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Anotace 
Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou protipovodňové ochrany obce 

Čechy pod Kosířem. Diplomová práce je členěna do šesti částí. V teoretické části jsou 

popsány klimatické, hydrologické, geologické, geomorfologické a pedologické poměry. 

V další části jsou popsány legislativní a technické řešení spolu s problematikou povodní. 

Následně návrh nové retenční nádrţe a návrh výpustného zařízení. Návrh obsahuje 

hydrotechnické výpočty, textovou část a výkresovou dokumentaci, která se skládá 

z výkresů situace, podélného profilu nádrţe, podélného profilu hráze, vzorového příčného 

řezu hráze a funkčního objektu. 

Klíčová slova: Malá vodní nádrţ, poldr, povodně, ochrana, Čechy pod Kosířem 

Summary 
The thesis examines protection against floods in Čechy pod Kosířem. This thesis is 

divided into six parts. The theoretical part describes climatic, hydrological, geological, 

geomorfological and pedological conditions. Next are legislative, technical solutions and 

summary of flooding issues. Next part solves the proposal of a new retention reservoir and 

safety spillway. The proposal includes hydrotechnical calculations, text part and drawings 

documentation, which is composed of drawing situation, the longitudinal profile of tank, 

longitudinal profile of the dam, the model cross-section of the dam, section and functional 

object. 

Keywords: Dam, polder, floods, protection, Čechy pod Kosířem 
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Seznam použitých zkratek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN  Česká státní norma 

DN  nominální průměr [mm] 

EU  Evropská unie 

g  gravitační zrychlení [9,81 m/s
2
] 

GM  štěrk hlinitý 

MZE ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŢP ČR Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

n  součinitel drsnosti dle Manninga 

PE  polyetylen 

Sb.  Sbírka zák 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
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1. Úvod 

Protipovodňová opatření jsou v dokumentech Evropské unie rozděleny dle jejich 

účelu. Pro funkčnost a efektivitu protipovodňových opatření je třeba tyto opatření 

vzájemně provázat. V České republice je upřednostňováno technické opatření, které nabízí 

rychlé, ale jednoúčelové řešení. Prosazovaná jsou opatření typu ochranných nádrţí, hrází 

nebo zkapacitňování koryt toků [1]. 

Ochrana před povodněmi má za úkol omezit škody, zabránit nárůstu potenciálních 

škod v ohroţených oblastech a vytvořit přiměřené podvědomí o moţných nebezpečích. 

Čím intenzivněji a neopatrně jsou záplavové oblasti uţívány, tím větší je potenciál škod a 

také i skutečné škody, jestliţe dojde k povodni. K dosaţení co největšího uţitku lidé řeky 

v minulosti napřimovali, opevňovali a ohrazovali. Ochránili se tak před povodněmi a mohli 

vyuţívat úrodnou luţní půdu k zemědělským účelům. Tyto zásahy měly závaţné důsledky 

pro přirozený systém řek a nivy, a průtokové reţimy. Oddělily řeku od její nivy, mokřady 

vyschly, říční tok se zkrátil a průtok se tak zrychlil. Některé z těchto regulací se v dnešní 

době kvůli zvyšujícím se negativním dopadům povodní přehodnocují [2]. 

Diplomová práce se zabývá technickou protipovodňovou ochranou obce Čechy pod 

Kosířem. V teoretické části je blíţe popsáno zájmové území, následně také geologické, 

geomorfologické, klimatické, hydrologické a pedologické poměry zájmové oblasti. Dále 

legislativní a technická řešení, co je to povodeň, její průběh, pilíře protipovodňové ochrany 

a stávající prevence před povodněmi v Čechách pod Kosířem. Hlavní část obsahuje 

hydrotechnické výpočty a výkresovou dokumentaci, která obsahuje výkresy situace, 

podélného profilu nádrţe, podélného profilu hráze, vzorového příčného řezu a řez a 

půdorys funkčního objektu (viz příloha). 

Ke zpracování diplomové práce bylo pouţito mnoho různorodé a odborné literatury, 

aby bylo pokryto větší spektrum informací. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Charakteristika území 

Čechy pod Kosířem je malebná vesnice leţící na rozhraní Hané a Drahanské 

vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Velkého Kosíře. Nachází se ve výšce 273 m n. 

m. Je vzdálená 12 km od Prostějova a 20 km od Olomouce. Katastrální výměra činí 918 

ha. K 31. 12. 2014 byl zjištěn počet obyvatel 1069. 

První písemná zmínka o panství v Čechách pochází z roku 1131. Do historie obce je 

nejvýznamněji zapsán rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství roku 1768 a 

byl jeho majitelem aţ do roku 1945. Za vlády hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca 

navštěvoval Čechy pod Kosířem přes dvacet let slavný český malíř Josef Mánes [3]. 

Velikost katastru činí 918 ha, z toho 65 % tvoří zemědělská půda, která je velice 

vhodná k zemědělství, 27 % tvoří lesy, 1,6 % zastavěné plochy, 0,6 % vodní plochy a 5,8 

% ostatní plochy. Trvale travní porosty tvoří 0,6 %. Skoro všechna zorná půda se nachází 

ve svaţitém terénu se sklonem menším neţ 7°. V okolí toku se nalézají velká zemědělsky 

obhospodařované pole. 

V obci se nenalézá ţádný velký průmyslový podnik, pouze malé soukromé firmy a 

také se zde nenachází ţádná důlní díla [4]. 

 
Obr. 1 Lokalizace zájmové oblasti [5] 

2.2 Geomorfologické poměry 

Zájmová oblast patří dle geomorfologického členění ČR do provincie Česká 

vysočina, soustavy Krkonošsko-Jesenické a Jesenické podsoustavy, do které náleţí 

Zábřeţská vrchovina. Zábřeţská Vrchovina je úzká a členitá, její plocha je 736,97 km
2
, stř. 
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výška 426,5 m, stř. sklon 6°11‘. V jiţní části tvořena převáţně zvrásněnými prvohorními 

usazeninami a fylity kladeckého krystalinika. V severní části krystalickými břidlicemi 

svinovsko-vranovského krystalinika a zábřeţské a novoměstské skupiny. Ve střední části 

podél údolí vodních toků se vyskytují i ostrůvky křídy a neogenních usazenin [6]. 

 
Obr. 2 Geomorfologické poměry [6] 

2.3 Geologické poměry 

Nad obcí Čechy pod Kosířem je několik bývalých vápencových lomů. Obec se 

nalézá na jiţním cípu Zábřeţské vrchoviny, která leţí na rozhraní dvou geologických celků 

odlišného stáří. Jedná se o Český masív, vyvrásněn při variské orogenezi před 380-300 

miliony lety a Západní Karpaty, vzniklé alpínskou orogenezí probíhající před 25-15 

miliony lety.  

Nejstarší horniny, granodiority staré 540 milionů let, lze nalézt v okolí obcí Třebčín, 

Kaple a Studenec. V prehistorických dobách bylo na tomto území moře. Před 350 miliony 

lety se zde nacházelo mělké tropické moře s řadou ţivočichů, coţ mělo za následek vzniku 

korálového útesu a mocných vrstev vápence s bohatým nalezištěm zkamenělin a 

usazenými horninami karbonského období (před 354–298 miliony lety). Jedná se 

především o jílovité břidlice, slepence a droby. Od svrchního karbonu do období starších 

třetihor bylo území souší. V mladších třetihorách (neogén, před 23–1,8 miliony lety) byla 

oblast znovu zaplavena, a proto v sedimentech dominují jíly a písky. Po ústupu moře ve 

čtvrtohorách (před 1,8–0,01 miliony lety) se ukládaly vrstvy kontinentálních spraší 

s pozůstatky kostí savců [7]. 
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Obr. 3 Geologické poměry [8] 

2.4 Pedologické poměry 

Půdní poměry určují ráz krajiny a pestrost vegetačního pokryvu. Koryto Českého 

potoka je sloţeno z fluvizemě, gleje a okolí toku je tvořeno hnědozemí. 

Fluvizem je typ půdy s nepravidelným rozloţením organických látek s obsahem 

i>0,3% do hloubky 0,6 m. Je vytvářena v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů. 

Gleje jsou půdy charakterizované glejovým horizontem v hloubce do 0,6 m a 

zrašeliněnými horizonty akumulace organických látek. Nacházejí se hlavně na dnech 

úzkých niv malých toků [9]. 

Hnědozemě se nachází hlavně v rovinatém nebo mírně zvlněném reliéfu tvořeném 

spraši a sprašovými hlínami. Mají příznivé sloţení humusu a středně těţkou aţ těţkou 

zrnitost, nicméně v období sucha mají hlinitou ornici, která se vlídně uplatňuje ve vodním 

reţimu [10]. 

 
Obr. 4 Pedologické poměry [11] 
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Obr. 5 Míra rizika vodní eroze [4] 

2.5 Hydrologické poměry 

Český potok, téţ zvaný Vyklička pramení na katastrálním území Čechy pod Kosířem 

v nadmořské výšce 311 m n. m. Správce toku je Povodí Moravy s.p. Potok protéká obcí 

Sluţín, Stařechovice, Čelechovice na Hané, Kostelec na Hané, Smrţice a Drţovice, kde 

ústí do Romţe v nadmořské výšce 219 m n. m.. Délka toku činí 13,7 km, plocha povodí je 

48,9 km
2
 a nalezneme ho ve vodohospodářské mapě číslo 24-22. Číslo hydrologického 

pořadí je 4-12-01-039. Z levé strany do Českého potoka zaúsťuje Pěnčínský potok v obci 

Čechy pod Kosířem a z pravé strany Stříbrný potok ve Stařechovicích. Ze zájmové lokality 

odtéká voda do Černého moře.  

Na správním území Čechy pod Kosířem se nachází dva uměle vybudované rybníky 

v areálu zámeckého parku a jedna bezejmenná nádrţ. Rybníky jsou řazeny z hlediska 

bezpečnosti do IV. kategorie, kde technicko - bezpečnostní dohled vykonává vlastník 

vodního díla. Pro tuto kategorii je stanovena cykličnost prohlídek 1x za 10 let [12]. 

 
Obr. 6 Vodohospodářská mapa s vyznačenou zájmovou lokalitou [13] 
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Tab. 1 N-leté průtoky [14] 

N-leté průtoky 
Q1 [m

3
/s] Q2 [m

3
/s] Q5 [m

3
/s] Q10 [m

3
/s] Q20 [m

3
/s] Q50 [m

3
/s] Q100 [m

3
/s] 

0,71 1,90 3,07 4,46 6,37 10,03 13,00 

2.6 Klimatické poměry 

Území se nalézá v mírně teplé oblasti, pro kterou je typické dlouhé a teplé léto, 

krátké přechodové období, mírné jaro, mírně teplý podzim a mírně teplá a velmi suchá 

zima s krátkým trváním sněhové pokrývky [15]. 

Tab. 2 Klimatická charakteristika pro MT11 [15] 

Klimatická charakteristika oblasti MT11   

Počet letních dní       40-50 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 

Počet ledových dní       30-40 

Počet mrazových dní     110-130 

Průměrná lednová teplota     -2°C - -3°C 

Průměrná červencová teplota     17°C - 18°C 

Průměrná dubnová teplota     7°C - 8°C 

Průměrná říjnová teplota     7°C - 8°C 

Průměrný počet dní se sráţkami 1 mm a více 90-100 

Suma sráţek ve vegetačním období   350-400 mm 

Suma sráţek v zimním období     200-250 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou   50-60 

Počet zataţených dní     120-150 

Počet jasných dní       40-50 

Tab. 3 Intenzity dešťů [16] 

Doba trvání   Intenzita deště při periodicitě n [l
.
s 

-1.
ha

-1
]   

deště v min 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 115 168 215 262 323 370 417 

10 75,8 111 144 181 234 276 318 

15 57,2 86,6 113 143 187 222 256 

20 45,8 70 91,3 115 151 179 207 

30 33,3 50,5 66,7 84,5 111 131 152 

40 26,5 40,2 52,9 67,6 88,5 105 121 

60 19 28,9 38,1 49,1 64,3 75,8 87,5 

90 13,5 20,7 27,3 35,3 46,3 54,6 63,1 

120 10,7 16,3 21,7 27,9 36,4 42,9 49,5 
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3. Specifikace problémů 

Český potok je jediný vodní tok nacházející se na území obce Čechy pod Kosířem. 

Povodí potoka je tvořeno zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Obec zasáhly povodně 

naposledy v letech 2008 a 2010. K záplavám došlo při přívalových deštích, kdy voda 

z okolních zemědělských ploch s sebou nesla bahno a zeminu. Došlo z ohroţení pozemků 

a domů obyvatel. 

Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje přímou ochranou povrchu 

půdy před působením dešťových kapek a zpomalováním rychlosti povrchového odtoku a 

nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti. Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný 

hustotě porostu během přívalových dešťů. Jako dokonalá protierozní ochrana jsou 

povaţovány porosty trav a jetelovin a jako nedostatečnou širokořádkové plodiny (kukuřice, 

okopaniny, ovocné výsadby a vinice). Ohroţená půda by neměla zůstat bez dostatečného 

vegetačního pokryvu. U vodní eroze je to v době častého výskytu přívalových dešťů, od 

poloviny května do počátku září [17]. 

Diplomová práce se zabývá návrhem suché nádrţe, která zabrání těmto problémům. 

V této lokalitě se nenachází ţádné protipovodňové opatření a hrozí tak další záplavy. 

Vodní dílo nenarušuje ţivotní prostředí a je vhodně zakomponované do okolní krajiny. 

 
Obr. 7 Povodně v roce 2008 a 2010 [12] 
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4. Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1 Povodně obecně 

4.1.1 Povodeň 

Povodně představují na území České republiky největší vyskytující se nebezpečí 

mezi přírodními riziky. Jejich výskyt je nepravidelný v čase i prostoru s rozdílným 

stupněm extremity. Jako povodeň je označena situace, při které mnoţství protékající vody 

překročí průtočnou kapacitu koryta. Nejčastěji se tak děje v důsledku sráţek, ale také 

zmenšení koryta např. ledovou zácpou, bariérou ze splavených překáţek. Potenciálně 

škodlivým ţivlem se stává ve chvíli, kdy se voda vylije z koryta a začne zaplavovat 

přilehlé oblasti. Problém nastává v okamţiku, kdy se vodě postaví do cesty stavby a 

vzniknou povodňové škody [1]. 

Protipovodňová ochrana nebude nikdy absolutní. Lze však ovlivnit časový průběh a 

rychlost odtoku vody z povodí omezením povodňových kulminačních průtoků a tím sníţit 

ničivost povodňové vlny. Mezi základní přírodě blízké principy protipovodňové a 

protierozní ochrany patří zpomalení povrchového odtoku v povodí a zpomalení odtoku 

vody v korytech a nivách vodních toků. Vhodné opatření v zastavěných územích proto 

spolu s přírodě blízkými opatřeními tvoří součást systému moderní protipovodňové 

ochrany a prevence, která se v posledních letech začíná prosazovat po celé Evropě [18].  

4.1.2 Průběh povodňové vlny 

Časový průběh kaţdé povodně v konkrétním profilu lze vyjádřit graficky. Povodňová 

vlna je charakterizována jejím tvarem, vrcholovým (kulminačním) průtokem a objemem. 

Tvar povodně se vyjadřuje pomocí začátku povodňové vlny, tedy momentem, kdy dochází 

k výraznému a rychlému zvětšování průtoků. Doba, kdy je průtok povodňové vlna nejvyšší 

se nazývá vrcholem povodně a odpovídá kulminačnímu průtoku. Ukončení povodně (pata 

povodně) je okamţik, kdy průtok klesne na počáteční stav případně na stav odpovídající 

dlouhodobému normálu. Doba mezi počátkem a koncem povodňové vlny je označována 

jako trvání, které je sloţeno z doby vzestupu, které vrcholí kulminačním průtokem a doby 

poklesu. Konečné mnoţství vody proteklé sledovaným profilem od začátku do konce 

povodňové vlny, tedy během trvání povodně představuje objem povodně. Doba se určuje 

z rozdílu kulminačních průtoků v obou stanicích [19]. 
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Obr. 8 Průběh povodňové vlny [20] 

4.1.3 Pilíře protipovodňové ochrany 

Přirozená retence – aby byla utlumena povodeň v místě vzniku, je třeba 

nezastavěná území zajistit pro rozlivy. Lze toho dosáhnout odsazením, či někde zcela 

odstraněním hrází a řeky opět napojit na jejich nivy, revitalizovat hlavně drobné vodní 

toky, které byly v minulosti narovnávány a také obnovovat krajinné prvky jako remízky, 

mokřady a luţní lesy, které jsou schopny zadrţet velké mnoţství vody. Ke zvýšení 

retenčního potenciálu lze přispět zasakováním dešťové vody v urbanizovaných oblastech a 

také vhodným přizpůsobením obhospodařované půdy. V České republice byla tato opatření 

financována programem MŢP ČR – Revitalizace říčních systémů. Program měl omezené 

finanční zdroje a upřednostňoval drobnější projekty. Velká část finančních prostředků byla 

pouţita na odbahňování rybníků. V současné době jsou opatření financována ze 

strukturálních fondů EU, jedná se o Operační program ţivotního prostředí a Program 

rozvoje venkova. 

Technická protipovodňová opatření – místa, ve kterých mají být chráněni lidé a 

jejich majetek se budují technická protipovodňová opatření. Hráze a stěny chrání aţ proti 

N-letým povodním. Poldry a povodňové retenční nádrţe zachycují povodňové průtoky do 

nich přesměrované. Technická protipovodňová opatření neslouţí k dalšímu rozvoji 

ohroţených území, ale k omezení povodňových škod na existujícím území. Nezastavěné 

oblasti postihované povodněmi jsou ponechávány jako retenční prostory pro rozlivy. 

V minulosti byla financována z rozsáhlého programu MZE ČR – Prevence před 

povodněmi. 

Prevence povodní – spočívá v omezení potenciálních povodňových škod, to 

znamená vytyčení záplavových území a jejich zanesení do územních plánů a zajištění toho, 

ţe tyto oblasti nebudou zastavěny. Škodám na stavbách je moţno zabránit pouţitím 

vhodné stavební technologie, mezi které patří optimální konstrukční řešení přízemí 
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s ohledem na riziko zaplavení, volba odolných stavebních materiálů a zabezpečení budovy 

protipovodňovými dveřmi a okny. Pro obydlená území nacházející se za ochrannými 

hrázemi platí totéţ. Proti zbylému riziku lze uzavřít pojištění pro případ povodní. O 

rozsahu povodní a jejím postupu územím rozhoduje částečně včasné varování. Pro tyto 

účely rozesílá ČHMÚ výstrahy při zvýšených průtocích. Vytyčení záplavových oblastí a 

hlásnou povodňovou sluţbu zajišťuje a financuje stát [2]. 

4.1.4 Protipovodňová opatření v Čechách pod Kosířem 

K prevenci proti povodni slouţí povodňové prohlídky prováděné povodňovým 

orgánem obce Čechy pod Kosířem. Účastní se jí vybraní členové povodňové komise. 

Zjišťuje se, jestli na vodních tocích a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo 

zařízeních leţících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí 

povodně či její škodlivé následky. Prohlídky se provádí nejméně jednou ročně: před 

obdobím jarního tání, před obdobím letních povodní. 

Povodňový plán obce zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na tamním území. 

Zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných 

činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím 

bezprostředně po povodni. Svolání povodňové komise v případě povodní se oznamuje 

správci vodního toku, kam patří Lesa České republiky, s. p., Povodí Moravy, s. p. 

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru nebezpečí povodně. Na území nastává I. 

stupeň povodňové aktivity při dosaţení 60 cm na hlásném profilu, k II. stupni povodňové 

aktivity při dosaţení 90 cm na hlásném profilu a k III. Stupni povodňové aktivity při 

dosaţení 120 cm na hlásném profilu kategorie C Čechy pod Kosířem, Český potok [12]. 

4.1.5 Problematika povodní 

Některé povodně jsou malé a nezpůsobí velké škody. Nicméně některé povodně 

způsobí obrovské majetkové škody, zaplaví města a zahyne v nich mnoho lidí. 

Rozlišujeme několik základních druhů povodní. Letní povodeň je způsobená 

regionálními sráţkami o velké intenzitě s vysokými úhrny. Přívalové povodně 

představující lokální ohroţení, jsou způsobeny krátkodobými sráţkami s velkou intenzitou. 

Zimní a jarní povodně vznikají rychlým táním sněhové pokrývky často v kombinaci 

s dešťovými sráţkami. Dále rozlišujeme povodně zapříčiněné ledovými jevy na vodních 

tocích v zimním období, kdy dochází k ledovým zácpám. Zvláštním typem povodně jsou 

tzv. umělé, vzniklé při narušení vzdouvacího tělesa nebo při poruše hradícího prvku 

výpustných zařízení [21]. 
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Příklady povodní v zahraničí 

Níţe jsou uvedeny příklady povodní ve světě, jedná se o různé druhy povodní, které 

byly blíţe specifikovány v kapitole 4.1.5. 

V červenci roku 1976 se v Big Thompson Canyon v severním Coloradu přehnala 

bouře. Skalnaté a strmé stěny kaňonu nedokázaly zachytit vodu, a ta s sebou vzala kameny 

spolu s bahnem. Vše steklo do řeky, která měla v některých místech výšku hladiny 9,1 m a 

voda dosahovala rychlosti aţ 90 km/h. Přívalová povodeň si vyţádala 144 obětí a 88 lidí 

bylo zraněno. Jedná se o největší povodeň v historii Colorada [22]. 

 
Obr. 9 The Big Thompson Canyon [23] 

Nejničivější záplavy v historii Spojených států amerických byly v Pensylvánii roku 

1889. Došlo k protrţení přehrady The South Fork a více jak 20 milionů tun vody se řítilo 

údolím. Povodeň zničila město Johnstown a zahynulo v ní přes 2 200 lidí, kteří se nestihli 

evakuovat [24]. 

 
Obr. 10 Řez přehradou South Fork [25] 

V roce 1931 došlo k největším povodním v Číně. Vlivem tání sněhu a jarních 

přívalových dešťů se rozvodnila nejdelší řeka Číny Yangtze, protékající jednou z nejvíce 
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obydlených oblastí na Zemi. Povodňová vlna zaplavila přes 500 km
2
 plochy. Zahynulo 3,7 

milionu lidí [26]. 

Povodně v Bangladéši nejsou kvůli jejím častým výskytům nic neobvyklého. Ovšem 

povodně v roce 1998 byly neobvyklé svou dobou trvání. Na rozdíl od běţných povodní, 

které trvají několik dnů nebo týdnů, tyto trvaly od Července do Srpna a v některých 

oblastech aţ do poloviny Září a zničila cesty, domy a plodiny. 

Do Bengálského zálivu ústí přes Bangladéš řeky Ganga, Brahmaputra a Mengha. 

Méně jak 10 % těchto řek 1 550 000 km
2
 velkého povodí leţí uvnitř hranic Bangladéše, 

takţe sráţky v sousední Indii, Nepálu, Bhútánu, Číny a sníh z Himálají mají hlavní podíl 

na průtoku vody přes Bangladéš.  

Tyto tři hlavní řeky mají své kulminační průtoky v Červenci, Srpnu a Září během 

monzunového období, kdy se vylijí z koryt a zaplaví bahnem přilehlé zemědělské oblasti. 

Tyto záplavy většinou pokryjí 30 % země v různých dobách. Voda v roce 1998 byla ve 

stupni povodňové aktivity v průměru 59 dnů a zaplavila přes 51 % země. Následně hladiny 

vody rychle klesly a 25. Září ţádná stanice nehlásila povodňové nebezpečí [27]. 

4.2 Legislativní principy řešení 

4.2.1 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Předmětem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, určit podmínky pro 

hospodárné vyuţití vodních zdrojů a pro zachování a zároveň zlepšení jakosti povrchových 

a podzemních vod. Dále také vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků 

povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 

společenství. Dále také řeší zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochranu vodních 

ekosystémů a na nich nepřímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Mimo jiné zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob a jejich vyuţívání povrchových a podzemních vod, vztahy 

k pozemkům a stavbám, se kterými výskyt vod souvisí, a to v rámci zajištění trvale 

udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a 

sucha. V souvislosti s tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na 

vodohospodářské sluţby, nákladů na související ochranu ţivotního prostředí a nákladů na 

vyuţívané zdroje, v souladu se zásadou, ţe znečišťovatel platí [28]. 
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4.2.2 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Zákon tvoří předpoklady pro výstavbu a udrţitelný rozvoj. Jeho úkolem je uspokojit 

potřeby současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. To 

spočívá ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj 

a soudrţnost společenství obyvatel území. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelového vyuţití a prostorového uspořádání území, přičemţ ve 

veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

V souladu s jeho charakterem je moţné v nezastavěném území umisťovat stavby, 

zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodí hospodářství, těţbu nerostů, 

veřejnou a dopravní technickou infrastrukturu, technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Zmíněné stavby a zařízení 

včetně staveb s nimi související včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 

v případech, jestliţe je územní plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Zákon také upravuje podmínky pro povolování staveb, pro projektovou dokumentaci, 

terénní úpravy, uţívání a odstraňování staveb, vstupy na pozemky a do staveb, pravomoci 

stavebních úřadů a další související věci [29]. 

4.2.3 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 

Norma platí pro návrh, výstavbu, rekonstrukci a provoz vodních nádrţí se sypanými 

hrázemi, u kterých musí být splněny následující podmínky: 

a) Objem nádrţe po hladinu ovladatelného prostoru nesmí být větší jak 2 mil. m
3
. 

b) Hloubka nádrţe nesmí přesahovat 9 m. 

Norma se nevztahuje pro nádrţe přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště a 

také pro nádrţe s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a 

svahů nádrţe. 

Výše zmíněné parametry a) a b) mohou být překročeny při rekonstrukci historických 

rybníků. 

U nádrţí s objemem nepřekračujícím 5 000 m
3
 je normu doporučeno pouţít 

přiměřeně podle místních podmínek [30]. 
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4.3 Technické principy řešení 

4.3.1 Účel malých vodních nádrží 

Malé vodní nádrţe mohou být vyuţívány jako: 

 Zásobní nádrţe (vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické, 

kompenzační, retardační, zálohové), 

 Retenční nádrţe (suché poldry, retenční nádrţe s malým zásobním prostorem, 

protierozní, dešťové a vsakovací), 

 Rybochovné nádrţe (výtěrové a třecí rybníky, plůdkové výtaţníky, komorové 

rybníky, hlavní rybníky, sádky, karanténní rybníky), 

 Nádrţe upravující vlastnosti vody (chladící, předehřívací, usazovací, aerobní 

biologické, anaerobní biologické, dočišťovací biologické), 

 Hospodářské nádrţe (protipoţární, pro chov drůbeţe, výtopové zdrţe), 

 Speciální účelové nádrţe (recirkulační, vyrovnávací, přečerpávací, 

rozdělovací, závlahové vodojemy), 

 Asanační nádrţe (záchytné, skladovací, otevřené vyhnívací, rekultivační, 

laguny), 

 Rekreační (přírodní koupaliště pro plavání a vodní sporty), 

 Nádrţe krajinotvorné a v obytné zástavbě (hydromeliorační, okrasné, návesní 

rybníčky, umělé mokřady). 

V minulosti se budovaly hlavně nádrţe zásobní, které slouţily pro akumulaci 

vody různých účelů. V dnešní době jsou přednostně rekonstruovány nebo 

navrhovány nové nádrţe, jejichţ účel je zadrţení vody v krajině, zpomalení 

odtoku vody ze sráţek a vyrovnání průtoků v průběhu roku. Obecně lze říci, ţe 

kaţdá vodní nádrţ má dvě a více funkcí, přičemţ jeden účel je prioritní [31]. 

4.3.2 Podklady pro návrh 

Pro návrh malé vodní nádrţe a realizaci tohoto návrhu je třeba získat a vyhodnotit 

mnoţství podkladů. Mezi nejdůleţitější patří podklady klimatické, hydrologické, 

geomorfologické, hydropedologické, hydrogeologické, vodohospodářské a geodetické. 

Klimatické podklady 

 Dlouhodobé průměrné měsíční sráţky, dlouhodobý sráţkový průměr za 

vegetační období, dlouhodobý sráţkový průměr, 

 Dlouhodobé průměrné měsíční teploty, dlouhodobé průměrné teploty za 

vegetační období, dlouhodobá průměrná roční teplota, 
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 Průměrný počet letních, mrazových a ledových dní, 

 Směr a rychlost převládajících větrů, 

 Dlouhodobé průměrné měsíční hodnoty výparu z vodní hladiny. 

Hydrologické podklady 

Jsou podstatné pro vodohospodářské řešení nádrţe a je moţné je rozdělit na 

základní a podrobné údaje. 

Základní: 

 Plocha povodí k profilu nádrţe, 

 Průměrný roční sráţkový úhrn, 

 Průměrný roční průtok, 

 Hodnoty m-denních vod, 

 Hodnoty N-letých vod. 

Podrobné: 

 Průměrné měsíční, průměrné denní průtoky v charakteristických letech, 

 Objemy a čáry povodňových vln, 

 Popis povodňového reţimu toku, 

 Splaveninový reţim. 

Geomorfologické podklady 

 Závisí na nich správná volba nádrţe a je nutné navrhnout hned několik 

profilů, kde má být hráz umístěna, 

 Nejvhodnější jsou mírně zvlněné terény se širokými údolími s podélným 

sklonem 1-3%, 

 Objemový ukazatel ή by neměl klesnout pod hodnotu 4, za optimální se 

povaţuje ή≥10. 

 Relativní objemový ukazatel ήr s hodnotou menší neţ 15 je povaţován za 

málo příznivý, ήr=15-200 morfologické vlastnosti jsou povaţovány za 

vhodné, ήr >250 mimořádně příznivé. 

Geologické a hydrogeologické podklady 

 Poskytují údaje o původu a vlastnostech hornin, které by měly tvořit 

podloţí budoucí zemní hráze a podloţí funkčních objektů, 
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 Objasňují hydrologické poměry v daném území a objasňují důsledky 

naplnění nádrţe na reţim podzemních vod, na kvalitu vody v toku a 

stávajících pramenech, 

 Podávají informace o inţenýrsko-geologických poměrech nalezišť zemin 

vhodných pro stavbu hráze, 

 Řeší stabilitu údolních svahů, 

 Objasňují proudění podzemní vody a její chemické vlastnosti. 

Hydropedologické podklady 

 Jejich úkolem je určit vlastnosti rybničního dna, tzn: propustnost, úroveň 

hladiny podzemní vody, odvodnitelnost, úrodnost prostřednictvím obsahu 

humusu a jeho kvality, 

 Zjišťuje půdní vlastnosti v místě předpokládané hráze (určení míst 

kopaných sondy, vpichů, hloubka sond do 1,5 m), 

 Popisuje půdní profily, 

 Stanovuje základní fyzikální vlastnosti zemin: pórovitost, měrnou a 

objemovou hmotnost, indexové vlastnosti jako mez tekutosti a index 

plasticity, maximální kapilární kapacitu, smykovou pevnost, hydraulickou 

vodivost [32]. 

Geodetické podklady 

 Zabezpečují vypracování polohopisných a výškopisných map, 

 Mapy je také moţno zajistit ze státního mapového fondu, 

 Slouţí k zakreslení budoucího místa zátopy a všech nezbytných 

průzkumů (geologických, hydrogeologických, hydrologických) [33]. 

Mapové podklady 

 Aţ do 1:5000 – slouţí pro účely zákresu hydropedologických a 

geologických sond, pro konstrukci charakteristických křivek, 

 1:5000 – 1:50 000 – slouţí pro orientaci v okolí nádrţe, pro nákres 

komunikačních a ostatních sítí, 

 1:10 000 – 1:25 000 – mapy vhodné pro účely hydrologického šetření 

(stanovení rozvodnice a velikosti povodí). Nutno ověřit pochůzkou 

v terénu. 
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Měřičské podklady 

 Soubor všech podrobných geodetických měření pro potřeby plánované 

nádrţe 

 Patří zde: podrobné situace v měřítku 1:100 aţ 1:2000, podélné a příčné 

profily hrází, podélné profily dotčených vodních toků, komunikací a 

odvodňovacích kanálů [32]. 

4.3.3 Založení hráze 

Hloubka zaloţení se stanovuje na základě výsledků geologického průzkumu. 

Před zahájením výstavby je potřeba připravit základovou spáru, tj. odstranit stromy, 

keře, kořeny vegetace. Základová spára se následně urovná, upraví a zhutní. Místa, kde 

není moţné sypaninu zhutnit (prohlubně, dutiny), se vyplní betonem. V místě styku 

zemního těsnění a homogenní hráze musí být před naváţením první vrstvy těsnící zeminy 

základová spára vlhká, z důvodu dosaţení dobrého spojení násypu s podloţím a zabránění 

vytváření průsakových cest. 

Je-li hornina rozpojována trhavinami, musí se postupovat obezřetně, aby nedošlo 

k jejímu porušení. Posledních 5,0 m nad základovou spárou se rozpojuje a odtěţuje ručně. 

Patní drény a drenáţní systém v základové spáře se provádí před zahájením sypání 

hráze [32]. 

4.3.4 Hráz 

Z hlediska stavebního je hráz nejnáročnějším, nejdraţším, nejdůleţitějším a 

nejnebezpečnějším prvkem malé vodní nádrţe. Proto je nutné pečlivě zváţit umístění osy 

hráze, zásady výběru vhodného materiálu pro stavu hráze, způsob zaloţení, návrh a 

posouzení tvaru hráze, průsaku hrází a neškodné odvedení průsakových vody, ochranu 

svahů hráze a způsob stavby hráze. 

Dle tvaru údolí, účelu nádrţe a funkce hráze lze hráze vodních nádrţí rozdělit na 

čelní, boční, obvodové a dělící.  

Půdorysný tvar osy hráze můţe být přímý, zakřivený nebo lomený. Nejideálnější 

hráz z hlediska vytyčení osy hráze a výstavby je hráz přímá, avšak u hrází delších je 

vhodnější navrhovat hráze zakřivené nebo lomené, které v krajině lépe působí. 
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Dle pouţitého materiálu je také moţné hráze rozdělit na hráze homogenní a hráze 

nehomogenní [31]. 

 
Obr. 11 Typy hrází [31] 

4.3.5 Homogenní hráz 

Homogenní hráze jsou vybudovány z jednoho typu materiálu. Pro stavbu se uţívají 

zeminy dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Mezi nejvhodnější zeminy patří písčité 

hlíny aţ hlinitojílovité písky. Za nevhodné jsou povaţovány jílovité zeminy, které jsou 

namrzavé, rozbřídavé, bobtnají nebo vytvářejí preferenční cesty po vysušení. Homogenní 

hráze jsou ze stavebního hlediska jednoduché a výhodné, jestliţe se budoucí nádrţe 

nacházejí v blízkosti vhodné zeminy. ČSN 75 2410 doporučuje navrhovat homogenní 

hráze při výšce maximálně 6,0 m [31]. 

 
Obr. 12 Homogenní hráz [31] 

4.3.6 Nehomogenní hráz 

Nehomogenní hráze jsou navrhovány v situacích, kdy v blízkosti není dostatek 

vhodného materiálu pro stavbu hráze homogenní. Hráze jsou sloţeny ze dvou a více 

různých zemin, které jsou do hráze ukládány odděleně. Prvky hráze tvoří těsnící jádro, 
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přechodová stabilizační část a propustná stabilizační část. Těsnící prvek v tělese hráze 

můţe být s jádrovým těsněním nebo návodním těsněním [31]. 

 
Obr. 13 Nehomogenní hráz [31] 

4.3.7 Materiál pro stavbu hrází 

Hráze malých vodních nádrţí se navrhují zemní. Vhodný materiál na stavbu zemní 

hráze je volen na základě inţenýrsko-geologického průzkumu, jehoţ úkolem je nalézt 

v blízkosti nádrţe lokality vhodné zeminy, určit jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, 

objemy zeminy, úroveň hladiny podzemní vody v těchto zemích, těţitelnost zeminy a 

způsob jejího zpracování při ukládání do hrázového tělesa. 

Při hodnocení a výběru vhodného zemníku pro stavbu hráze je potřeba posoudit 

vztahy pozemků, na kterých se zemník nalézá. Pokud stavebník nádrţe pozemky nevlastní 

je nutné vykoupit pozemky od stávajícího majitele případně upravit dohodu o dočasném 

vyuţití pozemků pro těţbu zemních materiálů a následné rekultivaci pozemku po 

dokončení stavby. Jestliţe se v zátopě budoucí nádrţe nalézá dostatečné mnoţství 

vhodných zemin, jsou přednostně vyuţívány pro stavu hráze tyto zeminy. Výhodou 

zemníku v zátopě budoucí nádrţe je, ţe po vytěţení zeminy se zvětší objem zásobního 

prostoru nádrţe, pozemky však musí být ve vlastnictví stavebníka a rekultivace je pak po 

ukončení těţby snadnější. 

Zatřídění a vhodnost zemin jsou uvedeny v ČSN 75 2410, která převzala rozdělení 

do skupiny dle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001. Zeminy jsou označovány dvoupísmenným 

kódem, třídy kódem písmena a čísla [31]. 
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Tab. 4 Klasifikace štěrkových a písčitých zemin [31] 

        Kvalitativní znaky   

Název zeminy Symbol Třída Obsah jemnozrnné 

frakce (<0,06 mm) v % 
Cu Cc Diagram 

plasticity 

Štěrk dobře 

zrněný 
GW G1 <5 >4 1 aţ 3 - 

Štěrk špatně 

zrněný 
GP G2 <5 <4 <1 nebo >3 - 

Štěrk s příměsí 

jemnozrnné 

zeminy 

G-F G3 5 aţ 15 - - - 

Štěrk hlinitý GM G4 15 aţ 35 - - pod čárou A 

Štěrk jílovitý GC G5 15 aţ 35 - - nad čárou A 

Písek dobře 

zrněný 
SW S1 <5 >6 1 aţ 3 - 

Písek špatně 

zrněný 
SP S2 <5 <6 <1 nebo >3 - 

Písek s příměsí 

jemnozrnné 

zeminy 

S-F S3 5 aţ 15 - - - 

Písek hlinitý SM S4 15 aţ 35 - - pod čárou A 

Písek jílovitý SC S5 15 aţ 35 - - nad čárou A 

Tab. 5 Klasifikace jemnozrnných zemin [31] 

Název zeminy Symbol Třída Obsah jemnozrnné 

frakce (<0,06 mm) v 

% 

Poměr štěrkové 

(g) a písčité (s) 

frakce 

Diagram 

plasticity (čára 

A) 

WL v 

% 

Hlína štěrkovitá MG F1 35 aţ 65 g>s pod A - 

Jíl štěrkovitý CG F2 35 aţ 65 g>s nad A - 

Hlína písčitá MS F3 35 aţ 65 s>g pod A - 

Jíl písčitý CS F4 35 aţ 65 s>g nad A - 

Hlína s nízkou 

plasticitou ML F5 >65 - pod A <35 

Hlína se střední 

plasticitou MI F5 >65 - pod A 

35 aţ 

50 

Jíl s nízkou 

plasticitou CL F6 >65 - nad A <35 

Jíl se střední 

plasticitou CI F6 >65 - nad A 

35 aţ 

50 

Hlína s vysokou 

plasticitou MH F7 >65 - pod A 

50 aţ 

70 

Hlína s velmi 

vysokou plasticitou MV F7 >65 - pod A 

70 aţ 

90 

Hlína s extrémně 

vysokou plasticitou ME F7 >65 - pod A >90 

Jíl s vysokou 

plasticitou CH F8 >65 - nad A 

50 aţ 

70 

Jíl s velmi vysokou 

plasticitou CV F8 >65 - nad A 

70 aţ 

90 

Jíl s extrémně 

vysokou plasticitou CE F8 >65 - nad A >90 
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Tab. 6 Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází [31] 

Znak 

skupiny 

Homogenní 

hráz 

Těsnící část 

 

Stabilizační 

část 

GW nevhodná nevhodná výborná 

GP nevhodná nevhodná výborná 

G-F málo vhodná nevhodná velmi vhodná 

GM výborná velni vhodná málo vhodná 

GC výborná velni vhodná málo vhodná 

SW nevhodná nevhodná vhodná 

SP nevhodná nevhodná vhodná 

S-F nevhodná nevhodná vhodná 

SM vhodná vhodná málo vhodná 

SC velmi vhodná výborná nevhodná 

MG velmi vhodná velni vhodná nevhodná 

CG velmi vhodná výborná nevhodná 

MS vhodná vhodná nevhodná 

CS velmi vhodná velni vhodná nevhodná 

ML-MI málo vhodná vhodná nevhodná 

CL-CI vhodná velni vhodná nevhodná 

MH-ME málo vhodná málo vhodná nevhodná 

CH-CE málo vhodná málo vhodná nevhodná 

4.3.8 Vlastnosti zemin při výstavbě hrází 

Zeminy určené pro těsnící část hráze a těsnící koberec musí splňovat následující 

vlastnosti: 

 Čára zrnitosti leţí v oblasti 2, popř. 1 dle Obr. 14, 

 Obsah organických látek není větší neţ 5% hmotnosti, 

 Mez tekutosti není větší neţ 50%, 

 Velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 100 mm, 

 Index plasticity Ip u zemin ML, CL a MS je větší neţ 8%. 

Zeminy a jiné materiály pro stabilizační čísti hráze mají být: 

 Po zhutnění propustné, 

 Odolné vůči objemovým změnám vlivem počasí a průsakové vody, 

 Nesmí obsahovat organické látky a látky takové, které by mohly být 

rozpuštěny ve vodě, působit agresivně na konstrukci hráze a objektů. 

Pro stavbu homogenní hráze platí: 

 Jsou vhodné jílovito-písčité zeminy s obsahem 50 – 70% písku, 
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 Nepropustné jílové zeminy jsou nevhodné, jelikoţ nevhodně reagují ne 

vlhčení a vysychání. Při vlhčení rozbřídají, zvětšují svůj objem, po vysušení 

se smršťují, praskají a jsou náchylné na promrzání. 

 Zeminy nesmí obsahovat kořeny, pařezy, drny, které by vytvářely preferenční 

cesty pro průsak vody hrází. 

 Zeminy v tělese hráze nesmí obsahovat organické látky, které by po 

vyluhování mohly působit agresivně na betonové konstrukce funkčních 

objektů [32]. 

 
Obr. 14 Mezní čáry zrnitosti zemin [32] 

4.3.9 Návrh příčného profilu hráze 

Typ hráze, tvar, konstrukce a její zaloţení musí splňovat určité poţadavky: 

 Filtrační stability hráze a podloţí s bezpečným a kontrolovatelným 

odvedením průsakové vody, 

 Statické a deformační stability jednotlivých částí, celku včetně podloţí, 

 Vodotěsnosti nádrţe, 

 Bezpečnosti proti přelití a porušení hráze, 

 Ţivotnost stavby. 

Zemní hráze malých vodních nádrţí se zásadně navrhují jako jednoduché nebo 

sloţené s lichoběţníkovým příčným profilem. 

Není-li po koruně hráze trvale vedena komunikace, volí se volná šířka koruny 

minimálně 3,5 m, coţ umoţňuje občasný pojezd vozidel pro údrţbu a provoz. 

U hrází vyšších neţ 5 m musí být šířka koruny hráze minimálně 3,0 m. 
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Převýšení koruny hráze nad max. hladinu při navrhovaném průtoku (Q100, výjimečně 

Q50, Q20) je posuzováno na základě těchto okolností: 

 Vlivu větrových vln, 

 Typu a konstrukčního řešení hráze z hlediska odolnosti proti přelití, 

 Konstrukčního řešení a umístění těsnícího prvku hráze, 

 Předpokládaného sedání těles a podloţí. 

Sklon svahů zemní hráze závisí na druhu pouţité zeminy. Při návrhu sklonů 

vzdušního a návodního svahu hráze musí být splněny následující poţadavky: 

1. Těleso hráze i podloţí jsou řádně odvodněny, 

2. Materiál v tělese hráze je dokonale hutněn, 

3. Smyková pevnost v podloţí hráze po nasycení vodou není menší neţ 

smyková pevnost materiálu v tělese hráze v zónách D, B, C, E viz Obr. 15 

4. Návodní svah je vystaven náhlému poklesu hladiny vody v nádrţi většímu 

neţ 0,15 m/den. Není-li návodní svah vystaven takovémuto poklesu hladiny, 

je moţné zvýšit sklon oproti hodnotě 1:x na hodnotu 1:(x-0,5) [32]. 

 
Obr. 15 Orientační sklony svahu zemních hrází [32] 
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4.3.10 Těsnící prvek hráze 

Při návrhu těsnícího prvku se doporučuje volit jeho šířku 0,25 – 1,0 Z, kde 

Z představuje výšku hráze nad uvaţovanou úrovní. 

Nejmenší přípustná šířka těsnícího prvku v koruně hráze je 1,5 m, z technologického 

hlediska provádění 3,0 m. 

Je-li spodní část těsnícího prvku tvořena zavazovací ostruhou, je účelné zavázat tuto 

část těsnění aţ do neporušených vrstev nepropustných zemin aspoň do hloubky 0,5 m. 

V úrovni zaloţení by měla být šířka zavazovací ostruhy rovna 0.5 m výšky hráze, 

minimální šířka z důvodu pouţití hutních prostředků je 3,0 m. 

Předloţený návodní koberec by neměl být menší neţ 0,1 hloubky vody v nádrţi, ale 

minimální tloušťka je 0,6 m. 

Těsnění z umělých materiálů jako je asfaltobeton nebo plastová folie se zavazuje do 

podloţí těsnícím prvkem, který je tvořen zpravidla zavazovací betonovou zídkou, do které 

je těsnící prvek zapuštěn [32]. 

4.3.11 Patní drén 

Funkcí patního drénu je bezpečné převedení prosáklé vody hrází nebo podloţím a je 

umístěn u paty vzdušního svahu hráze.  

Jako materiál se pouţívá silně propustný materiál jako makadam, hrubozrnný štěrk 

nebo lomový kámen. 

Voda, která prosákne patním drénem je odváděna drenáţními trubkami, které jsou 

umístěny v tělese patního drénu a vyúsťují do koryt pod hrází. V místě vyústění 

drenáţního potrubí pod hrází je vhodné, aby potrubí přesahovalo líc zídek 0,05 aţ 0,10 m 

z důvodu objemového měření průsaku hrází.  

Rozměry patního drénu lze přizpůsobit rozměrům hráze a výsledkům výpočtu 

průběhu depresní křivky. 

Patní drén zajišťuje, aby nejmenší vzdálenost depresní křivky od vzdušného svahu 

hráze nebyla menší neţ zámrzná hloubka (0,8 – 1,0 m) [32]. 
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4.3.12 Filtry 

Filtry jsou pouţívány v tělese hráze a jeho styku s podloţím, kde by mohlo dojít 

k vyplavování částic zeminy vlivem prosakující vody, vlnobitím a kolísáním hladiny 

v nádrţi. Budují se ve styku těsnícího jádra se sousedními částmi hráze a kolem drenáţních 

prvků. Jako materiál jsou pouţívány přírodní a tříděné písky a štěrkopísky, drcené 

kamenivo. Záleţí na poţadovaných vlastnostech filtru a dostupnosti materiálu. Z hlediska 

filtrační stability sypané přehrady je třeba pouţívat nestejnozrnné zeminy [34]. 

4.3.13 Opevnění návodního a vzdušního líce hráze 

Opevnění návodního líce je prováděno od koruny hráze alespoň 0,8 m pod hladinou 

stálého nadrţení. 

Opevnění musí být stabilní proti působení tlaku vody vytékající z tělesa hráze při 

poklesu hladiny vody v nádrţi. Dále také musí být stabilní vůči usmyknutí po svahu a 

odolné vůči případným agresivním účinkům vody v nádrţi. 

Zavazuje se do svahů údolí. Opevnění dlaţbou je třeba opřít o kamenný nebo 

betonový práh, který však nesmí zabraňovat vytékání vody z drenáţní vrstvy pod dlaţbou 

při poklesu hladiny.  

U suchých retenčních nádrţí, které jsou plněny jenom za povodní a krátkodobě, stačí 

opevnění návodního líce hráze řádně provedeným a pravidelně udrţovaným travním 

porostem. 

Opevnění vzdušního líce hráze se navrhuje dle materiálu vzdušní části hráze tak, aby 

chránilo svah hráze proti sráţkové a povětrnostní erozi. 

Obvykle se volí ochrana travním porostem, který je nutno udrţovat sečením a 

zároveň nesmí porost nepříznivě ovlivňovat stabilitu hráze, funkci drénu a bránit při 

kontrole hráze [32]. 

4.3.14 Výpustná zařízení 

Výpustná zařízené slouţí k udrţení hladiny v nádrţi a také k jejímu úplnému 

vypuštění. Umisťuje se obvykle k čelní hrázi do nejniţšího místa nádrţe. Pokud je podloţí 

v nejniţším místě neúnosné, je moţné výpustný objekt umístit mimo nejniţší místo nádrţe 

a prohlubit dno odpadní stoky, která vodu k výpusti přivádí. 
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Kaţdá malá vodní nádrţ by měla být vybaveny funkčním výpustným zařízením. 

Nádrţe s objemem zásobního prostoru větším jak 1 mil. m3 by měly být vybaveny dvěma 

výpustnými zařízeními. Jedno ze zařízení můţe slouţit jako zařízení pro odběr vody. 

Všechna výpustná zařízení se skládají z uzavíracího prvku a zařízení pro odvedení 

vody. Dle způsobu odvádění vody z nádrţe lze výpusti rozdělit na otevřené a trubní [31]. 

Otevřené výpusti tvoří ţelezobetonové nebo kamenné ţlaby. Stěny jsou budovány na 

celou výšku hráze, v případě kdy je po koruně vedena vozovka nebo cesta pro pěší je třeba 

v místě koruny hráze přemostit nebo překlenout lávkou. Hradící zařízení trubních výpustí 

tvoří: stavidla, segmentové uzávěry a klapkové uzávěry. Horní hrana hradící konstrukce 

odpovídá úrovni hladiny zásobního prostoru a dosedá na dno ţlabu. Za hradící prvek jsou 

vkládány rozráţeče případně vývar, slouţící k tlumení kinetické energie vytékající vody. 

Otevřené výpusti se pouţívají do výšky 4 m. 

Trubní uzávěry slouţí k vypouštění vody z nádrţe potrubím zabudovaným 

v nejniţším místě hráze. Trubní výpusti jsou sloţeny z: uzavíracího prvku, výpustného 

potrubí a zařízení na tlumení kinetické energie vytékající vody. Uzávěr je přednostně 

navrhován na návodní straně hráze, výjimečně na vzdušné straně hráze. Dle typu 

uzavíracího mechanismu lze trubní výpusti dělit na: lopatové a šikmé stavidlové uzávěry, 

čepové uzávěry, šoupátkové uzávěry, stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka, 

segmentové a speciální uzávěry a poţeráky. 

Požerák je nejpouţívanějším typem trubních výpustí. Vlastní konstrukce je tvořena 

skříňovou konstrukcí z betonu, ţelezobetonu, oceli nebo dřeva a dluţové stěny. Dluţe jsou 

dřevěné fošny výšky 0,15 – 0,20 m, které se volně zasouvají do ocelových dráţek, které 

jsou upevněny na vnitřní straně šachty poţeráku.  

Prázdnění nádrţe nebo změna hladiny vody v nádrţi je docíleno postupným 

vyhrazováním dluţí z koruny poţeráku. Před neţádoucí manipulací se dluţemi je koruna 

poţeráku opatřena uzamykatelným poklopem z oceli nebo dřeva.  

Podle konstrukčního typu dělíme poţeráky na: otevřené s jednou, dvěma nebo třemi 

dluţovými stěnami, polouzavřený s jednou nebo dvěma dluţovými stěnami, uzavřený 

s jednou nebo dvěma dluţovými stěnami a kombinovaný poţerák s dluţovými stěnami a 

kanalizačním šoupátkem. 

Poţerák se umísťuje do nejhlubšího místa nádrţe a bývá osazen v návodním svahu 

hráze nebo v patě návodního svahu [32]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené 

varianty řešení 

5.1 Varianta A 

Jako první moţné protipovodňové opatření se nabízí zkapacitnění koryta vodního 

toku, takţe by bylo schopno převést větší průtok, neţ je ten současný. Úprava potoka však 

ovlivňuje hydrologický reţim povodí, průtokový a splaveninový reţim potoka a 

ekologickou stabilitu krajiny. Bylo by potřeba upravit tvar koryta, zpevnit jeho břehy a 

dno, a také vykácet některé stromy v břeţním porostu vodoteče. Ačkoliv se jedná o 

ekologicky nejšetrnější řešení, nejeví se jako efektivní z důvodu, ţe vodní tok protéká pod 

zájmovou oblastí zastavěným územím. Úpravou potoka by došlo ke zvýšení průtočnosti 

jeho koryta a tím pádem ke zrychlení odtokových poměrů z nezastavěné zemědělské 

plochy. Případné záplavy, které v tuto lokalitu v minulosti několikrát postihly, by měly 

větší následky.  

5.2 Varianta B 

Druhou moţností je výstavba technického protipovodňového opatření, poldru, 

v zájmové lokalitě. V úvahu připadají dvě varianty, a to návrh na 50letou nebo 100letou 

povodňovou vlnu. Podle výpočtů bylo zjištěno, ţe ve vytipované oblasti je moţné 

navrhnout poldr, který je schopen chránit obec Čechy pod Kosířem před 100letou vodou. 

Tato varianta byla vyhodnocena jako nejlepší a je následně rozpracována. 

5.2.1 Výpočet vody v uzavírajícím profilu 

Mnoţství vody vzniklé povrchovým odtokem ze sráţek přitékající do akumulačního 

prostoru nádrţe je spjaté se sklonem, druhem povrchu terénu, rozlohou uvaţovaného 

povodí, intenzitou deště a době jeho trvání. 

Byly porovnány hydrologická data z ČHMÚ s výpočtem objemu z plochy na základě 

sklonu terénu a způsobem jeho vyuţití. Plocha povodí a sklon byly zjištěny na online mapě 

Hydroekologického informačního systému VÚV TGM [13]. 

Celková plocha povodí 147,86 ha; 

z toho: pole S1=117,37 ha; 

            lesy S2=29,59 ha; 

            komunikace S3=0,9 ha. 
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Tab. 7 Součinitel odtoku pro daný typ povrchu a sklon terénu [35] 

Druh povrchu Sklon terénu <1 % Sklon terénu 1-5 % Sklon >5 % 

Zpevněné pozemní 

komunikace 
0,7 0,8 0,9 

Travnaté plochy 

(pole, louky) 
0,05 0,1 0,15 

Lesy 0 0,05 0,1 

 

Střední součinitel odtoku Ψ 

Ψ = 
                 

 
 = 

                             

      
 = 0,144 

Kde Ψ – střední součinitel odtoku; 

  Ψn – součinitel odtoku; 

  Sn – dílčí plocha povodí [m
2
]; 

  S – celková plocha povodí [m
2
]. 

Redukovaná plocha Sc 

Sc = S 
.
 Ψ = 147,86 

.
 0,144 = 21,29 ha 

Kde Sc – redukovaná plocha povodí [ha]; 

  S – celková plocha povodí [m
2
]; 

  Ψ – střední součinitel odtoku. 

Průtok v závěrném profilu Q 

Q = Sc 
.
 i 

.
 10

-3
 = 21,29 

.
 113 

.
 10

-3
 = 2,40 m

3
/s 

Kde Q – průtok v závěrném profilu [m
3
/s]; 

  Sc – redukovaná plocha v povodí [ha]; 

  i – intenzita deště [l.s
-1

.ha
-1

]. 

Objemové množství srážek V 

V = t 
.
 i 

.
 Sc 

.
 60 

.
 10

-3
 = 15 

.
 113 

.
 21,29 

.
 60 

.
 10

-3
 = 2165,193 m

3 

Kde V – objem uvaţovaném typu sráţek [m
3
]; 

  t – doba trvání deště [min]; 

  i – intenzita deště při n=0,5 [l.s
-1

.ha
-1

]; 

  Sc – redukovaná plocha povodí [ha]. 
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Tab. 8 Objemy sráţek spadlé na dané povodí 

Periodicita 

deště 

Doba 

trvání 

[min] 

Intenzita deště         

[l
.
s

-1.
ha

-1
] 

Redukovaná 

plocha Sc [m
2
] 

Dešťový 

průtok Q 

[m
3
/s] 

Objem 

srážek [m
3
] 

1,0 15 113 21,29 2,406 2165,193 

0,5 15 143 21,29 3,044 2740,023 

0,2 15 187 21,29 3,981 3583,107 

0,1 15 222 21,29 4,726 4253,742 

0,05 15 256 21,29 5,450 4905,216 

 
Obr. 16 Srovnání hydrologických údajů 

V grafu vyplývá, ţe dochází k odchylkám mezi daty ČHMÚ a vypočtenými 

hodnotami. Tato rozdílnost dat můţe být způsobena nepřesností měření, pouţitím 

nepřesných součinitelů odtoku, které se v jednotlivých literaturách liší nebo změnou 

místních podmínek. Z toho důvodu byly ke všem výpočtům pouţity hodnoty  ČHMÚ. 

5.2.2 Výpočet kapacity koryta Českého potoka 

Výpočet dle literatury Vodní stavitelství [36]. 

 
Obr. 17 Schématické znázornění Českého potoka 
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Parametry koryta 

b= 1,2 m, m= 1, h= 0,22, n= 0,035 

Kde b – šířka dna koryta [m]; 

  m – příčný sklon (1:m); 

  h – výška hladiny vody v korytě [m]; 

  n – součinitel drsnosti dle Manninga. 

Průtočný průřez 

S = ( b + m 
.
 h ) 

.
 h  

S = ( 1,2 + 1 
.
 0,22 ) 

.
 0,22 = 0,312 m

2
 

Omočený obvod 

O = b + 2 
.
 h 

.
 ( 1 + m

2
 )

0,5 

O = 1,2 + 2 . 0,22 . ( 1 + 1
2
 )

 0,5
 = 1,825 m 

Hydraulický poloměr 

R = 
 

 
 

R = 
     

     
 = 0,171 m 

Rychlostní součinitel 

C = 
 

 
 .      

C = 
 

     
 .              = 21,29 

Sklon koryta 

I = 
  

 
 

I = 
         

      
 = 0,0187 

Kde Δh – výškový rozdíl vtoku a výtoku koryta [m]; 

  l – délka koryta [m]. 

Rychlostní proudění 

v = C
 .
 √     

v = 21,29 . √              = 1,205 m/s 

Průtok 

Q = S 
.
 v 
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Q = 0,312 
.
 1,205 = 0,376 m

3
/s 

Tab. 9 Hodnoty průtočných rychlostí a průtoků v závislosti na výšce hladiny v korytě toku 

h [m] S [m
2
] O [m] R [m] C [-] v [m/s] Q [m

3
/s] 

0,00 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,05 0,063 1,342 0,047 17,138 0,506 0,032 

0,10 0,130 1,484 0,088 19,041 0,771 0,100 

0,15 0,203 1,626 0,125 20,190 0,974 0,197 

0,20 0,280 1,768 0,158 21,016 1,144 0,320 

0,22 0,312 1,825 0,171 21,290 1,205 0,376 

0,25 0,363 1,910 0,190 21,659 1,290 0,468 

0,30 0,450 2,052 0,219 22,187 1,421 0,639 

0,35 0,543 2,194 0,247 22,636 1,539 0,835 

0,40 0,640 2,336 0,274 23,026 1,648 1,055 

0,45 0,743 2,478 0,300 23,372 1,750 1,299 

0,50 0,850 2,620 0,324 23,684 1,845 1,568 

0,55 0,963 2,762 0,348 23,968 1,935 1,862 

0,60 1,080 2,904 0,372 24,229 2,021 2,182 

0,65 1,203 3,046 0,395 24,471 2,103 2,528 

0,70 1,330 3,188 0,417 24,697 2,181 2,901 

0,75 1,463 3,330 0,439 24,910 2,257 3,302 

0,80 1,600 3,472 0,461 25,110 2,331 3,730 

0,85 1,743 3,614 0,482 25,300 2,402 4,186 

0,9 1,890 3,756 0,503 25,481 2,472 4,672 

 
Obr. 18 Konzumční křivka pro průtok korytem vodního toku 
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Srovnáním předchozí tabulky a tabulky s hodnotami N-letých průtoků je patrné, ţe 

koryto toku je schopno převést 10letou vodu při výšce hladiny 0,9 m. Vypočtený průtok 

Q1 se liší od poskytnutého ČHMÚ, proto bude počítáno s průtokem ČHMÚ. 

5.2.3 Charakteristika nádrže 

Charakteristiku nádrţe lze vyjádřit pomocí tzv. batygrafických křivek, které vyjadřují 

tvar a velikost zátopové oblasti tvořenou hrází, dnem a boky nádrţe. 

První křivka znázorňuje závislost plochy na hloubce vody S=f(h). Druhá křivka 

představuje závislost objemu vody v nádrţi na hloubce V=f(h) [32]. 

Vzorový výpočet objemu zátopy z plochy 

Ve výkresu situace (příloha č. 1) byly naměřeny plochy jednotlivých vrstevnic a dále 

byl proveden výpočet dílčích objemů mezi vrstevnicemi. Součet dílčích objemů vyjadřuje 

celkový objem nádrţe [31]. 

 Vi = 0,5 
.
 ( Si + Si+1 ) 

.
 Δh  

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

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

  Δh – vrstevnicový rozdíl [m]. 

Tab. 10 Objem zátopy 

kóta hladiny 

[m n. m.] 

Δh [m] plocha [m
2
] 0,5*(Si+Si+1) 

[m
2
] 

Vi [m
3
] ∑V [m

3
] 

288,0 - 3215,850 - - 0 

288,5 0,5 4757,820 5978,695 2989,348 2989,348 

289,0 0,5 7199,570 9746,260 4873,130 7862,478 

289,5 0,5 12292,950 15691,770 7845,885 15708,363 

290,0 0,5 19090,590 22369,505 11184,753 26893,115 

290,5 0,5 25648,420 29625,130 14812,565 41705,680 

291,0 0,5 33601,840 37983,055 18991,528 60697,208 

291,5 0,5 42364,270 47312,805 23656,403 84353,610 

292,0 0,5 52261,340 57484,895 28742,448 113096,058 

292,5 0,5 62708,450 31354,225 15677,113 128773,170 
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Obr. 19 Batygrafické křivky 

 

5.2.4 Transformace povodňové vlny 

K efektivnímu převedení povodňové vlny je zapotřebí vytvořit dostatečně velký 

retenční prostor nádrţe. Předpokládá se, ţe v rovinatějším území dojde k maximálnímu 

přítoku do nádrţe po čtyřech hodinách od počátku zvýšené intenzity sráţek. 

Za pomoci batygrafických křivek a výpočtu maximálního objemu nádrţe je moţné 

stanovit výšku hráze. 

Výpočet transformace povodňové vlny Q50 

Přítok Q50 - údaje ČHMÚ; 

Odtok Qkap- DN 800, Qkap při sklonu 20‰ je 1,756 m
3
/s [37]; 

Objem vody z přítoku - Vp = Q50 
.
 3600; 

Povodňová vlna ∑Vpov - načítání objemů přitékající vody a předešlých hodnot 

povodňové vlny; 

Objem odtoku - V0 = odtok 
.
 3600; 

Součet odtoků ∑V0 - načítání objemů odtékající vody a předešlých odtoků; 

Velikost akumulace - Va = Vpov – Vodt 
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Tab. 11 Transformace povodňové vlny pro Q50 

T 

[hod] 

Přítok do 

poldru Q50 

[m
3
/s] 

Odtok z 

poldru 

QKAP 

[m
3
/s] 

Objem 

vody z 

přítoku Vp 

[m
3
] 

Povodňová 

vlna ∑Vpov 

[m
3
] 

Objem 

odtoku 

(DN800) V0 

[m
3
] 

Součet 

odtoků 

∑V0 [m
3
] 

Velikost 

akumulace Va 

[m
3
] 

0 0,03 0,030 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 

1 0,14 0,140 504,00 612,00 504,00 612,00 0,00 

2 1,65 1,640 5940,00 6552,00 5904,00 6516,00 36,00 

3 5,81 1,756 20916,00 27468,00 6321,60 12837,60 14630,40 

4 6,17 1,756 22212,00 49680,00 6321,60 19159,20 30520,80 

5 4,33 1,756 15588,00 65268,00 6321,60 25480,80 39787,20 

6 2,06 1,756 7416,00 72684,00 6321,60 31802,40 40881,60 

7 1,08 1,756 3888,00 76572,00 6321,60 38124,00 38448,00 

8 0,52 1,756 1872,00 78444,00 6321,60 44445,60 33998,40 

9 0,29 1,756 1044,00 79488,00 6321,60 50767,20 28720,80 

 

 
Obr. 20 Transformace povodňové vlny pro Q50 

Výpočet transformace povodňové vlny Q100 

Výpočet je totoţný s výpočtem transformace povodňové vlny pro Q50, který je 

uveden na předchozí stránce v kapitole 5.2.4. 
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Tab. 12 Transformace povodňové vlny pro Q100 

T 

[hod] 

Přítok do 

poldru Q100 

[m
3
/s] 

Odtok z 

poldru 

QKAP 

[m
3
/s] 

Objem 

vody z 

přítoku Vp 

[m
3
] 

Povodňová 

vlna ∑Vpov 

[m
3
] 

Objem 

odtoku 

(DN800) V0 

[m
3
] 

Součet 

odtoků 

∑V0 [m
3
] 

Velikost 

akumulace 

Va [m
3
] 

0 0,04 0,040 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00 

1 0,17 0,170 612,00 756,00 612,00 756,00 0,00 

2 1,89 1,756 6804,00 7560,00 6321,60 7077,60 482,40 

3 7,01 1,756 25236,00 32796,00 6321,60 13399,20 19396,80 

4 7,52 1,756 27072,00 59868,00 6321,60 19720,80 40147,20 

5 6,73 1,756 24228,00 84096,00 6321,60 26042,40 58053,60 

6 2,60 1,756 9360,00 93456,00 6321,60 32364,00 61092,00 

7 1,19 1,756 4284,00 97740,00 6321,60 38685,60 59054,40 

8 0,56 1,756 2016,00 99756,00 6321,60 45007,20 54748,80 

9 0,41 1,756 1476,00 101232,00 6321,60 51328,80 49903,20 

 
Obr. 21 Transformace povodňové vlny pro Q100 

Pomocí výpočtů bylo stanoveno, ţe nádrţ je schopna zadrţet 100letou povodňovou 

vlnu. Doba prázdnění nádrţe bude necelých 13 hodin. 

5.2.5 Technické řešení hráze 

Hráz suchého poldru byla navrhnuta jako homogenní s délkou hráze 151,24 m. 

Koruna hráze se nachází v nadmořské výšce 292,5 m n. m. a její šířka 3,5 m umoţňuje 

občasný pojezd vozidel údrţby. Sklon návodního líce je 1:3 a sklon vzdušního líce je 1:2. 
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Tab. 13 Parametry hráze 

Kóta koruny hráze 292,5 m n. m. 

Délka koruny hráze 151,24 m 

Šířka koruny hráze 3,5 m 

Výška hráze 4,5 m 

Sklon návodního líce 1: 3 

Sklon vzdušního líce 1: 2 

Kóta maximální hladiny 292,0 m n. m. 

Kóta hladiny retenčního prostoru 291,5 m n. m. 

 
Obr. 22 Pohled na umístění budoucí hráze 

Neţ započne sypání samotné hráze je potřeba odstranit vrchní vrstvy zeminy a 

vegetaci původního terénu. Dále budou také odstraněny stromy a keře včetně jejich kořenů. 

Ornice bude sejmuta tloušťky 0,5 m. Základová spára bude urovnána a zhutněna. Po 

dokončení hráze bude pouţita zemina k jejímu ohumusování, následně bude oseta trávou a 

zbytek zeminy se rozhrne do okolních pozemků. 

5.2.6 Materiál hráze 

Jako materiál hráze bude pouţit štěrk hlinitý (GM) na základě doporučení ČSN 75 

2410. Mechanické vlastnosti zeminy jsou uvedeny v tabulce níţe. 

Materiál bude sypán po 0,2 m za příznivého počasí, tedy ne za deště, sněţení nebo 

mrazu. Poté bude probíhat hutnění vrstev nejméně na 95 % maximální objemové 

hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. 
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Postup Proctorovy zkoušky 

Zemina se vysuší při teplotě 60 °C, rozdrobí se na hrudky a proseje sítem o velikosti 

oka 5 mm. Z propadu se vybere reprezentativní vzorek o hmotnosti 15 kg. Nadsítný zbytek 

se pro další zkoušení nepouţívá. Dále se zemina rozdělí na dílčí zkušební vzorky. První 

vzorek je smíchán s vodou tak, aby vlhkost zeminy byla niţší neţ předpokládaná optimální 

vlhkost. Následně se vzorek nechá 12 hodin leţet ve vzduchotěsné nádobě proto, aby se 

vlhkost rovnoměrně rozloţila po celém vzorku. V moţdíři jsou hutněny 3 stejně vysoké 

vrstvy tak, aby celková výška vzorku v moţdíři spolu s nástavcem byla 12,5 cm. Kaţdá 

vrstva je hutněna 25 údery. Po hutnění se odejme nástavec a povrch se zarovná. Vzorek 

s moţdířem se zváţí. Zemina je oddělána z moţdíře, vzorek rozříznut svislým řezem na 

dvě poloviny. Vybere se reprezentativní vzorek pro stanovení vlhkosti. Na další hutnění se 

pouţijí další zkušební vzorky, které se smíchají s vodou tak, ţe jejich vlhkost je vyšší. Celý 

postup se opakuje, vlhkost a zvyšuje do té doby, dokud nezačne hmotnost vlhké zeminy 

v moţdíři klesat nebo pokud se ze vzorku nezačne vytlačovat voda [38]. 

Tab. 14 Vlastnosti štěrku hlinitého [32] 

Druh 

zeminy 

Zdánlivá 

hustota v t.m
-3

 

Standardní 

Proctorova 

zkouška 

Objemová 

hmotnost suché 

zeminy 

Smyková 

pevnost 

Filtrační 

součinitel 

částice 

< 4 

mm 

částice 

4 mm 
dmax 

[t.m
3
] 

Wopt 

[%] 

max. 

[t.m
-3

] 

max. 

[t.m
-3

] 
cef [kPa] φef [°] k [m/s] 

GM 2,73 2,43 > 1,8 < 20,5 
2,06 aţ 

2,16 

1,7 aţ 

1,76 
5 34 8

.
10

-5
 aţ 8

.
10

-10
 

5.2.7 Vzdušní a návodní líc 

Norma ČSN 75 2410 uvádí orientační sklony návodního a vzdušního svahu hrází. Na 

jejím základě byl navrhnut sklon návodního líce 1:3 a sklon vzdušního líce 1:2. Protoţe se 

jedná o suchou retenční nádrţ, která bude plněna za povodní na krátkou dobu, bylo 

zvoleno opevnění návodního i vzdušního svahu hydroosevem. Hydroosev bude zaset na 

vrstvě ornice tloušťky 0,15 m. Travní porost bude nutné pravidelně udrţovat kosením, aby 

byly viditelné případné poruchy tělesa hráze (viz příloha č. 4). 

5.2.8 Patní drén 

Patní drén slouţí k odvedení prosáklé vody hrází. Provádí se před zahájením sypání 

hráze a je situován u paty vzdušního svahu hráze. Drén je tvořen z lomového kamene a 

prosáknutá voda je odváděna drenáţní trubkou z PE DN 200, která bude vyúsťovat do 

koryta pod hrází. Vyplavování částic zeminy bude zabráněno pomocí filtru tloušťky 0,2 m 

ve vrstvách 50 mm jemný písek, 50 mm jemný štěrk a 100 mm hrubý štěrk (viz příloha č. 

4). 
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Rozměry patního drénu byly přizpůsobeny výsledkům výpočtu průsakové křivky. 

 
Obr. 23 Schéma výpočtu průsakové křivky [31] 

Výpočet průsakové křivky [31] 

y
2
= 

  

 
 .
 x  

y
2
= 

  

      
 .
 1 = 1,354 

y=√      = 1,163 m 

Kde H – výška vody v nádrţi [m] 

  L – viz obr. 23 

L = λ 
.
 H + A + B + C 

L = 0,428 
.
 4 + 1,53 + 3,5 + 5,07 = 11,812 m 

Kde λ – koeficient 

  A, B, C – viz obr. 23 [m] 

λ = 
 

    
 

λ = 
 

     
 = 0,428 

Kde m – sklon návodního svahu 

Tab. 15 Hodnoty průběhu průsakové křivky 

x [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 

y[m] 1,163 1,645 2,015 2,327 2,602 2,85 3,07 3,292 

 



Bc. Filip Mikšík: Návrh protipovodňového opatření obce Čechy pod Kosířem 

2015  39 

 

Obr. 24 Průběh průsakové křivky 

5.2.9 Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv slouţí k bezpečnému převedení vody přes hráz. Navrhuje se na 

stoletý průtok, který má v tomto případě hodnotu Q100= 13,00 m
3
/s. Bude pouţit přímý, 

nehrazený bezpečnostní přeliv. Přelivná hrana je umístěna ve výšce 291,5 m n. m. a její 

délka byla stanovena pomocí výpočtu na 20,24 m. Výška přepadového paprsku byla 

zvolena h= 0,5 m. Svahy bezpečnostního přelivu budou mít sklon 1:5, coţ umoţňuje 

dostupnost motorových vozidel. Jako materiál bude pouţita kamenná rovnanina kladená do 

štěrkopískového loţe a odtok od přelivu bude tvořen skluzem lichoběţníkového tvaru (viz 

příloha č. 1). 

Výpočet délky přelivné hrany [39] 

Q = m 
.
 b 

.
 √     

.
 h

1,5 

b = 
    

√             
 

b = 
  

                      
 = 20,24 m. 

Kde Q - navrhovaný průtok [m
3
/s]; 

  m - součinitel přepadu; 

  b – délka přelivné hrany [m]; 

  h – výška přepadového paprsku [m]; 

  g – gravitační zrychlení 9,81 m/s
2
. 
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Tab. 16 Hodnoty průtoků v závislosti na přepadovém paprsku 

h [m] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

Q 

[m
3
/s] 0,00 0,41 1,16 2,14 3,29 4,60 6,04 7,61 9,30 11,10 13,00 14,99 17,09 

 
Obr. 25 Konzumční křivka přelivné hrany 

5.2.10 Koryto připojené na bezpečnostní přeliv 

Koryto bude lichoběţníkového tvaru s podélným sklonem 1,025 % a délkou 41,92 m. 

Hloubka bude 1,3 m, šířka dna koryta 1,5 m se sklony svahů 1:2 (viz příloha č. 1). 

Výpočet kapacity připojeného koryta [36] 

b= 1,5 m, m= 2, h= 1,3 m, n= 0,032 

Kde b - šířka dna koryta [m]; 

  m - příčný sklon (1:m); 

  h - výška hladiny vody v korytě [m]; 

  n - součinitel drsnosti dle Manninga. 

Průtočný průřez 

S = ( b + m 
.
 h ) 

.
 h  

S = ( 1,5 + 2 
.
 1,3 ) 

.
 1,3 = 5,33 m

2
 

Omočený obvod 

O = b + 2 
.
 h 

.
 ( 1 + m

2
 )

0,5 

O = 1,5 + 2 . 1,3 . ( 1 + 2
2
 )

 0,5
 = 7,314 m 
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Hydraulický poloměr 

R = 
 

 
 

R = 
    

     
 = 0,729 m 

Rychlostní součinitel 

C = 
 

 
 .      

C = 
 

     
 .              = 29,645 

Sklon koryta 

I = 
  

 
 

I = 
             

     
 = 0,0102 

Kde Δh – výškový rozdíl vtoku a výtoku koryta [m]; 

  l – délka koryta [m]. 

Rychlostní proudění 

v = C
 .
 √     

v = 29,645 . √              =  2,556 m/s 

Průtok 

Q = S 
.
 v 

Q = 5,33 
.
 2,556 = 13,623 m

3
/s 
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Tab. 17 Velikost průtoků v závislosti výška hladiny v korytu 

h [m] S [m
2
] O [m] R [m] C [-] v [m/s] Q [m

3
/s] 

0,00 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,05 0,080 1,724 0,046 18,734 0,408 0,033 

0,10 0,170 1,947 0,087 20,814 0,621 0,106 

0,15 0,270 2,171 0,124 22,079 0,786 0,212 

0,20 0,380 2,394 0,159 22,994 0,925 0,352 

0,25 0,500 2,618 0,191 23,715 1,047 0,523 

0,30 0,630 2,842 0,222 24,311 1,156 0,728 

0,35 0,770 3,065 0,251 24,823 1,257 0,968 

0,40 0,920 3,289 0,280 25,272 1,350 1,242 

0,45 1,080 3,512 0,307 25,673 1,438 1,553 

0,50 1,250 3,736 0,335 26,037 1,521 1,901 

0,55 1,430 3,960 0,361 26,371 1,601 2,289 

0,60 1,620 4,183 0,387 26,680 1,677 2,716 

0,65 1,820 4,407 0,413 26,967 1,750 3,186 

0,70 2,030 4,630 0,438 27,237 1,821 3,697 

0,75 2,250 4,854 0,464 27,491 1,890 4,253 

0,80 2,480 5,078 0,488 27,732 1,957 4,854 

0,85 2,720 5,301 0,513 27,961 2,023 5,502 

0,90 2,970 5,525 0,538 28,179 2,087 6,197 

0,95 3,230 5,748 0,562 28,387 2,149 6,942 

1,00 3,500 5,972 0,586 28,587 2,210 7,736 

1,10 4,070 6,419 0,634 28,965 2,329 9,480 

1,20 4,680 6,866 0,682 29,316 2,444 11,439 

1,25 5,000 7,090 0,705 29,483 2,501 12,503 

1,28 5,197 7,224 0,719 29,581 2,534 13,168 

1,30 5,330 7,314 0,729 29,645 2,556 13,623 

 
 Obr. 26 Konzumční křivka koryta od bezpečnostního přelivu 
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Z grafu je patrné, ţe koryto je schopno převést Q100= 13,00 m3/s při výšce hladiny 1,28 m. 

5.2.11 Výpustné zařízení 

Jako výpustné zařízení bude slouţit betonové potrubí kruhového profilu DN 800. 

Bude umístěno v nejniţším místě hráze a uloţeno na podkladovou desku z betonu tloušťky 

0,2 m. Potrubí bude dlouhé 25,9 m dimenzované na QKAP= 1,756 m
3
/s se střední 

průtokovou rychlostí v= 3,494 m/s uloţeno ve sklonu 20 ‰ [37]. Obetonování potrubí o 

tloušťce 0,1 m slouţí jako ochrana.  

Uzávěr výpustného zařízení bude umístěn na návodní straně hráze z důvodu 

beztlakového proudění v potrubí. Vtoku větších nečistot budou bránit ocelové česle 

s roztečí průlin 90 mm. Samotný uzávěr bude tvořit betonový poţerák skříňové konstrukce 

dosahující výšky koruny hráze s vřetenovým šoupátkem. Šachta poţeráku bude uloţena na 

základovou desku 0,6 m vysokou. K napojení poţeráku a potrubí bude v místě dilatační 

spáry pouţita těsnící pryţ (viz příloha č. 5). Na základě výpočtu Reynoldsova čísla Re, 

které vyšlo pod mezní hodnotu 2320, bylo proudění v potrubí stanoveno jako laminární. 

Výpočet beztlakého proudění v potrubí [36] 

Průtočná plocha 

S = π . 
  

 
  

S = π . 
    

 
 = 0,503 m

2 

Kde S – průtočná plocha [m
2
]; 

  D – vnitřní průměr potrubí [m]. 

Hydraulický poloměr 

R = 
 

 
 = 

     
  

 

    
 

R = 
     

    

 

      
 = 0,2 m 

Kde S – průtočná plocha [m
2
]; 

  O – omočený obvod [m]. 
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Rychlostní součinitel 

C = 
 

 
 .    

C = 
 

     
 .          = 55,3  

Výpočet P dle Pavlovského 

P = 2,5 
.
 √  – 0,13 – 0,75 

.√    √       

P = 2,5 
.
 √      – 0,13 

.
 0,75 . √      √           = 0,159  

Kde n – součinitel drsnosti betonového potrubí. 

Střední průtoková rychlost 

v = C . √     

v = 55,3 . √          = 3,497 m/s 

Kde I – sklon uloţení potrubí v ‰ vynásoben 10
-3

. 

Průtok při beztlakovém proudění 

Q = S 
.
 v 

Q = 0,503 
.
 3,497 = 1,759 m

3
/s 

Tabelární hodnota průtoku QKAP v potrubí DN 800 při sklonu I= 20 ‰ je 1,756 m
3
/s, 

vypočítaná hodnota pro průtok je 1,759 m
3
/s. Tabelární hodnota střední průtokové 

rychlosti je vKAP= 3,494 m/s, vypočítaná hodnota je 3,497 m/s. Nepřesnost je způsobena 

zaokrouhlováním desetinných čísel. 

5.2.12 Koryto od spodní výpusti  

Koryto, odvádějící vodu od spodní výpusti bude lichoběţníkového tvaru se sklony 

svahů 1:1. Dno koryta bude 1,5 m široké. Od spodní výpusti po soutok s korytem 

bezpečnostního přelivu bude 24,52 m dlouhé s podélným sklonem 1,22 % (viz příloha č. 

1). Výpočet stanoven dle literatury Vodní stavitelství [36]. 

Tab. 18 Závislost průtoků na výšce hladiny v korytu od spodní výpusti 

h [m] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,52 0,55 

Q 

[m
3
/s] 0,000 0,035 0,111 0,218 0,352 0,513 0,699 0,910 1,145 1,405 1,690 1,810 1,990 
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Obr. 27 Konzumční křivka koryta od spodní výpusti 

Z tabulky a grafu je patrné, ţe koryto je schopno převést QKAP= 1,756 m
3
/s při výšce 

hladiny 0,52 m. 

Aby bylo koryto schopné převést vodu odtékající ze spodní výpusti a vodu z koryta 

bezpečnostního přelivu, Q100+QKAP= 1,756 m
3
/s + 13 m

3
/s = 14,756 m

3
/s, je třeba koryto 

prohloubit. Upravené koryto bude mít lichoběţníkový tvar se šířkou dna 1,5 m, hloubkou 

1,35 m. Sklony svahů budou 1:2 a podélný sklon 1,22 %. Napojené na přirozený tok bude 

po 123,16 m (viz příloha č. 1). 

Tab. 19 Závislost průtoku na výšce hladiny v korytu od spodní výpusti a bezpečnostního přelivu 

h [m] Q [m
3
/s] h [m] Q [m

3
/s] h [m] Q [m

3
/s] 

0 0 0,6 2,719 1,2 11,451 

0,1 0,106 0,7 3,701 1,25 12,515 

0,2 0,352 0,8 4,859 1,3 13,636 

0,3 0,729 0,9 6,203 1,35 14,816 

0,4 1,243 1 7,744 1,4 16,056 

0,5 1,903 1,1 9,49     
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Obr. 28 Konzumční křivka koryta od spodní výpusti a BP 

5.2.13 Ekonomické zhodnocení 

Celkové investiční náklady na výstavbu poldru byly vykalkulovány na 5 637 583 Kč. 

Ceny za jednotlivé poloţky byly stanoveny na základě nabídek různých stavebních 

firem na internetu se snahou o zvolení co nejvýhodnějších cenových nabídek. Jedná se o 

předběţnou a orientační cenu. Konečná cena zakázky bude známa po výběrovém řízení, při 

kterém bude vybrána nejvhodnější nabídka. 

Tab. 20 Ekonomický odhad na výstavbu poldru 

Položka Jednotka 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

Počet 

jednotek Cena v Kč 

Sejmutí ornice m
3
 150 1 131 169 650 

Výkopové práce m
3
 450 254 114 300 

Lomový kámen t 220 712 156 640 

Písek na filtr patního drénu t 200 436 87 200 

Betonová trouba DN800/2500 m 7 974 11 87 714 

Geotextilie m
2
 222 1 307 290 154 

Bednění m
2
 250 56 14 000 

Beton C25/30 m
3
 1 960 486 952 560 

Zábradlí ks 2 000 1 2 000 

Ocelová lávka ks 5 100 1 5 100 

Vřetenové šoupátko DN 800 ks 118 765 1 118 765 

Násyp tělesa hráze s materiálem m
3
 500 7 279 3 639 500 

Drenáţní potrubí PE DN 100 s 

montáţí 
m 1 650 61 100 650 

CELKEM 5 637 583 
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6. Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout nejideálnější protipovodňové opatření obce 

Čechy pod Kosířem, ve které protéká Český potok. Jako základní podklady pro kvalitní a 

přesné zpracování poslouţily hydrologická data a situační zaměření zájmové lokality.  

Na základě výše zmíněných podkladů byly porovnány moţné varianty, ze kterých 

byla vybrána ta nejvhodnější. Jedná se o to návrh suché nádrţe na 100letou vodu. Následně 

byla nejvhodnější varianta detailně zpracována. Obsahuje výkresy situace, podélného 

profilu nádrţe, podélného profilu hráze, vzorového příčného řezu a řezu a půdorysu 

funkčního objektu (viz příloha), spolu s hydrotechnickými výpočty. Výkresová 

dokumentace byla zpracována v programech AutoCAD a WinPlan. Byla vypočítána 

kapacita přirozeného koryta Českého potoka, objemy nádrţe, průběh průsakové křivky 

v tělese hráze, transformace povodňové vlny, přelivná hrana bezpečnostního přelivu, 

proudění v odpadním potrubí, kapacita koryta bezpečnostního přelivu, kapacita koryta od 

spodní výpusti a kapacita koryta, které bude schopné převést vodu odtékající ze spodní 

výpusti a vodu z koryta bezpečnostního přelivu. Do práce byly vloţeny vlastní tabulky a 

grafy doplňující hydrotechnické výpočty, tabulky z odborné literatury byly z estetického 

důvodu přepsány. Vše bylo zpracováno v tabulkovém editoru. 

Hráz nacházející se ve výšce 292,5 m n. m. byla navrhnuta jako zemní sypaná 

homogenní s délkou koruny hráze 151,24 m a její šířkou 3,5 m coţ umoţňuje občasný 

pojezd vozidel údrţby. Sklon návodního líce byl zvolen 1:3 a sklon vzdušního líce 1:2. 

Jako materiál byl vhodně zvolen štěrk hlinitý (GM), na základě doporučení normou ČSN 

75 2410. Z výpočtů objemu nádrţe byl zjištěn objem retenčního prostoru nádrţe 

84 353,610 m
3
. Výpustné zařízení tvoří betonové potrubí DN 800, které prochází tělesem 

hráze. Pod sklonem 20 ‰ vede z uzavřeného poţeráku umístěného v patě návodního svahu 

hráze, který je opatřen vřetenovým šoupátkem, aţ k vývarové desce u paty vzdušního 

svahu hráze. Šoupátko slouţí jako uzávěr. V tělese hráze se nachází bezpečnostní přeliv 

dimenzovaný na Q100 s délkou přelivné hrany 20,24 m. Odhadovaná cena za výstavbu je 

5 637 583 Kč (viz kap. 5). Tento navrhnutý poldr je schopen zabránit dalším povodňovým 

škodám ve vybrané oblasti. 
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