyla po dobu 

provozu vodního díla realizována [4]. 

2.3.3 Geofyzikální průzkum hráze 

Dle sdělení pracovníků státního podniku Povodí Labe, který vodní dílo v roce 2011 převzal 

do své správy, byl v průběhu roku 2012 zadán geofyzikální průzkum hráze s cílem ověřit 

složení a homogenitu násypu hráze a jejího podloží. Požadované práce byly provedeny 

společností G IMPULS Praha spol. s r.o. Dle závěrečné zprávy [5] byla hráz podrobena 

následujícím komplexem geofyzikálních metod: dipólové elektomagnetické profilování 

(DEMP), odporová tomografie (OT), spontánní polarizace (SP) a mikrogravimetrií (MG). 

Průzkum byl zaměřen také na vymezení případných anomálních míst (zvýšená vlhkost 

zemin, lokalizace propustných ploch, atd.). 

Výsledky měření ukazují, že hráz je celkově homogenní, násyp tělesa hráze je tvořen 

převážně materiály typu písčitá hlína (jíl) až hlinitý (jílovitý) písek. Jádro hráze vykazuje 

snížené odpory, což pravděpodobně znamená projev intenzivního nasycení vodou. Na 

základě naměřených dat byla lokalizována řada příznaků průsaků. Výrazná je průsaková 

linie přibližně v polovině vzdušního svahu hráze v její střední části. V levé části hráze se 
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při bázi hráze nachází anomálie odpovídající původnímu korytu potoka nebo výrazné zóně 

rozpukání v podloží. 

V příloze č. II je uveden příklad výstupu jedné z metod geofyzikálního průzkumu hráze. 

Jedná se o metodu odporové tomografie, která spočívá v měření měrných odporů zemin a 

hornin pomocí velkého množství elektrod, jenž jsou umístěnév podélném a příčném profilu 

hráze. Výsledkem měření je 2D informace o odporových charakteristikách zkoumaného 

prostředí. Odporový řez sledovaného profilu vypovídá o skutečném složení jednotlivých 

horninových vrstev, které vykazují rozdílné odpory. Ve zmíněné příloze jsou na 

odporovém řezu čísly vyznačeny lokální odporové anomálie a jejich popis včetně 

interpretace jsou uvedeny v přiložené tabulce [5]. 

Geofyzikální metoda odporové tomografie byla využita i pro lokalizaci tělesa podzemní 

těsnící stěny zabudované v ochrané hrázi v lokalitě Kravany nad Dunajom Modelový řez 

tělesem hráze umožňuje jasně definovat výraznou odporovou anomálií (nízké hodnoty), 

která reprezentuje přítomnost podzemní těsnící stěnu. Anomálie vysokých odporů 

pravděpodobně představuje betonové objekty v tělese hráze a na návodní straně pak 

reprezentují betonové opevnění návodního svahu [6]. 
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3 TEORETICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ DANÉ 

PROBLEMATIKY 

3.1 Legislativní předpisy 

Malé vodní nádrže jsou stavbami vodního díla, které slouží k zadržení, akumulaci 

povrchové vody.  

Pojem vodní dílo vymezuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. Vodní zákon definuje v § 55 

odstavci 1 vodní díla „jako stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

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

vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným tímto zákonem“. Obecná charakteristika vodních děl je následně 

doplněna demonstrativním výčtem jednotlivých staveb, mezi kterými jsou, mimo jiné, 

uvedeny hráze a vodní nádrže [7]. 

Vodní zákon pohlíží na vodní dílo jako na stavbu, dále již však vodní zákon pojem stavba 

nedefinuje. Ten je vymezen předpisem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon definuje pojem „stavba“ v ustanovení § 2 

odstavci 3, které uvádí, že „stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“ [8]. 

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje technické požadavky pro vodní díla. Jedná se o vyhlášku, která byla 

vydána ve vazbě na stavební zákon a uplatňuje se v procesu povolování 

vodohospodářských staveb. Při povolování staveb vodních děl v rámci územního řízení 

vydává příslušné rozhodnutí místně příslušný stavební úřad. Speciální stavební úřad 

(vodoprávní úřad) vydává všechna ostatní rozhodnutí, včetně stavebního povolení. 

Mezi nejdůležitější ustanovení vodního zákona ve vztahu k malým vodním nádržím patří § 

8, který určuje, že ke vzdouvání vod, popřípadě k jejich akumulaci, je třeba povolení 

k nakládání s vodami. Hlava VIII se týká vodních děl s již citovaným § 55 a § 59, který 
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definuje povinnosti vlastníků vodních děl, jež spočívají v povinnosti udržovat vodní dílo 

v řádném stavu, manipulovat podle schváleného manipulačního řádu a provádět 

technickobezpečnostní prohlídky. 

Hráze vodních nádrží jsou vzdouvacími stavbami, na kterých se provádí 

technickobezpečnostní dohled. Ten se neuplatňuje pouze v čase provozu vodního díla, ale 

už ve fázi jeho přípravy a výstavby. Vodní díla jsou stavby různého technického řešení, 

v různém technickém stavu a dle svého umístění nesou i různá rizika v případě porušení 

své bezpečnosti a stability. Podrobněji jsou požadavky, podmínky a úkoly TBD popsány 

ve vyhlášce 255/2010 Sb. [7]. 

Z pohledu ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů) tvoří malé vodní nádrže významný krajinný prvek. 

3.2 Malé vodní nádrže 

Dle české normy ČSN 75 2410 jsou za malé vodní nádrže považovány nádrže s objemem 

do 2 mil. m3 vody, které jsou zároveň u hráze hluboké do 9 m (rozumí se největší hloubka 

dna od maximální hladiny). 

3.2.1 Účel malých vodních nádrží 

Malé vodní nádrže jsou budovány k různým účelům: 

1. zásobní nádrže (vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické, kompenzační, 

retardační) 

2. ochranné hráze (retenční nádrže s malým zásobním prostorem, protierozní, 

vsakovací, dešťové, suché poldry) 

3. rybochovné nádrže (výtěrové a třecí rybníky, plůdkové výtažníky, výtažníky, 

komorové výtažníky, hlavní rybníky, karanténní rybníky) 

4. hospodářské nádrže (protipožární, pro chov drůbeže, pro pěstování vodních 

rostlin, výtopové zdrže) 

5. speciální účelové nádrže (vyrovnávací, přečerpací, splavovací, závlahové nádrže) 

6. asanační nádrže (záchytné, otevřené vyhnívací nádrže, laguny, rekultivační) 

7. rekreační (přírodní koupaliště pro plavání a vodní sporty) 
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8. nádrže krajinotvorné v obytné zástavbě (okrasné, návesní rybníčky, umělé 

mokřady) 

V dnešní době nejsou malé vodní nádrže budovány jako jednoúčelové, ale jako 

víceúčelové. Při návrhu je kladen důraz na hledisko pozitivního ovlivnění 

vodohospodářské bilance povodí (zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody ze 

srážek, vyrovnání průtoku v průběhu roku) [10]. 

3.2.2 Výběr místa nádrže 

Výběr umístění nádrže patří mezi nejdůležitější rozhodnutí, o jejím konečném výběru se 

rozhoduje na základě více faktorů. Nádrže mohou být hloubené či hrázové. Výběr lokality 

pro hloubenou nádrž je jednodušší, v podstatě je možné takovou nádrž vyhloubit kdekoliv. 

Prostorově je tento typ nádrží vymezen uměle vytvořeným dnem a uměle vytvořenými 

stěnami, které vzniknou vytěžením zeminy. Nádrže hrázové jsou tvořeny novou hrází, 

kterou je nejvhodnější umístit do nejužšího místa údolí, kde je předpoklad menší délky 

hráze oproti ostatním místům. Dno nádrže tvoří původní údolí a jeho svahy. Ve většině 

případů se nepředpokládá úprava původního terénu, pouze je nutné odstranit stávající 

dřeviny z prostoru budoucí zátopy, či v případě potřeby přijmout opatření ke snížení 

propustnosti dna [11]. 

Z ekonomického hlediska je žádoucí, aby poměr akumulované vody k objemu hráze byl co 

největší. To se vyjadřuje hodnotou absolutního objemového ukazatele η [11]. 

=  

(1) 

VZ objem akumulačního prostoru nádrže (m3) 

VH objem tělesa hráze (m3) 

Norma ČSN 75 2410 doporučuje volit jako mezní hranici efektivity hodnotu η > 4 až 5, 

jako optimální udává hodnotu η = 10 [9]. 
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3.3 Vodohospodář

Vodohospodářské řešení je základem pro efektivní návrh nádrže z

nalezení optimálního vztahu mezi jednotlivý

Při návrhu se vychází z

kladeny. Poskytuje podklad pro návrh funk

bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Mezi d

nádrže na vodní tok pod vodním dílem (j

ochrany před povodněmi). 

75 2405 [9], [12]. 

Mmax poloha maximální hladiny
Mm poloha hladiny mrtvého prostoru
Ms poloha hladiny stálého nadržení
Mo poloha hladiny zásobního prostoru
Mro poloha hladiny ovladatelného 

prostoru 
Mrn poloha hladiny neovladatelného 

retenčního prostoru
Vc objem celkového prostoru

Obr. 
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Vodohospodářské řešení nádrže 

ešení je základem pro efektivní návrh nádrže z hlediska jejího objemu a

nalezení optimálního vztahu mezi jednotlivými prostory nádrže, přítokem a odtokem z

i návrhu se vychází z účelu nádrže a z jednotlivých požadavků, které jsou na nádrž 

Poskytuje podklad pro návrh funkčních staveb nádrže a hráze z

nosti a provozuschopnosti vodního díla. Mezi důležité vyhodnocení pat

nádrže na vodní tok pod vodním dílem (jakost vody, minimální zůstatkové

ěmi). Pro vodohospodářské řešení malých vodních nádrží platí

 

poloha maximální hladiny 
poloha hladiny mrtvého prostoru 
poloha hladiny stálého nadržení 
poloha hladiny zásobního prostoru 
poloha hladiny ovladatelného 

poloha hladiny neovladatelného 
ního prostoru 

objem celkového prostoru 

Vm objem mrtvého prostoru
Vs objem prostoru stáleho nadržení
Vz objem zásobního prostoru
Vr objem ochranného prostoru
Vo objem ovladatelného prostoru
Vro objem ovladatelného ochranného 

prostoru 
Vrn objem neovladatelného 

ochranného prostoru

Obr. 4 Rozdělení prostorů v nádrži podle ČSN 75 2405 [12]

Vlčkovice 
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hlediska jejího objemu a 

řítokem a odtokem z ní. 

jednotlivých požadavků, které jsou na nádrž 

ních staveb nádrže a hráze z pohledu 

ležité vyhodnocení patří i vliv 

ůstatkové průtoky, míra 

ešení malých vodních nádrží platí ČSN 

 

objem mrtvého prostoru 
objem prostoru stáleho nadržení 
objem zásobního prostoru 

ochranného prostoru 
objem ovladatelného prostoru 
objem ovladatelného ochranného 

objem neovladatelného 
ochranného prostoru  

[12] 
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3.3.1 Ztráty vody v

Ztráty vody v nádržích jsou tvo

do dna nádrže, průsakem hrází a podložím hráze

zamrznutím a provozními ztráty [10].

Ztráta výparem 

Při odhadu ztrát výparem je možné použít 

výparu pomocí nomogramu na základ

průměrného měsíčního tlaku vodních par ve zkoumaném období.

výpočet denního výparu H

T  průměrná měsíční teplota vzduchu 

Wr průměrná měsíční relativní vlhkost vz

 

Orientačně je možné určit ztrátu výpa

který určí závislost mezi pr

Obr. 5 Orientační hodnoty pr
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vody v nádržích 

nádržích jsou tvořeny výparem z vodní hladiny a vodních rostlin, infiltrací 

ůsakem hrází a podložím hráze, netěsnosti objekt

provozními ztráty [10]. 

át výparem je možné použít řadu metod. Jednou z nich je

u pomocí nomogramu na základě znalosti průměrné měsíční teploty vzduchu a 

ního tlaku vodních par ve zkoumaném období.

et denního výparu Hd podle vztahu, který je platný pro Tm>5°C

= 13,5 ∙ 			 ∙  

ě ční teplota vzduchu (°C), 

ě ční relativní vlhkost vzduchu v (%). 

 je možné určit ztrátu výparem u malých vodních nádrží tak0

í závislost mezi průměrnou nadmořskou výškou a roční hodnotou výparu (obr. 5

ní hodnoty průměrného výparu z volné hladiny v závislosti na nadmo

Vlčkovice 
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vodní hladiny a vodních rostlin, infiltrací 

snosti objektů, dočasnou ztrátu 

. Jednou z nich je stanovení denního 

ěsíční teploty vzduchu a 

ního tlaku vodních par ve zkoumaném období. Další možností je 

>5°C [10]: 

(2) 

rem u malých vodních nádrží tak0 podle nomogramu, 

ní hodnotou výparu (obr. 5). 

 

závislosti na nadmořské výšce [10] 
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Ztráta infiltrací do dna 

Uvažuje se v případě prvního napuštění nádrže, případně při opětovném napuštění, kdy 

byla nádrž delší dobu bez vody. Ztráta je závislá na rozloze nádrže, morfologickém tvaru 

pánve nádrže, hloubce vysušení půdního profile dna, pórovitosti materiál dna nádrže a 

geologických podmínkách podloží. 

Pokud je hladina podzemní vody rovnoběžná se dnem nádrže, lze určit ztrátu Zd vsakem do 

dna podle Isajeva [10]: 

= 100 ∙ ℎ − ℎ ∙       

(3) 

p průměrná pórovitost materiálu nad výškou kapilárního vzlínání v (%), 

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

hk kapilární výška odpovídající materiál dna nádrže v (m), 

S plocha nádrže v (m2) 

Při nehomogenní skladbě materiál dna nádrže se pórovitost počítá jako vážený průměr 

jednotlivých vrstev. Nejmenší kapilární výšky dosahuje voda u písku (0,03-0,10 m), 

největší pak u jílu (vice jak 50 m). Pórovitost u písku je v rozmezí 28 -38%, u jílu 46-55%. 

Ztráty průsakem hrází a jejím podložím 

Řešení ztráty vody průsakem hráze a podloží, včetně tvaru depresivní křivky se liší dle 

následujících případů [10]: 

• homogenní hráz na nepropustném podloží, 

• hráz s jádrovým nebo návodním těsněním na nepropustném podloží, 

• homogenní hráz na propustném podloží 

• hráz s návodním těsnícím kobercem na propustném podloží 

Z uvedených případů se omezím pouze na popis prvních dvou možnosti, tedy na stanovení 

průsaku u homogenní hráze na nepropustném (obr. 6) a propustném podloží (obr. 7). Při 

výpočtu se vychází z předpokladu ustáleného proudění. 
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Obr. 6 Schéma pro 

K součinitel hydraulické vodivosti (m.s

H výška vody v nádrži (m).

m sklon návodního líce

Rovnice depresivní křivky:

Průsak homogenní hrází na 

q1(homogenní hráz na nepropustném podloží)

=
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Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží 

= ∙
2

				 ∙ 	1	 	 á

initel hydraulické vodivosti (m.s-1), 

nádrži (m). 

=
1 2

 

= ∙ 				  

sklon návodního líce 

řivky: 

= ∙ 				 	 

sak homogenní hrází na propustném podloží (obr. 7) se řeší prostým sou

(homogenní hráz na nepropustném podloží) průsaku podložím q2. 

= ∙ 	 ∙ 				 ∙ 	1	 	 á
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saku homogenní hrází na nepropustném podloží [10] 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

eší prostým součtem průsaku 

 

(8) 
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Kp součinitel hydraulické vodivosti podloží (m.s

H hloubka vody v nádrži (m),

B šířka hráze v patě

D mocnost propustného podloží,

a součinitel charakterizující zak

Obr. 7 Schéma pro výpo

3.3.2 Řešení zásobního prostoru nádrže

V rámci vodohospodářského 

vodou a to na základě znalosti pr

minimálního zůstatkového pr

celkových měsíčních množství výše uvedených položek se provádí ve zvoleném 

období. Časový krok, který slouží pro bilancování objem

odtoku jeden měsíc. Kladný rozdíl znamená krytí pot

záporného rozdílu kryje deficit zásobní prostor nádrže. Bilance také ur

zásobního prostoru bude zajišt

v jarních měsících, kdy je p

3.4 Konstrukční ř

3.4.1 Hráze malých vodních nádrží

Malé vodní nádrže tvoří 

toku v nádrži a pod nádrží.
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initel hydraulické vodivosti podloží (m.s-1), 

nádrži (m), 

patě (m), 

mocnost propustného podloží, 

initel charakterizující zakřivení trajektorií prosakující vody

Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na propustném podloží 

ešení zásobního prostoru nádrže 

V rámci vodohospodářského řešení nádrže hledáme uspokojivý zp

ě znalosti průtokové řady v profilu nádrže, celkového odb

statkového průtoku a výparu z volné hladiny. Postupná bilance podle 

ních množství výše uvedených položek se provádí ve zvoleném 

asový krok, který slouží pro bilancování objemů, je v př

síc. Kladný rozdíl znamená krytí potřeb a ztrát z

záporného rozdílu kryje deficit zásobní prostor nádrže. Bilance také ur

zásobního prostoru bude zajištěno z vegetačních srážek, nebo je potř

sících, kdy je přítok do nádrže zvýšen táním sněhové pokrývky 

ční řešení hrází a funkčních objektů 

Hráze malých vodních nádrží 

ří hráz, funkční objekty, úpravy v prostoru a v

nádrži a pod nádrží. 
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ivení trajektorií prosakující vody 

 

propustném podloží [10] 

hledáme uspokojivý způsob hospodaření s 

profilu nádrže, celkového odběru z nádrže, 

volné hladiny. Postupná bilance podle 

ních množství výše uvedených položek se provádí ve zvoleném časovém 

případě ročního řízení 

eb a ztrát z přítoku, v případě 

záporného rozdílu kryje deficit zásobní prostor nádrže. Bilance také určí, zda plnění 

ních srážek, nebo je potřeba akumulovat vodu 

hové pokrývky [11]. 

 

prostoru a v okolí nádrže a úpravy 
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Zemní hráze jsou základním stavebním prvkem malých vodních nádrží. Dle tvaru údolí a 

účelu nádrže je můžeme d

vody rozeznáváme nádrže pr

mohou být hráze přímé, zak

Obr. 8 Dělení nádrží podle p

Hráze malých vodních nádrží

nesoudržných. Inženýrsko

stavbu zemní hráze a má také za úkol posoudit vhodnost použití zeminy, která se vyskytuje 

v blízkosti navrhované nádrže. Výhodou otev

zvětšení zásobního prostoru po vyt

Podle druhu a způsobu uložení materiálu pro stavbu zemní hráze rozlišujeme hráze 

homogenní a nehomogenní.

Homogenní hráze jsou vybudovány z

výšky 6 m. Zeminy určené ke stavb

a konstrukčně stálé. Nejvhodn

až hlinitojílovité písky. Naopak nevhodné jsou jílovité zeminy, které jsou namrzavé, 

rozbřídavé, bobtnají nebo vytvá
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jsou základním stavebním prvkem malých vodních nádrží. Dle tvaru údolí a 

žeme dělit na čelní, boční, obvodové a dělící. Podle zp

vody rozeznáváme nádrže průtočné, obtokové a boční (obr. 8). Dle pů

ímé, zakřivené nebo lomené. 

lení nádrží podle přívodu vody: a) průtočné, b) obtokové, c) bo

malých vodních nádrží se navrhují z materiálu zemních

oudržných. Inženýrsko-geologický průzkum doporučuje výběr vhodného materiálu pro 

má také za úkol posoudit vhodnost použití zeminy, která se vyskytuje 

blízkosti navrhované nádrže. Výhodou otevření zemníku v prostoru budoucí zátopy je 

tšení zásobního prostoru po vytěžení zeminy. 

ůsobu uložení materiálu pro stavbu zemní hráze rozlišujeme hráze 

homogenní a nehomogenní. 

jsou vybudovány z jednoho materiálu (obr. 9) a bě

Zeminy určené ke stavbě homogenních hrází musí být dostate

Nejvhodnější zeminy na stavbu sypané zemní hráze jsou pís

až hlinitojílovité písky. Naopak nevhodné jsou jílovité zeminy, které jsou namrzavé, 

vé, bobtnají nebo vytvářejí privilegované průsakové cesty po vysušení 

Vlčkovice 
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jsou základním stavebním prvkem malých vodních nádrží. Dle tvaru údolí a 

lící. Podle způsobu přívodu 

Dle půdorysného tvaru osy 

 

né, b) obtokové, c) boční [10] 

materiálu zemních, soudržných a 

ěr vhodného materiálu pro 

má také za úkol posoudit vhodnost použití zeminy, která se vyskytuje 

prostoru budoucí zátopy je 

sobu uložení materiálu pro stavbu zemní hráze rozlišujeme hráze 

a běžně se navrhují až do 

 homogenních hrází musí být dostatečně nepropustné 

jší zeminy na stavbu sypané zemní hráze jsou písčité hlíny 

až hlinitojílovité písky. Naopak nevhodné jsou jílovité zeminy, které jsou namrzavé, 

sakové cesty po vysušení [11]. 
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Použitelnost vhodného materiálu pro stavbu hráze 

je uvedena v tabulce č. 5

Obr. 9

Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou nebo více 

(obr. 10) se skládá z těsnícího jádra (zóna A), p

C) a propustnou stabilizač

o hráze se středním těsnícím prvkem, nebo o hráze s

těsnící část hráze a těsnící koberec

látek menší než 5% hmotnosti, mez tekutosti menší než 50

nepřesáhne 100 mm, číslo plasticity u zeminy ML, CL, CS a MS je v

jiné materiály pro stabiliza

odolné proti objemovým zm

prosakující tělesem hráze [11].

Obr. 10
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materiálu pro stavbu hráze řeší ČSN 75 2410 a ve zkrácené p

č. 5. 

 

9 Schéma homogenní hráze na nepropustném podloží [13]

jsou složeny ze dvou nebo více různých zemin

ěsnícího jádra (zóna A), přechodových stabilizač

C) a propustnou stabilizační částí (zóna D a E). Dle umístění těsnícího prvku se jedná bu

edním těsnícím prvkem, nebo o hráze s návodním tě

ěsnící koberec se navrhují z materiálů, které mají obsah organických 

látek menší než 5% hmotnosti, mez tekutosti menší než 50%, velikost o

číslo plasticity u zeminy ML, CL, CS a MS je vě

jiné materiály pro stabilizační část nehomogenních hrází mají být po zhutn

odolné proti objemovým změnám, které jsou způsobeny klimatickými vlivy nebo 

lesem hráze [11]. 

 

 Schéma nehomogenní hráze na nepropustném podloží
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SN 75 2410 a ve zkrácené podobě 

[13] 

zných zemin. Nestejnorodá hráz 

echodových stabilizačních částí (zóna B a 

snícího prvku se jedná buď 

návodním těsněním. Zeminy pro 

, které mají obsah organických 

%, velikost ojedinělých zrn 

íslo plasticity u zeminy ML, CL, CS a MS je větší než 8%. Zeminy a 

ást nehomogenních hrází mají být po zhutnění propustné, 

klimatickými vlivy nebo vodou 

Schéma nehomogenní hráze na nepropustném podloží [13] 
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Tab. 5 Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění [13] 

Znak skupiny Homogenní hráz Těsnící část Stabilizační část 

GW (štěrk dobře zrněný) nevhodná nevhodná výborná 

GP (štěrk špatně zrněný) nevhodná nevhodná výborná 

G-F (štěrk s přím. jemnozrnné zeminy) málo 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 přím. 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 nevhodná 

CG (jíl štěrkovitý) velmi vhodná výborná nevhodná 

MS (hlína písčitá) vhodná vhodná nevhodná 

CS (jíl písčitý) velmi vhodná velmi vhodná nevhodná 

ML, MI (hlína s nízkou a střední 

plasticitou) 
málo vhodná vhodná nevhodná 

CL, CI (jíl s nízkou a střední 

plasticitou) 
vhodná velmi vhodná nevhodná 

MH, ME (hlína s vysokou plasticitou) málo vhodná málo vhodná nevhodná 

CH, CF (jíl s vysokou plasticitou) málo vhodná málo vhodná nevhodná 

Příčný profil zemních hrází malých vodních nádrží je vždy zásadně lichoběžníkový a to 

jednoduchý, nebo složený. Šířka koruny hráze u hrází vyšších než 5,0 m bez komunikace 

nesmí být menší než 3,0 m. Je-li po hrázi vedena komunikace, je šířka dána návrhovými 
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prvky této komunikace. Sklon svahů hráze závisí na druhu použité zeminy. Orientační 

hodnoty sklonů svahů jsou popsány v ČSN 75 2410.  

Zakládání hrází je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Právě základovou spárou dochází 

často k průsakům vody pod hrází a při vyšších průsacích i k vyplavování částic zeminy, 

což může časem znamenat destrukci hrázového tělesa. Pokud je podloží nepropustné, či 

málo propustné a únosné je možno zahájit sypání hráze bez velkých úprav. Jiná situace 

nastává v případě propustného a neúnosného podloží. Zde je nutné přijmout některá 

technická opatření pro zajištění snížení propustnosti podloží (štětové stěny, podzemní 

stěny, předložený těsnící koberec apod.). Únosnost podloží se zvyšuje geomřížemi, nebo 

odtěžením a nahrazením vhodnější únosnější zeminou. Hloubka založení je stanovena na 

základě výsledku inženýrskogeologického průzkumu. U nehomogenních hrází je nutné 

těsnící prvek zavázat do podloží velmi pečlivě.  

Pro bezpečné odvedení vody, která prosákne hrází nebo jejím podloží, se u paty vzdušního 

svahu hráze zřizuje patní drén. Těleso patního drénu tvoří propustný materiál (hrubozrnný 

štěrk, makadam, ve kterém se soustřeďuje voda prosáklá tělesem hráze. Odtud je pomocí 

drenážních trubek zaústěna do koryta toku pod hrází. Drenážní soustava se doporučuje 

doplnit o šachty pro měření celkového množství prosáklé vody. Úkolem patního drénu je 

také zajištění dostatečné vzdálenosti průsakové křivky od vzdušního svahu (0,8 až 1,0 m) 

z důvodu zamezení promrzání. Dalším prvkem zemních hrází jsou filtry, které se zřizují 

v místech, kde by mohlo vlivem prosakující vody, vlnobitím nebo kolísáním hladiny 

docházet k vyplavování částic zemin. Osazují se tedy po obvodu patního drénu, na 

stykových plochách těsnícího prvku s tělesem hráze, pod opevněním návodního svahu 

hráze nebo na styku paty hráze s podložím. 

Ochranu návodního svahu hráze před působením vln a ledu zajišťuje opevnění (kamenná 

dlažba, rovnanina, kamenný zához, betonové desky). 

V případě vyšších hrází s různým sklonem svahů hráze se doporučuje v místě změny 

sklonu navrhnout lavičku. Provedení laviček, které jsou obvykle 1,5 až 2,0 m široké, je 

vhodné pro přitížení paty svahu z důvodu stability hráze a také z důvodu oddálení 

průsakové křivky od líce vzdušního svahu. 
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Dostatečným převýšením hráze nad maximální hladinu vod

výběhu vln na korunu hráze. U MVN je nejvyšší hodnota p

maximální hladinou 0,6 m

3.4.2 Funkční objekty malých

Funkčními objekty malých vodních nádrží jsou 

bezpečnostní přelivy. 

Výpustná zařízení jsou ur

situací. Výpusti umisťujeme obvykle do nejnižšího 

potřeby nádrž zcela vypustit. Každé výpustné za

zařízení pro odvedení vody. V

1 mil. m3 je nutné vybavit vodn

odběrné zařízení (pro závlahy, energetické ú

česle o rozteči 60, 90 a 120 mm.

Nejmenší průměr výpusti dle 

z nádrže rozlišujeme výpusti na otev

uzávěru na lopatkové a šikmé stavidlové uzáv

segmentové a požerákové. Nejpoužívan

který je také znám pod jménem kbel nebo mnich [10], [11].

 

Obr. 
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evýšením hráze nad maximální hladinu vody v nádrži se sleduje zamezení 

hu vln na korunu hráze. U MVN je nejvyšší hodnota převýšení 

0,6 m [11]. 

ní objekty malých vodních nádrží 

ními objekty malých vodních nádrží jsou výpustná zařízení, odb

jsou určená k řízenému vypouštění vody z nádrže za všech provozních 

ťujeme obvykle do nejnižšího místa nádrže, abychom mohli v

eby nádrž zcela vypustit. Každé výpustné zařízení se skládá z

ízení pro odvedení vody. V případě nádrže o objemu ovladatelného prostoru v

je nutné vybavit vodní dílo dvěma výpustmi. Jako druhá výpust m

ízení (pro závlahy, energetické účely atd.). Před vtokem do výpust

i 60, 90 a 120 mm. Uzávěr je vhodné situovat do návodního svahu hráze. 

výpusti dle ČSN 75 2410 je 300 mm. Podle způ

nádrže rozlišujeme výpusti na otevřené a trubní. Trubní výpusti se d

ru na lopatkové a šikmé stavidlové uzávěry, čepové, šoupátkové, stavidlové, 

segmentové a požerákové. Nejpoužívanějším typem trubních výpustí je požerák

znám pod jménem kbel nebo mnich [10], [11]. 

Obr. 11Trubní výpust s požerákovým uzávěrem [10] 

Vlčkovice 
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nádrži se sleduje zamezení 

evýšení koruny hráze nad 

řízení, odběrné objekty a 

nádrže za všech provozních 

a nádrže, abychom mohli v případě 

ízení se skládá z uzavíracího prvku a 

 nádrže o objemu ovladatelného prostoru větším než 

pustmi. Jako druhá výpust může sloužit i 

d vtokem do výpustě se umísťují 

r je vhodné situovat do návodního svahu hráze. 

Podle způsobu odvádění vody 

Trubní výpusti se dělí podle druhu 

epové, šoupátkové, stavidlové, 

trubních výpustí je požerák (obr. 11), 
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Výpočet průtoku vody potrubím se šoupátkovým uzávěrem 

Tlakový průtok vody potrubím je dán vztahem [10]: 

= ∙ 2 ∙ ∙1 + ∑     ∙  

(9) 

Součinitel ztráty třením pro kruhový profil se určí ze vztahu: 

= 125 ∙ ∙√  

(10) 

g tíhové zrychlení = 9,81 m.s-2, 

H rozdíl hladiny v nádrži a v odpadu od výpusti, pokud hladina v odtoku zatopí výtok 

(m), nebo od osy výpustného potrubí, pokud hladina v odpadu nezatápí výtok, 

∑ξi součet součinitelů místních ztrát a součinitele ztráty třením 

l délka potrubí  

n součinitel drsnosti ocelového potrubí, 

d průměr potrubí (m), 

Sp průřezová plocha výpustného potrubí (m2). 

Bezpečnostní přelivy slouží k neškodnému odvedení povodňových průtoků. Bezpečnostní 

přelivy se navrhují u všech průtočných nádrží, na nádržích neprůtočných se kapacita 

přelivu omezuje na maximální hodnotu, která může do nádrže nápustným zařízením 

přitéct. U nádrží nebeských není nutné bezpečnostní přeliv navrhovat. Kapacita 

bezpečnostního přelivu se navrhuje na Q100. Bezpečnostní přelivy malých vodních nádrží 

mají být nehrazené a bezobslužné při průchodu velké vody.  

Průtok přes korunu přelivu je dán vztahem: 

= ∙ ∙ 2 ∙ ∙ ℎ      ∙  

(11) 
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Q návrhový kulmina

m součinitel přepadu,

b délka přelivné hrany (m),

h výška přepadového paprsku p

Výšku přepadového paprsku u malých vodních nádrží 

Bezpečnostní přelivy se d

(obr. 12), kašnové, šachtové a kombinované 

3.5 Vady a poruchy malých vodních nádrží

Souhrnná statistika poruch hrází malých vodních nádrží na území 

dosud zpracována. Poruchy zejména menších vodních d

případech není jejich provoz obnoven. K

povodní. Statistika z povodn

hrází. Při poslední povodni v

z toho u 5 z nich byla zaznamenaná destrukce hráze 

Analýza poruch zemních hrází malých vodních nádrží ukazuje na tyto hlavní p

• chyby v projektové dokumentaci, podcen
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návrhový kulminační průtok, Q100, 

epadu, 

elivné hrany (m), 

epadového paprsku při návrhovém průtoku (m). 

epadového paprsku u malých vodních nádrží volíme 0,3 až 0,6 m.

=
4,43 ∙ ∙ √

				  

elivy se dělí dle konstrukčního uspořádání na p

), kašnové, šachtové a kombinované [10]. 

Obr. 12 Boční bezpečnostní přeliv [10] 

poruchy malých vodních nádrží 

Souhrnná statistika poruch hrází malých vodních nádrží na území České republiky nebyla 

Poruchy zejména menších vodních děl nejsou hlášeny a v

ípadech není jejich provoz obnoven. K haváriím většinou dochází v

povodně 2002 hovoří o 85 vážně poškozených a 23 zcela protržených 

i poslední povodni v roce 2013 pak došlo k významnému poškození u 14 hrází

nich byla zaznamenaná destrukce hráze [14]. 

Analýza poruch zemních hrází malých vodních nádrží ukazuje na tyto hlavní p

projektové dokumentaci, podcenění geologického prů

Vlčkovice 

24 

volíme 0,3 až 0,6 m. 

(12) 

ádání na přelivy přímé, boční  

Souhrnná statistika poruch hrází malých vodních nádrží na území České republiky nebyla 

l nejsou hlášeny a v některých 

u dochází v době významných 

 poškozených a 23 zcela protržených 

u poškození u 14 hrází, 

Analýza poruch zemních hrází malých vodních nádrží ukazuje na tyto hlavní příčiny [15]: 

ní geologického průzkumu 
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• nekvalitní výstavba, materiály nedostatečné hutnění 

• stárnutí konstrukcí, nedostatečná údržba a výkon technickobezpečnostního 

dohledu, mimořádné hydrologické situace 

3.5.1 Vady projektové dokumentace 

Mezi nejčastější chyby při návrhu zemního tělesa hráze patří příliš velký sklon svahů 

(nedodržení ČSN 75 2410), absence drenážního prvku hráze, nedostatečné opevnění 

návodního svahu opomíjející možný vliv vlnobití, nevhodně navržené vegetační úpravy na 

tělese hráze (v rozporu s vodním zákonem). 

Při návrhu výpustných zřízení a potrubí spodních výpustí dochází k opomenutí zajištění 

potrubí při ukládání do zeminy obetonováním, pod konstrukcemi nesmí být vyrovnávací 

pískový podsyp, jak je běžné u zakládání jiných staveb. U větších profilů potrubí často 

není navrženo zavazovací protiprůsakové žebro, které zabrání i vzniku otevřených cest při 

promrzání.  

3.5.2 Nekvalitní výstavba 

Nedostatečná kvalifikace zhotovitele je nejlepší předpoklad pro vznik nedokonalého 

vodního díla. Před zahájení sypání hráze vždy musí být převzata základová spára 

geologem a podle jeho doporučení následně upravena. Opakující se chybou je nedodržení 

zásad zavázání zemního těsnění a homogenní hráze do podloží, neočištěná základová 

spára a zanedbání sanace puklin skalního podloží vyrovnávací betonovou deskou. Při 

samotné výstavbě násypu hráze nejsou dodrženy výšky sypacích vrstev a počet pojezdů 

hutnícím zařízením. Při kontrole kvality použití zeminy je nutné vyloučit zeminy 

s valouny většími jak 100 mm, organické znečištění v podobě větví, v neposlední řadě 

věnovat péči kontrole vlhkosti zeminy. Provádění výstavbu zemních hrází při teplotách 

pod 0°C je nepřípustné. 

3.5.3 Stárnutí konstrukcí, nedostatečná údržba 

Převážná většina poruch malých vodních nádrží je zapříčiněna zanedbanou a 

nedostatečnou údržbou ve druhé polovině 20. století. Hráze zarostly náletovými porosty, 

které narušují stabilitu hráze. U dřevin s mělkým zakořeněním hrozí negativní působení na 
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bezpečnost hráze, které nastane v případě vyvrácení stromů s kořeny i s částmi hráze. 

Stromy v blízkosti funkčních objektů svým kořenovým systémem narušují jejich 

celistvost. V důsledku odumírání kořenů v hrázi může dojít ke vzniku lokálních 

průsakových cest. Špatně nebo vůbec neprováděná údržba na konstrukcích výpustí nebo 

bezpečnostních přelivech znamenají vážné ohrožení bezpečnosti díla. Nezanedbatelný 

negativní vliv mají také pojezdy vozidel po koruně hráze, která není na takový provoz 

uzpůsobena. Dochází k rozježdění hráze a k porušení průběhu vyrovnané nivelety koruny 

hráze.  

3.6 Vznik privilegované průsakové cesty a princip její sanace 

Pro zemní tělesa hrází mají účinky prosakující vody mimořádný význam, neboť vlivem 

tlaku v pórech, či vynášení drobných zrn proudící vodou mohou zapříčinit porušení 

stability vzdouvací stavby. Kromě nasycení tělesa hráze vodou v důsledku lokální poruchy 

těsnícího prvku či nedostatečné kapacity drenážní soustavy je třeba mít na zřeteli, že 

průsakové poměry mohou být výrazně ovlivněny tzv. privilegovanými průsakovými 

cestami, které se v tělese hráze vyskytují jako projev geologické stavby podloží nebo jako 

důsledek chování vybudované stavby v průběhu času [16]. 

Mezi hlavní příčiny vzniku soustředěných průsakových cest patří: 

• trhliny těsnícího prvku v důsledku přetvoření, účinku smrštění nebo pórového tlaku 

v zeminách 

• nevhodně řešené stykové plochy funkčních objektů s násypem zemní hráze 

• poruchy v základové spáře zemního tělesa 

• odumírající kořeny stromů v tělese hráze po jejich vykácení 

• činnost zvířat jako jsou hraboši či bobři 

• poruchová místa vzniklá při výstavbě, převážně v důsledku technologické nekázně 

Při návrhu základních parametrů vzdouvací stavby je nutné se problematikou existence 

průsaků zabývat a v případě potřeby navrhnout příslušná opatření. U stávajících zemních 

hrází, kde se projevily výrazné průsaky tělesem hráze, je nutné provést účinné 

protiopatření. Současné technologie umožňují dodatečné utěsnění hrází provést mnoha 

postupy. Popis variant řešení je předmětem následující kapitoly. Obecně lze konstatovat, že 
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se většinou jedná o realizace podzemních těsnících stěn, které spočívají buď ve vložení 

samostatného prvku do tělesa hráze, nebo ve zlepšení geotechnických vlastností hornin, či 

zemin, zlepšení jejich pevnostních, deformačních vlastností a zvýšení jejich vodotěsnosti. 

Zlepšení požadovaných vlastností hornin lze docílit injektáží. V souvislosti s prováděním 

sanačních prací rozeznáváme dva základní typy injektáže. Nejstarší a nejběžnější forma 

injektáže je horninová injektáž, jejímž úkolem je zaplnit stávající pukliny a póry v 

horninách a souběžně zpevnit okolní horninové prostředí. Další obvyklá metoda injektáže 

je trysková injektáž. Pomocí této technologie dochází k nejdříve k rozrušování zeminy 

nebo zvětralé skalní horniny, která se následně promíchá s injekční směsí a po zatvrdnutí 

vytvoří kompozitní materiál požadovaných vlastností [17]. 

Pro výrobu injektážích směsí se používají hydraulické pojiva a cementy, jílové materiály, 

písky, plniva a voda. Pro injektáž se obvykle používá jílocementová směs, která lépe 

proniká do puklin. 

Přírodní jíly, aktivované nebo modifikované bentonity nebo jiné průmyslové vyráběné jíly 

se přimíchávají do cementových směsí s cílem snížit odstoje a filtrace pod tlakem, úpravy 

viskozity a koheze směsi nebo zlepšení čerpatelnosti směsi. Bentonit je jíl obsahující 

minerál montmorillonit, jenž s vodou mnohonásobně zvětšuje svůj objem a vykazuje 

výrazné tixotropní vlastnosti. Tumerit je jíl allitického typu, který váže podstatně míň vody 

než bentonit [18]. 

Jílové materiály se uplatňují k vytvoření těsnících prvků i mimo obor injektáží (viz kap. 

č.4). 
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Obr. 14 Vybudování nového návodního povrchového t

4.1 Svislé vnitřní tě

Jednou z nejúčinnějších metod ochrany hráze je vytvo

středu hráze, nebo při její pat

Tato těsnící bariéra slouží k

k prodloužení dráhy průsakových vod t

Pro dodatečné zřízení svislých t

4.1.1 Beraněné ocelové št

ěpán Černý: Návrh dodatečného těsnění hráze MVN Vlčkovice

 

Vybudování nového návodního povrchového těsnícího prvku 

řní těsnění 

jších metod ochrany hráze je vytvoření nepropustné clony umíst

ři její patě na návodním líci (zamezení průsaku pod t

snící bariéra slouží k přerušení (v případě zavázání do nepropustného podloží) nebo 

prodloužení dráhy průsakových vod tělesem, či pod tělesem hráze. 

ízení svislých těsnících prvků se v současné době použí

né ocelové štětové stěny 

Obr. 15 Osazení beraněné ocelové stěny [22] 
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Beranění a vibrování jsou bezvýkopové technologie spočívající v osazení těsnících prvků 

do zeminy buď pomocí beranidel, nebo vibrátorů. Ocelovou štětovou stěnu tvoří jednotlivé 

štětovnice, které jsou navzájem spojeny tzv. zámky. Tloušťka stěn cca 10 mm umožňuje 

v případě vhodného geologického prostředí snadné vetknutí do zeminy. Obvyklá hloubka 

zaražení je v našich geologických podmínkách 10-12 m, ve vhodné geologií a při zvolení 

vhodného mechanismu lze použít i prvky o délce 20 m. Touto technologií byla např. 

utěsněna v roce 2003 hráz novořeckého kanálu v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (obr. 

15). [22]. 

Mezi nevýhody patří ekonomické hledisko ceny oceli a skutečnost, že v případě potřeby 

provedení geofyzikálního průzkumu na vymezení anomálních míst v hrázi, bude existence 

ocelových prvků v hrázi znamenat zkreslení měřených dat. 

4.1.2 Trysková injektáž 

Trysková injektáž (TI) spočívá ve vytvoření pilířů vzniklých při tryskání většinou 

cementové popř. jílocementové směsi do předvrtané zeminy pod tlakem. Paprsek injekční 

směsi proudící přes trysky rozpojuje horninu na jednotlivá zrna a současně po vzájemném 

promísení a zatuhnutí dochází ke zlepšení vlastnosti injektovaného prostředí. Tímto 

způsobem lze zpevňovat zeminy různých zrnitosti od jílů po balvanité štěrky. 

Možnosti pro vytvoření těsnící bariery z tryskové injektáže: 

Přeřezávané pilíře TI 

Po provedení vrtu se vrtný nástroj pohybuje vzhůru za současného otáčení, vhání do trysky 

injekční směsi pod tlakem 30-50 MPa. Vytváří se tak kompozitní materiálu (pilíř) z částic 

zemin a cementu o průměru 0,6-1,2 m v závislosti na daných podmínkách. Výhodné bývá 

použití půlsloupů.  

 

Obr. 16 Přeřezávané pilíře TI [21] 
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Jednosměrná TI 

 

Obr. 17 Stěna vytvořena TI [21] 

Jedná se o obdobnou metodu, ovšem bez otáčení vrtné soupravy při vytahování, čímž se 

docílí vytvoření stěnových prvků, které jsou zejména vhodné pro dotěsnění nebo opravy 

hrází. Rozteč vrtů je 1,5 až 3 m a tloušťka stěny 100 až 350 mm  

Dále tryskovou injektáž rozlišujeme podle technologie rozrušování zeminy na jednofázový 

systém (rozrušení zeminy tryskanou směsí), dvojfázový (rozrušení zeminy tryskanou směsí 

za podpory vzduchu nebo vody) a trojfázový systém (tryskaná směs, voda a vzduch) [18]. 

Při opravě VD Všemina bylo dotěsnění tělesa hráze provedeno tryskovou injektáží 

cementobentonitovou směsí pomocí půlkruhových sloupů, které se vzájemně  

překrývaly (obr. 18) [23]. 

 

Obr. 18 Vrtná souprava při práci na opravě hráze VD Všemina [23] 
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Metoda tryskové injektáže je z hlediska strojního vybavení nenáročná na prostor a další 

výhodou je rychlost celého procesu. 

4.1.3 Jílocementové těsnící podzemní stěny 

Těžba zemního materiálu z rýhy se obvykle provádí pod ochrannou jílocementovou 

suspenzí, která po ztuhnutí vytvoří těleso vlastní stěny. Tloušťka stěny je nejčastěji 600 

mm, hloubka až 30 m i více (podle úrovně nepropustného podloží). V propustném podloží 

(štěrky) je potřeba počítat s únikem suspenze, což může zvýšit její spotřebu místy až 

trojnásobně oproti uvažovanému objemu rýhy. Obdobnou metodou je těžba pod 

bentonitovou směsí, s následnou výměnou za výplň s plastickým jílobetonem.  

Jílocementové těsnící podzemní stěny lze považovat za univerzální metodu do rozličných 

podmínek, použitelnou za každých geologických okolnostech i požadovaných hloubek. 

Nevýhodou jsou těžké a prostorově náročné zařízení [21]. 

 

Obr. 19 Schéma realizace jílocementových těsnících stěn [21] 

4.1.4 Jílocementové tenké těsnící podzemní stěny 

Tenké těsnící stěny se zhotovují vibračním zaražením profilu I. Injekční směs je přiváděna 

k patě profilu pomocí injekční trubky, která je osazena na hrotu profilu. Při vytahování 

profilu se vytvořený prostor zaplňuje těsnící hmotou (jílocement, bentonit). Následující 

zaražený prvek se částečně překrývá s prvkem předchozím a vzniká tak souvislá podzemní 

stěna. Realizovaná těsnící stěna dosahuje max. hloubky 20 m a tloušťky 10-20 cm podle 
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použitého profilu. Její hlavní výhodou jsou nízké náklady na zhotovení a vysoká 

produktivita práce. Jedná se o bezvýkopovou metodu, což značně zjednodušuje práce na 

stavbě [21]. 

 

Obr. 20 Provádění tenkých podzemních stěn [21] 

Technologie tenké těsnící podzemní stěny byla v roce 2004 použita na stavbě „Odra - 

Ostrava - Nová Ves, ochranná hráz v ř.km 21,900 - 22,600“. Těsnící clona je zde situována 

do paty hráze na návodní straně. Potřebu provedení opatření vyvolal zcela nevyhovující 

stav hrází, kdy jejich nevhodný materiál, špatné zavázání do podloží a absence jílového 

jádra byly již vícekrát příčinnou havárií s katastrofálními následky [24]. 

4.1.5 Horninová injektáž 

Technologií injektáže se zlepšují vlastnosti základových půd. Při injektáži skalních hornin 

je injekční směs vháněna pod injekčním tlakem do horniny, kde vyplňuje nespojitosti 

horniny, jako jsou vrstevní spáry, trhliny, pukliny a jiné diskontinuity. U proinjektované 

horniny se tak zlepšují její fyzikálně-mechanické parametry jako pevnost v tlaku a snižuje 

se její propustnost. Injektováním skalních hornin se vytvářejí těsné clony, zpevňují se 

skalní stěny. 
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Obr. 21 Provádění horninové injektáže [20] 

1a) přívod injekční směsi 

1b) ovládání obturátoru, 

1c) perforovaná injekční trubka 

1d) spojník 

1e) vytvrzená injekční směs 

1f) dvojitý obturátor 

1g) zálivka 

1h) gumová manžeta 

1i) etáž 

Při injektáži nesoudržných hornin vyplňuje injekční směs póry mezi zrny horniny, které 

stmeluje, čímž dochází k vytváření umělého horninového geokompozitu. Takto 

proinjektovaná nesoudržná hornina má lepší mechanické vlastnosti a sníženou propustnost.  

Pro provedení injektáže je nutné nejprve vyhloubit vrt, který v soudržných a skalních 

horninách slouží přímo pro osazení dvojitého nebo jednoduchého obturátoru, jímž je 

vymezena injektovaná etáž (obr. 21). V případě nesoudržných hornin se do vrtu 

vyplněného zálivkou osazuje manžetová trubka, která je v injektovaném úseku vrtu 

opatřena otvory, překrytou gumovými manžetami plnících funkci zpětného ventilu. Podle 

potřeby požadovaných pevností se používají stabilizované cementové směsi (vyšší 

pevnost), pro těsnicí účely směsi jílocementové a pro injektáž hornin s malými póry pak 
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směsi na bázi chemických roztoků. Platí, že největší zrno injekční směsi musí být alespoň 

3x menší, než jsou póry injektovaného prostředí. Injekční tlaky, pod kterými je směs do 

horniny vháněna, závisejí na vlastnostech injektovaného prostředí, vlastnostech injekční 

směsi a zásadách injekčních prací [20]. 

4.2 Návodní povrchové těsnění 

Povrchová těsnění umístěná na návodním líci mohou být tvořena asfaltobetonovým 

kobercem, betonem a plastovou fólií – geomembránou [14].  

Mezi těsnící systémy patří i hydroizolační prvky na bázi bentonitu. Tento těsnící systém je 

rozšířen spíše v zahraničí. Jedná se především o bentonitové rohože, které jsou na trh 

dodávány pod komerčním názvem Bentofix GCL [25]. Systém je založen na schopnosti 

bentonitu přijímat vodu za současného objemového nabývání. Po nabobtnání vytváří 

bentonit nepropustnou clonu. Bentonitová rohož je sendvičová konstrukce, ve které je 

vrstva bentonitového granulátu uložena mezi dvě vrstvy geotextilie, jež jsou vzájemně 

spojeny prošitím, a tím je zajištěno zapouzdření bentonitu sodného.  

Vrchní vrstva geotextilie je z netkaného polypropylenových vlákna, spodní vrstva je 

tvořena mechanicky odolnou geotextilií. Celková tloušťka rohože bývá cca 6 mm, šířka až 

4 m. Vzniklý ohebný koberec je vyráběn v rolích, které na stavbě pouze rozvinou a 

jednotlivé díly se s dostatečným přesahem pokládají na upravený podklad vedle sebe. 

V místech, kde se rohože překrývají, se provede těsné spojení. V případě, že nelze těsnící 

vrstvu aplikovat za sucha, je doporučeno použití materiálu Bentofix BZ 13-B, neboť 

umožňuje podvodní instalaci [25], [26]. 
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Obr. 22 Osazení bentonitové rohože s přitěžujícím pohozem [25] 

Mezi výhody bentonitových výrobků patří: neomezená životnost, netoxický přírodní 

materiál, schopnost kopírovat nerovnosti terénu, mírné sedání konstrukce neovlivňuje 

vodotěsnost, jednoduchá a rychlá instalace. 

Nevýhody bentonitových výrobku spočívají především nutnosti přitížení položené vrstvy, 

vyšší ceny a nutné ochraně před promrznutím. Problematické muže být napojení těsnící 

vrstvy hráze na podloží hráze. 
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5 VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY A JEJÍ NÁSLEDNÉ 

ROZPRACOVÁNÍ 

Před návrhem nejvhodnější varianty utěsnění hráze malé vodní nádrže Vlčkovice, byla 

ověřena kapacita funkčních objektů. Vybavení vodních děl funkčními objekty bylo 

navrženo dle tehdejších platných norem, které již nemusejí odpovídat současným nárokům 

na vodní díla. 

5.1 Posouzení stávajících parametrů a stavu vodního díla 

Ověření kapacity bezpečnostního přelivu 

= 4,43 ∙ ∙ √ℎ      

(12) 

b délka přelivné hrany (m), 

Q návrhový kulminační průtok Q100 = 3,95 m3.s-1
, 

m součinitel přepadu (0,4 – 0,45), 

h výška přepadového paprsku při návrhovém průtoku (0,4 m). 

= 3,95
4,43 ∙ 0,4 ∙ 0,4      

= 8,81  

Stávající délka přelivné hrany je 10 m. Z pohledu dnešních standardů bezpečnosti jsou 

parametry stávajícího bezpečnostního přelivu vyhovující.  

Průtok vody potrubím: 

= ∙ 2 ∙ ∙1 + ∑     ∙  

(9) 
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g tíhové zrychlení = 9,81 m.s-1, 

H rozdíl hladiny v nádrži a v odpadu od výpusti, pokud hladina v odtoku zatopí výtok 

(m), nebo od osy výpustného potrubí, pokud hladina v odpadu nezatápí výtok, 

∑ξi součet součinitelů místních ztrát a součinitele ztráty třením 

l délka potrubí = 74 m 

n součinitel drsnosti ocelového potrubí = 0,011, 

d průměr potrubí (m), 

Sp průřezová plocha výpustného potrubí (m2). 

=
∙4 = ∙ 0,24 = 0,0314  

= 125 ∙ ∙√ = 125 ∙ 0,011 ∙ 74
0,2 = 9,5695 

Součet ztrát třením a místních ztrát: 

= + = 9,5695 + 0,5 = 10,0695 

= ∙ 2 ∙ ∙1 + ∑ = 0,0314 ∙ 2 ∙ 9,81 ∙ 8,51 + 10,0695 = 0,1219 ∙  

Při využití obou výpustných zařízení má výpustný objekt celkovou kapacitu 0,244 m3.s-1. 

Stávající parametr výpustného zařízení neodpovídá normě ČSN 75 2410, která připouští 

nejmenší průměr výpustného zařízení 300 mm. 

Umístění uzávěru výpustného zařízení je při vzdušné patě hráze. Toto řešení sice umožňuje 

lepší přístupnost uzávěru pro manipulaci, opravy či revize, na druhou stranu to znamená, 

že potrubí je pod tlakem po celou dobu napuštění nádrže. 

Jako každá průtočná nádrž je vodní dílo Vlčkovice poznamenáno zanášením nádrží 

přítokem. Lze odhadovat, že vlivem sedimentu došlo ke snížení zásobního prostoru o jednu 

pětinu.  
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Pouhým pohledem lze zaznamenat nevyrovnanou niveletu koruny hráze, která je zřejmě 

způsobena svévolným vjížděním vozidel. Po osazení jednoduchého zařízení (např. závory) 

znemožňující vjezd vozidel na korunu hráze, by bylo vhodné provést dorovnání koruny 

hráze. 

5.2 Analýza – porovnání variantních řešení 

Na základě získaných informací bylo zjištěno, že k průsakům vody dochází jak tělesem 

zemní hráze, tak i jejím podložím. Průsaky tělesem hrází a jejím podloží lze omezit 

některým z nabízených řešení, které byly zmíněny v předchozí kapitole.  

V případě realizace návodního povrchového těsnění (obr. 14) je kromě dobrého napojení 

nového těsnícího prvku na stávající hráz nutné zajistit spolehlivé napojení těsnícího prvku 

přes propustnou vrstvu podloží hráze do nepropustného skalního podloží. To je možné 

provést např. navázáním na svislou podzemní stěnu, která by vznikla při patě návodního 

svahu hráze. Toto řešení předpokládá vypuštění nádrže a odstranění sedimentů, jejichž 

výskyt lze u paty návodního svahu hráze předpokládat. Samotné odstranění sedimentů 

z prostoru nádrže je finančně náročné a předpokládá se jeho řešení samostatnou akcí. Další 

nevýhoda je nejistota ve stabilitě těsnícího prvku při rychlém poklesu hladiny, k čemuž 

může docházet i na VD Vlčkovice. Z výše uvedeného je patrné, že varianta spočívající ve 

vybudování návodního těsnícího prvku je pro MVN Vlčkovice nevhodná. 

Výběr varianty svislého těsnícího prvků budovaných v ose hráze (obr. 13), vycházel ze 

zjištěných informací o realizaci injektáže z roku 1969, která řešila utěsnění pravého a 

levého zavázání hráze. Vzhledem k tomu, že injektáží clonou se podařilo výrazně omezit 

průsaky podložím hráze, je na místě tento technologický postup horninové injektáže 

zopakovat i v úseku části hráze, kde dosud žádná injektáž provedena nebyla. Dotěsnění 

samotného tělesa zemní hráze pak přichází v úvahu realizovat takovým řešením, které 

poskytne možnost dobrého propojení s horninovou injektáží. Z nabízených opatření pro 

snížení prosakovaného množství vody tělesem hráze, které představuje kapitola 4.1, je 

takovým možným řešením technologie tryskové injektáže. 

Návrh protiprůsakového opatření na VD Vlčkovice, který bude spočívat v kombinaci 

horninové a tryskové injektáže, byl následně konzultován s hlavním pracovníkem TBD 

státního podniku Povodí Labe, Ing. Pavlem Křivkou, Ph.D. 
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5.3 Princip navrženého technického řešení 

Návrh řešení vychází z již provedené injektáže v roce 1969 a geofyzikálního průzkumu 

hráze v roce 2012. Součástí podkladů pro návrh sanačních prací by měl být i inženýrsko-

geologický průzkum, který nebyl doposud proveden. Z dostupných podkladů se 

předpokládá existence průsakových drah jak tělesem hráze, tak jejím podložím. Úkolem 

těsnící injekční clony by mělo být tyto průsakové dráhy protnout a zajistit tak stabilitu 

vodního díla. 

Hloubky clon jsou předpokládané a bude nutné je upravit až na základě provedených 

vodních tlakových zkoušek. Těsnící prvek je navržen ve dvou výškových úrovní, které 

budou vytvořeny pomocí dvou injekčních technologií. Půdorysně je poloha svislého 

těsnícího prvku určena osou koruny hráze. Konec a začátek úseku je ohraničen již 

provedenou injektáží v roce 1969. Veškeré vrtné a injekční práce budou realizovány 

z koruny hráze přes těleso hráze.  

Horní část těsnící clony bude tvořena pomocí tryskové injektáže. Překrývající sloupy 

tryskové injektáže vytvoří nepropustnou clonu v tělese násypu zemní hráze. Pata stěny 

bude vetknuta do skalního podloží do hloubky cca 0,5 m (dále bude navazovat klasická 

horninová injektáž). 

Clona vzniklá technologií tryskové injektáže bude provedena v pořadí injekčních prací 

jako první. 

Dolní část těsnící clony bude realizována klasickou injektáží. Vrty pro injektáž se budou 

provádět v ose clony z tryskové injektáže. Protnutí klasické injektáže s tryskovou zajistí 

vzájemné vodotěsné propojení obou částí clony. Hloubka clony ve skalním podloží je 

proměnná, musí zasahovat až do kompaktního skalního podloží. Na základě výsledků 

prováděných vodních tlakových zkoušek bude upřesňována hloubka, rozteč injekčních vrtů 

a rovněž spotřeba injekčních směsí. 

Je nutné, aby práce probíhaly v klimaticky vhodném období. Teploty nesmí klesnout pod 

bod mrazu. 
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5.4 Popis jednotlivých injektáží 

5.4.1 Trysková injektáž 

Princip tryskové injektáže (jet grouting) je popsán v kapitole 4.1.2. Provádění tryskové 

injektáže se řídí ČSN EN 12716 [27]. 

Hlavním účelem provedení tryskové injektáže je vytvoření těsnící bariéry v samotném 

násypu zemní hráze ve střední části hráze, kde na obou koncích naváže na již provedené 

injektáže z roku 1969. Jedná se o dosud neinjektovaný úsek hráze, ve kterém dochází k 

viditelným průsakům vody tělesem hráze. Půdorysná délka clony je 36,4 m (dle výkresové 

přílohy č. 3.3). 

Horní část těsnící clony bude vytvořena ze sloupů tryskové injektáže, které se budou 

vzájemně překrývat. Průměr sloupů je 900 mm, osová rozteč vrtů maximálně 700 mm. 

Vzájemné překrytí tak bude činit minimálně 200 mm. Trysková injektáž bude zatažena cca 

800 mm pod základovou spáru tělesa hráze a vytažena 1 m pod korunu hráze. Pata sloupů 

TI bude vetknuta cca 0,5 až 0,8 m do rozvolněného (rozpukaného) skalního podloží (dle 

výkresové přílohy č. 3.4). Délka TI bude při provádění upřesňována dle zastižené hloubky 

skalního podloží. Vrty pro TI, které probíhají celým profilem hráze budou vyplněny 

injekční směsí až po korunu hráze. 

Injektáž bude prováděna vzestupným způsobem, což znamená, že po vyhloubení vrtu se 

zapustí soutyčí až ke dnu vrtu a po zahájení tryskání se při současném vytahování a otáčení 

soutyčí postupuje směrem nahoru. Způsob TI bude proveden jednofázovým systémem. 

Jedná se o technologií, u které se dosahuje rozrušení struktury zeminy pouze jedním 

médiem a to injekční směsí. Po smíchání cementačního pojiva injekční směsi s rozrušenou 

zeminou nebo zvětralou skalní horninou dojde po zatvrdnutí k vytvoření požadovaného 

prvku, v našem případě sloupu. Použití vícefázového systému tryskové injektáže se 

v zemních hrázích nedoporučuje z důvodu možného ohrožení stability hráze [27], [28]. 

Pro výrobu jílocementové injekční směsi se použije cement CEM II/A-S32,5 a bentonit 

Sabenil 550. 

Pořadí provádění TI je patrné z výkresové přílohy č. 3.3. V místě výpustného zařízení je 

nutno provádět vrty pro TI s nejvyšší opatrností. 
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5.4.2 Horninová injektáž 

Dolní část těsnící clony se provede pomocí klasické sestupné horninové injektáže. 

Půdorysné ohraničení injektovaného úseku je totožné jako u tryskové injektáže. 

Maloprofilové vrty pro horninovou injektáž se budou hloubit v ose těsnící clony TI. 

Protnutí klasické injektáže s tryskovou zajistí vzájemné vodotěsné propojení obou částí 

clony. Cílem HI je především utěsnit pukliny ve skalním podloží (dle geologického 

průzkumu pro provedení injektáží v roce 1969 se jedná o rozpukané vápenité spongility) a 

přerušit průsakové cesty podložím zemní hráze. Hloubka clony ve skalním podloží je 

proměnná a zasahuje až do předpokládané úrovně kompaktních vápenitých spongilitů (dle 

výkresové přílohy č. 3.3). Vrty pro HI musí zasahovat do kompaktního skalního podloží do 

hloubky minimálně 0,5 m. 

Předpokládá se, že rozsah horninové injektáže (hloubka, rozteč vrtů a spotřeby injekční 

směsí) bude v průběhu realizace sanačních prací upřesněn na základě výsledků 

prováděných vodních tlakových zkoušek. Účelem VTZ je jak upřesnit parametry prostředí 

pro injektáž, tak vypláchnutí ploch diskontinuit pro umožnění a snazší provedení injektáže. 

Rozteč maloprofilových vrtů je uvažována 2,1 m. Samotná injektáž bude prováděna 

sestupným způsobem, kdy se odvrtá první injektovaný úsek (etáž), který se před samotnou 

injektáží vypláchne vodní tlakovou zkouškou. Po ukončení dílčí injektáže se obturátor 

(obr. 20) vytáhne z vrtu. Následuje odvrt další etáže, na konci předcházející etáže se znovu 

zapustí a upne obturátor a provede se injektáž. Takto se postupuje až do konečné hloubky 

vrtu. Výhoda sestupné injektáže spočívá v získání znalosti o propustnosti poslední etáže, 

čímž je daná možnost úpravy délky injektovaných vrtů. 

Maximální délka etáže ve skalních horninách nemá přesáhnout 10 m. V případě 

rozpukaného a silně rozrušeného skalních hornin bude délka etáže přiměřeně upravena. 

V zeminách nesmí etáž injektáže přesáhnout 1 m. 

Vrtání a injektáž bude provedena z koruny hráze. Vrty probíhající tělesem hráze a přes 

horní část těsnící clony z tryskové injektáže budou vyplněny injekční směsí v celé délce až 

po korunu hráze. 

Pro výrobu jílocementové injekční směsi se opět použije cement CEM II/A-S32,5 a 

bentonit Sabenil 550. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ 

Předložený odhad ekonomických nákladů podává zevrubnou představu o finanční 

náročnosti navrženého opatření na dodatečné utěsnění hráze malé vodní nádrže Vlčkovice. 

Do odhadu nákladu byly započítány přibližné ceny materiálů a přibližné ceny prací 

potřebných pro realizaci navrženého opatření. 

Tab. 6 Odhad ekonomických nákladů na sanační práce  

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

    

Vrty pro tryskovou injektáž m 460,00 1 350,00 621 000,00 

Vrty pro horninovou injektáž m 261,00 1 250,00 326 250,00 

    

Trysková injektáž vzestupná m 405,60 2 950,00 1 196 520,00 

Injektování HI sestupná   102,60 1 870,00 191 862,00 

    

Injekční hmoty t 80,00 2 800,00 224 000,00 

Injektážní trubkyz PVC m 261,00 200,00 52 200,00 

    

Vodní zkoušky vrtů vzestupné h 150,00 1 400,00 210 000,00 

    

Dovoz vody m3 140,00 400,00 56 000,00 

    

Přesuny hmot       30 000,00 

    

Cena celkem bez DPH v Kč       2 907 832,00 

 

Výsledný odhad ceny s ohledem na význam malé vodní nádrže Vlčkovice je vysoký. Je 

ovšem nutné si uvědomit, že navržené opatření spočívá v dodávce vysoce specializovaných 

geotechnických prácí, které může realizovat pouze zhotovitel s platným oprávněním pro 

provádění těchto stavebních prací. Očekává se, že případný zhotovitel disponuje 

kvalifikovanými pracovníky a především technicky způsobilým strojním vybavením. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologické řešení utěsnění hráze malé 

vodní nádrže Vlčkovice. Mezi důležité skutečnosti, které ovlivnily samotný návrh, bylo 

kromě samotného terénního šetření provedeného přímo na místě i čerpání informací z 

dostupných archivních podkladů uložených u správce předmětného vodního díla. Zcela 

zásadním poznatkem se pak stala zpráva o již realizované injektáži pravé a levé části hráze 

malé vodní nádrže z roku 1969. 

Na základě získaných informací a studiem dalších dostupných technologických postupů 

bylo navrženo několik variant řešení. Jako technicky nejvýhodnější byla vybrána 

kombinace technologie již v předešlých letech realizované injektáže hráze a současné 

technologie tryskové injektáže. Předpokládá se, že navržené opatření omezí průsaky 

puklinami v podloží a výrazně omezí průsaky tělesem hráze. 

Důležitým faktorem pro konečnou podobu návrhu by měl být inženýrskogeologický 

průzkum, který upřesní či potvrdí poznatky o geologických poměrech v místě budoucí 

stavby. Lze také ovšem očekávat, že v případě realizace navrženého opatření dozná 

samotný návrh během stavby určitých změn, jež jsou často spojeny s dodatečným zjištěním 

skutečností, které dříve ve stadiu přípravy nebyly zcela známy. 

V České republice je relativně vysoká technologická úroveň oboru speciálního zakládání 

staveb a je tedy předpoklad, že navržené řešení využívající právě geotechnických 

konstrukcí, bude možné realizovat tuzemskými dodavateli. 

 

Zcela na závěr bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Ing. Tomáši 

Dvorskému, Ph.D. za projevenou vstřícnost při řešení této práce.  
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Příloha č. II Předled odporových řezů dle OT [5]

 

Přehled lokálních odporových anomálií dle OT [5] 

Označení 
anomálie 

Popis 

1 Snížené odpory, těleso hráze, projev nasycení vodou. 

2 Snížené odpory při vzdušním svahu hráze, projev průsaků ve svahu hráze. 

3 Snížené odpory v podloží BP, možný projev průsaků, nelze vyloučit zkreslení 
měřených dat konstrukcí BP. 

4 Lokálně zvýšené odpory při povrchu hráze, opevnění, vyschlá vrstva   

5 Lokálně zvýšené, projev konstrukce BP. 

6 Lokálně snížené odpory při bázi hráze v levé straně údolí, původní koryto?, 
geologická porucha v podloží hráze? 

7 Zvýšené odpory při povrchu na levém břehu, hlinito-písčitý charakter pokryvu. 

8 Snížené odpory při povrchu na pravém břehu, písčito-hlinitý charakter pokryvu.  

9 Podložní křídové sedimenty (rozpukané jílovce, droby až pískovce). 

10 Lokální zvýšení odporů při vzdušní patě hráze, původní drén? 

11 Lokální zvýšení odporů při vzdušní patě hráze, oprava drénu, nový drén? 

12 Snížené odpory v nivě pod hrází, projev zvlhčení sedimentů, průsaky podložím. 

 


