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Abstrakt 
 

Diplomová práce řeší návrh víceúčelové hospodářské nádrže, která by měla přispět 

ke zvýšení retence vody v krajině, stabilizaci mikroklimatu a částečnému mírnění 

hydrologických extrémů. Zároveň by tato nádrž měla přispět i k ochraně proti vodní erozi, 

ke zlepšení jakosti vod a ke zvýšení biologické i rekreační hodnoty krajiny. 

Návrh víceúčelové hospodářské nádrže je podložen výkresy: 

• Situace – viz příloha č. I 

• Podélný profil nádrže – viz příloha č. II 

• Vzorový příčný řez hrází . viz příloha č. III 

• Příčné řezy hrází km 0,00000 – km 0,08477 – viz příloha č. IV 

• Funkční objekt – řez a půdorys – viz příloha č. V 

• Řezy funkčním objektem – viz příloha č.  VI 

 
Klíčová slova:  návrh hráze, ochrana proti vodní erozi, Olešenský potok, účelová 
 nádrž, voda v krajině 
 

Abstract 
 

Dissertation theses solves project of multi-functional water basin, which should 

contribute to retention of water in area, stabilisation of microclimate and partial 

moderating of  hydrologic extremes. At the same time it should contribute to water erosion 

protection, improvement of water quality and to biological even recreational value too. 

Project of multi-functional water basin is well-founded with the following technical 

drawings: 

• Position – vide section number I. 

• Longitudinal profile– vide section number II. 

• Typical cross-section – vide section number III. 

• Cross sections of earth dam km 0,00000 – km 0,08477 – vide section 

number IV. 

• Functional structure cross-section and groundplan  – vide section number V. 

• Functional structure´s cross sections – vide section number VI. 

 
Keywords: dam project, water erosion protection, Olešenka creek, water  
 reservoir, water in area 
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1 Úvod 
 

Olešenský potok protéká úžlabinou Přibyslavské pahorkatiny asi 500m od obce 

Olešenka, jedná se o vodní tok IV. řádu. Asi 1,2 km severně od obce Olešenka napájí 

Olešenský potok obnovený rybník Stejskal a dále pokračuje jako levostranný přítok řeky 

Sázavy, do níž se vlévá v kilometru 446,9. Potok je z velké části zatrubněn, nezatrubněná 

část je napřímená s podélným opevněním dřevěnými kůly bez břehové dřevinné vegetace. 

V 80. letech, v rámci intenzifikace zemědělské výroby, bylo přistoupeno k agrotechnickým 

opatřením například zcelování pozemků do velkých produkčních bloků orné půdy, 

rozorávání mezí, vykácení doprovodné vegetace přírodních toků atd. Zároveň bylo 

provedeno odvodnění orné půdy systematickým drenážním systémem, původní koryto 

potoka bylo zasypáno i společně s přilehlými mokřadními ekosystémy. Část Olešenského 

potoka byla zatrubněna a  pro nezatrubněnou část bylo vybudováno koryto obdélníkového 

profilu, do něž byl zaústěn drenážní systém z okolních polí. Vlivem těchto 

agrotechnických opatření docházelo k čím dál větší vodní erozi a ke zrychlenému odtoku 

vody z daného území.  

V dnešní době se obecně pohled na zemědělství a zemědělskou výrobu změnil.    

Stále větší část zemědělců se zapojuje do ekologického zemědělství. Jedná se o velmi 

pokrokový způsob hospodaření založený na přiměřeném vyžívání přírodních 

zdrojů a krajiny bez používání umělých hnojiv, syntetických ochranných prostředků, 

hormonů  a umělých látek. Díky tomuto způsobu hospodaření se do životního prostředí 

nedostávají škodlivé látky a nekontaminují podzemní vodu. Zároveň dochází k obnově 

krajiny zdevastované výše zmíněnou intenzifikací zemědělství, k vytváření mezí, 

mokřadů a k revitalizaci říčních koryt.  

V diplomové práci je řešen návrh víceúčelové hospodářské nádrže, která by měla 

přispět ke zvýšení retence vody v krajině, stabilizaci mikroklimatu a částečnému mírnění 

hydrologických extrémů. Zároveň by tato nádrž měla přispět i k ochraně proti vodní erozi 

v dané lokalitě, ke zlepšení jakosti vod a ke zvýšení biologické i rekreační hodnoty krajiny.  
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2 Popis současného stavu 
 

Obec Olešenka se nachází v nejvýchodnější části okresu Havlíčkův Brod na 

pomezí s okresem Ždár nad Sázavou, asi 3,5 km od města Přibyslavi.  

První historická zmínka o obci Olešenka, dříve též Volešná – Olešná pochází ze 

6. dubna 1356 a je obsažena v listině, kterou předal Čeněk z Lipné svému strýci. V této 

době už pravděpodobně Volešná několik desítek let existovala. V polovině 20. století byla 

obec přejmenovaná na dnešní Olešenku.  

Celková rozloha katastrálního území je 685 ha. Z toho 501 ha je využíváno jako 

zemědělská půda, 152 ha jsou lesy a 6 ha zastavěná plocha.  

 

 

Členění katastrálního území Olešenka

zastavěná plocha
 6 [ha]

lesy 
152 [ha]

zemědělská půda 
501 [ha]

Členění katastrálního území Olešenka

zastavěná plocha
 6 [ha]

lesy 
152 [ha]

zemědělská půda 
501 [ha]

 
Obr. 1.1 – Graf členění katastrálního území Olešenka 

 

2.1 Klimatické poměry 

 

 

Obec Olešenka spadá (dle Quitta) do mírně teplé oblasti MT3 
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Tabulka 1.1 – Klimatické charakteristiky oblasti MT3 dle Quitta (1971) 

Klimatické charakteristiky oblasti MT3 dle Quitta (1971) 
Počet letních dnů 20 - 30 
Počet dnů s průměrnou teplotou > 10°C 120 - 140 
Počet mrazových dnů 130 - 160 
Počet ledových dnů 40 - 50 
Průměrná teplota v lednu -3 - -4 
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 
Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 
Průměrná teplota v říjnu 6 - 7 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a > 110 - 120 
Srážkový úhrn vegetačního období 350 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 
Počet zamračených dnů 120 - 150 
Počet jasných dnů 40 - 50 

 

2.2 Hydrologické poměry 

 

Tabulka 1.2 – Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje 

Tok: Olešenský potok 

Hydrologické číslo povodí 1 – 09 – 01 – 019 

V profilu: dle vyznač. situace 

Plocha povodí (A) v km2: 2,294 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P) v mm: 700 

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) v l.s-1: 23 

Třída: IV. 
  

 

M – denní průtoky (Qm) v l.s-1 

 

Tabulka 1.2 – M – denní průtoky Olešenského potoka 

M – denní průtoky (Qm) v l.s-1 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 Tř.

Qm 54 37 28 22 18 15 12 10 8,5 6,5 5 3 2 IV. 
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N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 

 

Tabulka 1.3 – N – leté  průtoky Olešenského potoka 

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 

N 1 2 5 10 20 50 100 Tř 

QN 1,9 2,6 3,5 4,2 5 6,1 6,9 IV. 
 

2.3 Geologické poměry  

 

Území je tvořeno Přibyslavskou pahorkatinou s nadmořskou výškou od 456 m 

n.m. po 603 m n.m., která náleží do Havlíčkobrodské pahorkatiny, ta je součástí 

Hornosázavské pahorkatiny v Českomoravské vrchovině. 

 

Podklady o geologickém složení zájmového území poskytl OÚ Olešenka. Příklad 

kopané sondy v zátopové oblasti účelové nádrže je následující:  

 

Tabulka 1.4 – Kopaná sonda SK1  

Sled vrstev Popis vrstev Kopaná sonda o ploše 0,70x2,20 m ČSN 75 
2410 

ČSN 73 
1001 

0,00 - 0,10 m 
Hlína prachovitá, slabě písčitá, tuhá až pevná, 

vegetační trsy a kořeny travin, slídnatá, hnědošedá, 
vlhká 

( MI, MS)   

0,10 - 0,30 m 
Hlína prachovitá, tuhá až pevná, šedohnědá s kameny 
až balvany biotitické ruly do 10 cm oj. 25 cm až 30%, 

vlhká - deluviálně - fluviální směs 
MS, MG F3, 1 

0,30 - 0,60 m 

Hlína prachovitá, tuhá až pevná, světle hnědošedá, 
rezavě šmouhovitá, s ojed. štěrky slabě opracované až 
opracované biotitické ruly do 5 cm, vlhká - deluviálně - 

fluviální směs 

MI F5 

0,60 - 0,80 m 
Písek hrubozrnný, slabě jílovitý, ulehlý, světle 

hnědošedý, s opracovanými štěrky do 5 - 15 cm až 
20%, vlhký deluviálně - fluviální směs 

SF, GF S3, G3 

0,80 - 0,90 m 
Hlína písčitá, středně plastická, tuhá a měkká, světle 

modravě šedá, velmi vlhká, s ojed. valouny křemene do 
5 cm, fluviální 

MS F3 

0,90 - 1,50 m 

Štěrk hlinito - písčitý, uhelný, tmavě namodrale šedý, 
deluviálně - fluviální, mokrý - slabě až dobře pracované 

valouny ruly a křemene do 5 - 8 cm ojed. i 10 cm do 
85%, výplň písek hrubozrnný 

GM G4, Cb 

  KVARTÉR     
naražená - 0,95 m slabý průsak od potoka 

 1,45 m     
Hladina podzemní 

vody 
 
 ustálená - 1,35 m (cca po 1 hod) 
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3 Vytipování problému 
 
 

Díky zcelení pozemků do velkých produkčních bloků orné pudy, rozoraní mezí, 

systematickému odvodnění, likvidaci mokřadních ekosystémů a vykácení doprovodné 

stromové vegetace podél vodních toků, se v podstatě z nádherného kraje Českomoravské 

vysočiny stala „měsíční krajina“. Začalo docházet ke značnému zvýšení vodní eroze i na 

velmi plochých pozemcích, kde se předtím žádná větší eroze neprojevovala. V povodí 

malých vodních toků se díky tomu shromaždovalo daleko větší množství vody a tím 

docházelo k záplavám. Dnes už se přistoupilo k ochranným opatřením proti vodní erozi.  

Jedná se především o opatření: 

• organizační, 

• agrotechnická a vegetační opatření, 

• technická opatření. 

 

Návrh malých vodních nádrží spadá do opatření technických. 



 

- 13 - 

 

4 Principy řešení 
 

4.1 Malé vodní nádrže 

 
Pojem malé vodní nádrže definuje norma ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže a to 

následovně:  

jako vodní nádrž, u které jsou splněny tyto předpoklady: 

- objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) 

není větší než 2mil m3
, 

- největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m (rozumí se svislá 

vzdálenost nejníže položeného místa dna nádrže od maximální 

hladiny, přičemž se neberou v úvahu místní prolákliny dna, hloubka 

koryta napájecího toku apod.). 

 

Podle účelu můžeme rozdělit malé vodní nádrže na:  

1) zásobní nádrže (vodárenské, průmyslové, závlahové, kompenzační…), 

2) ochranné nádrže (retenční nádrže s malým zásobním prostorem, protierozní, 

vsakovací, dešťové, suché poldry), 

3) rybochovné nádrže (výtěrové a třecí rybníky, plůdkové výtažníky, komorové 

výtažníky, hlavní rybníky, karanténní rybníky), 

4) hospodářské nádrže (protipožární, pro chov drůbeže, výtopové zdrže, pro 

pěstování vodních rostlin), 

5) nádrže upravující vlastnosti vody (chladící, předehřívací, usazovací, aerobní 

biologické, anaerobní biologické, dočišťovací biologické), 

6) speciální účelové nádrže (vyrovnávací, přečerpávací, splavovací, závlahové 

vodojemy), 

7) asanační nádrže (záchytné, skladovací, rekultivační, laguny, otevřené vyhnívací 

nádrže), 

8) rekreační nádrže (přírodní koupaliště pro plavání a vodní sporty), 

9) nádrže krajinotvorné a v obytné zástavbě (hydromeliorační, návesní rybníčky, 

okrasné, umělé mokřady). 
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Malé vodní nádrže se v současné době potýkají s rozličnými problémy. Jedná se 

především o výsledek dlouhodobého nezájmu o údržbu, nízkou mírou vkládání finančních 

prostředků v této oblasti jak do údržby, investic, ale i do prevence negativních vlivů. 

 

Problémy v tomto oboru lze rozdělit do následujících skupin: 

• problémy vodohospodářské, 

• problémy technické, 

• problémy ekologické, 

• problémy ekonomické, 

• problémy majetkoprávní, 

• problémy legislativní. 

 

4.1.1 Vodohospodářské problémy 

Hlavním vodohospodářským problémem malých vodních nádrží je zanášení 

sedimenty, které je způsobeno zejména erozivními procesy v povodí nádrže. Obrovský 

nárůst těchto procesů je výsledkem intenzifikace zemědělské výroby ( zcelení orné půdy 

do velkých produkčních bloků, velkoplošné pěstování erozně náchylných plodin, 

nesprávná agrotechnika, zvýšené používání průmyslových hnojiv) 

 

 

Negativní dopady na vodní nádrž: 

• Sedimenty obsahují značné množství živin a někdy i pesticidy a 

toxické látky (těžké kovy), které se za určitých podmínek mohou 

uvolňovat zpět do vodního prostředí. 

• Sedimenty zmenšují využitelný vodní prostor nádrže. 

• Při poklesu vody v nádrži se obnažují plochy usazeného materiálu 

s vysokým obsahem živin. Tyto plochy velice rychle zarůstají 

vegetací a po opětovném zaplavení vodou rychle odumírá. Její 

rozklad způsobuje v nádrži vážné kyslíkové problémy. 

• Zanášení nádrže vede ke snižování provozuschopnosti funkčních 

objektů. 
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4.1.2 Technické problémy 

Současný stav většiny hrází a funkčních objektů je v souladu s jejich stářím, péčí a 

finančními prostředky vynaloženými na jejich údržbu. Průzkum, který provedla firma 

Vodní díla – TBD a.s. na téměř 500 nádržích lze shrnout v následující tabulce: 

 

Tabulka 2.1  – Nejčastější závady u malých vodních děl  

Pořadí dle 
četnosti 

Charakteristika závady 
Výskyt u nádrží 

[%] 

1 špatný stav výpustného zařízení 39 

2 neudržovaná vegetace 35 

3 zamokření podhrází 34 

4 nevyrovnaná koruna hráze 30 

5 špatný stav přelivu 26 

6 deformace povrchu hráze 25 

7 porušení opevnění hráze 24 

8 
kaverny v tělese hráze, vývěry 

vody, omezená průjezdnost 
12 

 

 

4.1.3 Ekologické problémy 

Z ekologického hlediska patří mezi nejzávažnější otázky: 

• kvalita vody (závisí na plošných a bodových zdrojích znečistění 

v povodí nádrže), 

• jakost sedimentů z hlediska jejich dalšího využití nebo 

zneškodňování, 

• ochrana fauny a flóry, 

• ochrana ekosystémů. 

 

Pro kvalitu vody v nádržích je obzvlášť významný  obsah nutrietů (fosfor, dusík), 

které v určitém poměru a za vhodných teplotních podmínek způsobují eutrofizaci nádrží. 
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4.1.4 Ekonomické problémy 

Malé vodní nádrže by v žádném případě neměli být využívány pouze komerčně 

s cílem získat co největší zisk. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud se na 

financování mimoekonomických funkcí malých vodních nádrží podílí i stát. Noví vlastníci 

nejsou v současné době schopni bez finanční podpory státu nápravu tohoto stavu řešit a 

proto v řadě případů uvedené problémy přetrvávají nebo se dokonce prohlubují. 

Od roku 1970 do roku 1991 bylo financování zajišťováno ze Státního fondu pro 

zúrodnění půdy. Hlavními zdroji tohoto fondu byly odvody za zábor zemědělské půdy a 

dotace ze státního rozpočtu. V roce 1992 byl zůstatek těchto finančních prostředků 

převeden do Státního fondu životního prostředí, avšak z tohoto fondu nebyly žádné 

finanční prostředky na obnovu, údržbu, odbahnění, rekonstrukce a novou výstavbu 

uvolněny. 

Určitého zlepšení bylo dosaženo vytvořením krajinotvorných programů na 

Ministerstvu životního prostředí ČR a nenávratných dotací na péči o vodní komponenty 

v krajině Ministerstva zemědělství ČR. V obou případech se jedná o jednorázové 

prostředky na konkrétní zásah, často s obtížně splnitelnými termíny čerpání těchto 

prostředků. 

V dnešní době je možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu 

Životní prostředí, který zaštiťují Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního 

prostředí ČR a Evropské unie. [10] 

4.2 Výběr místa nádrže 

 
Výběr místa nádrže je velice důležité rozhodnutí a proto je k němu třeba 

přistupovat s náležitou zodpovědností. Je nutno si uvědomit, že malé vodní nádrže můžeme 

realizovat jako hloubené nebo hrázové.  

Výběr místa pro hloubenou nádrž je jednodušší, neboť takovou nádrž je možno 

vyhloubit kdekoliv s přihlédnutím k morfologii území. Tato nádrž je pak tvořena uměle 

vytvořenými stěnami a uměle vytvořeným dnem. 

Nádrže hrázové jsou tvořeny novou hrází a dnem, přičemž dnem se stává původní 

údolí a jeho svahy. Původní terén není ve většině případů upravován.  

Výběr místa pro situování nádrží závisí na: 

• tvaru nádržní pánve, 

• účelu a požadované funkci nádrže, 

• hydrologických a hydrogeologických podmínkách, 



 

- 17 - 

• vhodnosti vodního zdroje, 

• posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

Je snahou, zvláště pak z hlediska ekonomické efektivnosti, umístit hráz v nejužším 

místě údolí tak, aby poměr akumulované vody k objemu hráze byl co největší. Početně se 

tato závislost vyjadřuje hodnotou objemového ukazatele η [10] 

 

 
H

Z

V
V

η   (1) 

 

kde VZ - objem akumulačního prostoru nádrže (m3), VH - objem tělesa hráze (m3) 

 

Pro posouzení vhodnosti zvolených profilů z hlediska morfologických vlastností 

nádržní pánve se používá tzv. relativní objemový ukazatel ηr 

 
nI

Aη  (2) 

kde A je míra zúžení údolí (%) 

In – podélný sklon údolnice nádržní pánve (%) 

 

Při začleňování malých vodních nádrží do životního prostředí je třeba věnovat 

pozornost těmto základním okolnostem: 

• stanovením základních vztahů mezi nádrží a okolním prostředím, 

• ekologické zhodnocení stávajících stanovištních podmínek a jejich 

předpokládané změně po vybudování nádrže, 

• začlenění do krajiny a určení vhodného druhu doprovodné vegetace, 

• stanovení případného nepříznivé působení nádrže na okolí. 

 

4.3 Technické řešení malých vodních nádrží 

 

Technické řešení malých vodních nádrží zahrnuje návrh hráze, funkčních objektů, 

úprav v prostoru a okolí nádrže, úpravy toku v nádrži a pod ní.  

Hráz je nejdůležitějším, nejdražším a proto z hlediska stavebního nejnáročnějším 

prvkem celé vodní nádrže. Z tohoto důvodu je nutno velice pečlivě zvážit [1]. 
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• umístění osy hráze,  

• vhodnost materiálu pro stavbu tělesa hráze, 

• způsob založení, 

• posouzení tvaru hráze, 

• průsak a následné neškodné odvedení průsakových vod, 

• ochranu návodního a vzdušního svahu hráze. 

 

Funkční objekty představují u všech malých vodních nádrží výpustné zařízení a 

zařízení na neškodné provedení povodňových průtoků, u účelových nádrží se pak dále 

jedná o objekty umožňující využití nádrže pro daný účel. 

4.3.1 Funkční dělení hrází 

Na základě tvaru údolí, funkce a účelu nádrže dělíme hráze vodních nádrží na : 

• čelní, 

• boční, 

• obvodové, 

• dělící. 

 

Dále pak nádrže dělíme podle způsobu přívodu vody na nádrže: 

• průtočné, 

• obtokové, 

• boční. 

Průtočná i obtoková nádrž s čelní hrází vznikají přehrazením údolí napájecího toku 

(obr. 4.1 a,b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Dělení nádrží podle přívodu vody: a) průtočné, b) obtokové 
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4.3.2 Nádrže s čelní hrází 

 
Výhodou těchto nádrží je nižší spotřeba materiálu na stavbu tělesa hráze, dána 

zejména menší délkou hráze a tím i nižšími náklady na celou investici. Naopak nevýhodou 

je nutnost průchodu veškerého množství protékající vody prostorem nádrže a to i za 

zvýšených povodňových průtoků. Další nevýhodou je návrh bezpečnostního přelivu na 

vysokou hodnotu návrhového průtoku, což jednak v krajině nepůsobí nikterak esteticky a 

zároveň zvedá investiční náklady [2]. 

 

4.3.3 Obtokové nádrže 

 
Obtokové nádrže vznikají sice přehrazením údolí čelní hrází, ale zároveň podél 

nádrže je budována obtoková stoka, která slouží k převádění vody při prázdnění nádrže 

před a v průběhu výlovu. Podle kapacity obtokové stoky může být tato používána  i 

k provádění vody při povodních [2]. 

 

4.3.4 Materiál pro stavbu hráze 

 
Hráze malých vodních nádrži se navrhují zásadně jako zemní. Výběr vhodného 

materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, 

jehož úkolem je jednak nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, 

určit jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, objemy zemin, těžitelnost zemin atd.  

Pokud se v zátopě budoucí nádrže nachází dostatečné množství vhodných zemin 

pro stavbu hráze, je nutno využít přednostně toho místa pro těžbu zeminy na stavbu hráze. 

Výhodou zemníku v zátopě je skutečnost, že vytěžením zeminy se zvětší objem nádrže a 

rekultivace zemníku po ukončení těžby je snadnější [2].  

Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410 [7], která převzala 

toto rozdělení do skupin a tříd podle ČSN 73 1001 [8]. 
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Obr. 4.2 – Diagram plasticity (pro částice < 0,5 mm) podle ČSN 75 2410 

 

Tab. 4.1 – Zatřídění zemin - klasifikace štěrkových zemin 

 
 

 

 

Tab. 4.2 – Zatřídění zemin - klasifikace písčitých zemin 

 
Tab. 4.3 – Zatřídění zemin - klasifikace jemnozrnných zemin 
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Podle druhu použitého materiálu pro stavbu zemní hráze rozeznáváme hráze 

• homogenní, 

• nehomogenní. 

 

4.3.5 Homogenní hráz 

Homogenní hráze jsou budovány z jednoho typu materiálu (viz obr. 4.3). Zeminy 

pro stavbu homogenních hrázi  musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. 

Nesmí obsahovat kořeny, pařezy a drny, které by vytvářely preferenční cesty pro průsak 

vody hrází. Dále tyto zeminy nesmí obsahovat organické látky, které by se mohly 

vyluhovat a poté agresivně působit na betonové konstrukce funkčních objektů. 

 
 

Obr. 4.3 – Schéma homogenní hráze [7]. 
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4.3.6 Nehomogenní hráz 

Nehomogenní hráze se navrhují v případě, kdy v blízkosti není dostatek vhodného 

materiálu pro stavbu homogenní hráze. Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou i více 

různých zemin, které se do tělesa hráze ukládají odděleně.  

Nehomogenní hráz (viz obr. 4.4) je tvořena těsnícím jádrem - A, přechodovými 

stabilizačními částmi – B a C, propustnou stabilizační části – D a E. Podle polohy těsnícího 

prvku v tělese hráze rozeznáváme hráze: 

• se středním těsněním (jádrovým), 

• s návodním těsněním. 

 

 
 

Obr. 4.4 – Schéma nehomogenní hráze [7]. 

4.3.7 Vlastnosti zemin při výstavbě hrází 

 
Zeminy pro těsnící část hráze a pro těsnící koberec musí splňovat tyto podmínky 

[7]: 

• čára zrnitosti leží v oblasti 2 popř. v oblasti 1  (viz obr 4.5), 

• obsah organických látek není větší než 5% hmotnosti, 

• velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 100mm, 

• index plasticity Ip u zemin ML, CL, a MS je větší než 8%. 
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Zeminy a jiné stavební materiály pro stabilizační část hráze mají být po zhutnění 

propustné, odolné vůči objemovým změnám vlivem počasí a průsakové vody, nemají 

obsahovat organické látky a takové látky, které by mohly být rozpuštěny ve vodě a 

následně působit agresivně na konstrukci hráze a objektů. 

 

 
Obr. 4.5 – Mezní čáry zrnitosti zemin 

 

Tab. 4.4 – Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází 
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4.4 Návrh příčného profilu hráze 

Typ hráze, její tvar, konstrukce a založení musí splňovat požadavky: 

 

• filtrační stability hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným 

odvedením vody, prosakující tělesem hráze, 

• statické a deformační stability jednotlivých částí i celku, včetně 

podloží, 

• potřebné vodotěsnosti nádrže, 

• bezpečnost proti přelití a porušení hráze, 

• životnost díla. 

 

Zemní hráze malých vodních nádrží mají zásadně lichoběžníkový profil 

(jednoduchý nebo složený) [1]. 

 

 

4.4.1 Založení hráze  

Vzhledem k tomu, že by mohlo docházet k průsakům vody pod hrází, je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost hloubce a způsobu založení hráze do podloží. Díky vysokým 

tlakům vody na podloží a tím i zvýšeným průsakům vody by mohlo docházet 

k vyplavování částic zeminy. Z toho plynoucí vznik preferenčních průsakových cest a 

kaveren by mohl mít za následek až destrukci tělesa hráze. Hloubku založení hráze určuje 

geologický průzkum dané lokality.  

Před samotnou výstavbou je třeba vhodným způsobem připravit základovou spáru. 

Jedná se zejména o odstranění stromů, keřů, travního porostu a orniční vrstvy. Poté se 

základová spára urovná, upraví a zhutní stejným způsobem, jaký je stanoven pro výše 

ležící vrstvu. 

Patní drény a drenážní systém v základové spáře se musí vytvořit ještě před 

začátkem samotného sypání tělesa hráze. 

 

4.4.2 Šířka a převýšení koruny hráze  

Šířka koruny hráze, po níž je vedena komunikace, je dána návrhovými prvky této 

komunikace dle ČSN 73 6110 [9]. Jestliže je provoz vozidel po koruně hráze zcela 
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vyloučen, rozhoduje o nejmenší šířce koruny hráze pouze technologie provádění. U hrází 

vyšších než 5,0 m nesmí však ani v tomto případě být šířka koruny hráze menší než 3,0 m. 

Převýšení koruny hráze nad max. hladinu při návrhovém průtoku Q100 se posuzuje 

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 tělesa hráze a podloží. 

 

4.4.3 Sklon svahů zemní hráze 

 
Sklon svahů zemních hrází závisí na druhu použité zeminy. Pro návrh sklonů 

návodního a vzdušního svahu hráze lze použít údajů uvedených v  (Tab. 4.5), pokud jsou 

splněny tyto předpoklady: 

 

• těleso hráze i podloží jsou řádně odvodněny, 

• materiál v tělese hráze je dokonale hutněn, 

• smyková pevnost v podloží hráze po nasycení vodou není menší než 

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

obr 4.4, 

• návodní svah je vystaven náhlému poklesu hladiny vody v nádrži 

většímu než 0,15 m za den. Není-li tento svah vystaven takovému 

poklesu hladiny, je možno zvýšit sklon oproti hodnotě 1 : x (viz Tab. 

5.5) na hodnotu 1 : (x-0,5). 
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Tab. 4.5 – Orientační sklony svahů zemních hrází 

 
 

4.4.4 Návrh patního drénu 

 
Patní drén slouží k bezpečnému odvedení prosáklé vody  tělesem hráze nebo 

propustným podloží. Patní drén je umístěn u paty vzdušního svahu hráze. Vlastní těleso 

drénu je tvořeno vysoce propustným materiálem jako je např. makadam, hrubozrnný štěrk, 

lomový kámen aj. Voda, která prosákne do patního drénu, se v něm soustřeďuje a následně 

odvádí drenážními trubkami do koryta pod hrází.  

Rozměry patního drénu se přizpůsobují velikosti hráze a  výsledkům výpočtu 

patního drénu. Návrh patního drénu musí být takový, aby minimální vzdálenost průsakové 
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křivky od vzdušního svahu hráze byla 0,8 – 1m, což je hloubka promrzání půdy. Kdyby se 

tak nestalo, voda prosakující tělesem hráze by mohla zmrznout a následně tak vytvořit 

preferenční průsakové dráhy, jejíž důsledkem by mohlo být nenávratné poškození hráze.  

Aby nedocházelo k zanášení pórů patního drénu jemným materiálem hráze, je třeba  

vybudovat ochranné filtry. Tyto filtry se budují na styku dvou výrazně různých zrnitých 

materiálů. Materiál těchto filtrů je nejčastěji volen jako přírodní (písek, štěrkopísek, 

kamenivo) a zrnitost jednotlivých vrstev je volena tak, aby plynule přecházela, např. od 

hrubého materiálu drénu až po jemný materiál hráze.  

 

4.4.5 Opevnění návodního líce hráze 

Před negativními účinky vln a ledu se návodní svah hráze chrání opevněním. 

Opevnění se většinou navrhuje od koruny hráze alespoň 0,8 m pod hladinu stálého 

nadržení, ale u nižších hrází se opevňuje celý svah až do úrovně dna. Opevnění provedené 

v kamenné dlažbě musí být opřené o kamenný nebo betonový práh. 

Opevnění  návodního svahu musí být stabilní vůči usmyknutí po svahu, působení 

tlaku vod, vytékající z hráze při poklesu hladiny vody v nádrži a dále odolné vůči 

případným agresivním účinkům vody v nádrži.  

 

4.4.6 Opevnění vzdušního líce hráze 

Vzdušní svah nádrže je třeba chránit před nepříznivými klimatickými vlivy (srážky, 

povětrnostní eroze). Opevnění se navrhuje podle materiálu vzdušního svahu, obyčejně 

postačuje zatravnění vhodnou travní směsí. Dále pro lepší začlenění nádrže do krajiny je 

možno provést opevnění výsadbou dřevin. Tyto dřeviny však nesmí nepříznivě ovlivnit 

stabilitu hráze, zhoršovat technický stav funkčních objektů nebo ovlivňovat funkci patního 

drénu. 

 

4.5 Výpustná zařízení 

Výpustná zařízení účelových nádrží slouží nejenom k regulovanému vypouštění 

vody z nádrže nebo k úplnému vypuštění nádrže, ale také k udržování provozní hladiny 

v nádrži. Výpustná zařízení musí tyto funkce plnit za všech situací. 
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Obvykle se výpustná zařízení umísťují v nejnižším místě nádrže, aby tím byla 

zajištěna možnost nádrž úplně vypustit. Každé výpustné zařízení se skládá vždy 

z uzavíracího prvku a zařízení pro odvedení vody.  

Podle způsobu odvádění vody můžeme výpusti rozdělit na: 

• otevřené, 

• trubní. 

4.5.1 Otevřené výpusti 
 

Otevřené výpusti jsou kamenné nebo železobetonové žlaby, které mají úroveň dna 

na kótě nejnižšího místa nádrže. Stěny výpusti jsou vybudovány na celou výšku hráze. 

V případě, že je v koruně vedena komunikace, je  potřeba v místě koruny hráze odpadní 

kanál přemostit nebo překlenout lávkou. Horní hrana hradícího prvku odpovídá  úrovni 

hladiny zásobního prostoru. V dnešní době se  již prakticky tyto druhy výpustí nenavrhují 

z důvodu jejich mohutnosti a narušení celistvosti tělesa hráze [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 – Uspořádání stavidlové výpusti [2] 

4.5.2 Trubní výpusti  

Trubní výpusti mají označení podle způsobu odvádění vody, tj. potrubím. Trubní 

výpusť se sestává z česlové stěny, vlastního uzávěru a zařízení pro tlumení vodní energie. 

Podle typu uzavíracího mechanismu se dělí trubní výpusti na: 

 

• lopatové nebo šikmé stavidlové uzávěry; 

• čepové uzávěry; 

• šoupátkové uzávěry; 

• stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka; 

• požeráky. 
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Lopatové uzávěry 

Patří k nejstarším typům uzávěrů. Uzávěr je tvořen  dřevěnou deskou oválného 

tvaru, dotlačovanou tlakem vody na šikmý konec dřevěného výpustného potrubí. Lopata se 

vytahuje pomocí dřevěného táhla popř. ocelové šroubové tyče. viz Obr. 4.6  

 
Obr. 4.7 – Lopatový uzávěr 

 

Čepové uzávěry 

Jsou druhé nejstarší uzávěry, dříve označovány jako „čapy“ Na obrázku         je 

znázorněn pneumatický čepový uzávěr. Při zvedání se zvon plní vzduchem a vytlačuje 

z něj vodu, zvon působí jako plovák, čep se pozvedne a umožní výtok vody. 

 

 
Obr. 4.8 – Čepový uzávěr 
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Šoupátkové uzávěry 

Uzavírací prvek těchto uzávěrů jsou přírubová šoupátka. Patří mezi často 

používané uzávěry díky možnosti umístit je jak na návodní, tak na vzdušní stranu hráze.   

 
Obr. 4.9 – Výpust se šoupátkovým uzávěrem na návodní straně 

 

Stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka 

U těchto uzávěrů se hradící prvek pohybuje ve vodících drážkách a je ovládán 

táhlem. Pro větší průměry potom cévovou či šroubovou tyčí s příslušným zvedacím 

mechanismem. 

 
Obr. 4.10 – Výpustné zařízení se stavidlovým uzávěrem 
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Požeráky 

Požeráky patří mezi nejpoužívanější trubní výpusti u malých vodních nádrží. 

Bývají označovány též jako mnich či kbel [1] 

Požerák se skládá ze skříňové konstrukce, která je vyrobena z betonu, 

železobetonu, oceli či dřeva. Dále se seskládá z dlužové stěny, kterou tvoří dřevěné fošny 

výšky 0,15 – 0,20 m. Tyto desky se volně zasouvají do ocelových drážek na vnitřní straně 

šachty požeráku.  

Vypouštění vody z nádrže se pak děje postupným vyhrazováním jednotlivých dluží 

z dlužové stěny. Přístup na korunu požeráku je zajištěn po lávce se zábradlím vedoucí 

z koruny hráze. 

Podle konstrukčního uspořádání můžeme požeráky dělit (viz obr. 4.11) na: 

• otevřené požeráky s jednou dlužovou stěnou (a); 

• otevřené požeráky se dvěma dlužovými stěnami (b); 

• otevřené požeráky se třemi dlužovými stěnami (c); 

• polozavřené požeráky s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami (d); 

• uzavřené požeráky s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami (e); 

• kombinované požeráky s dlužovými stěnami a kanalizačním 

šoupátkem nebo stavidlovým uzávěrem (f). 

 
Obr. 4.11 – Základní typy požerákových výpustí; 1 – nádrž, 2  – dlužová stěna, 3 – česle,  

4 – požerák, 5 – dlužová stěna, 6 – odpad, 7 – výpust, 8 – hráz, 9 – provizorní hrazení 
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4.6 Bezpečnostní přelivy 

Bezpečnostní přelivy plní funkci ochrannou. Slouží k ochraně nádrže před účinky 

povodňových průtoků. Musí se navrhovat u všech průtočných nádrží. U nádrží 

neprůtočných je možno kapacitu přelivu snížit na takovou hodnotu, která je shodná 

s maximem přítoku nápustného zařízení. U nádrží nebeských je možno bezpečnostní přeliv 

vypustit [1]. 

Ochranná funkce tedy spočívá v ochraně vlastní nádrže, zejména její hráze proti 

přelití, dále potom chrání údolí pod nádrží před možnými škodami, vzniklými přelitím 

nebo protržením hráze. 

Bezpečnostní přelivy by měli být nehrazené a nevyžadující obsluhu při průchodu 

povodňové vlny. Podkladem pro dimenzování bezpečnostních přelivů je stanovení nejvyšší 

hladiny v nádrži při návrhovém průtoku Q100. Ve výjimečných případech, zejména jedná-li 

se o historické nádrže, je možné volit návrhový průtok Q50 minimálně však Q20. 

Na základě výpočtů rozměrů bezpečnostního přelivu, jedná se výpočet délky 

přelivné hrany a určení výšky přepadového paprsku při průchodu návrhového 

kulminačního průtoku se navrhne typ bezpečnostního přelivu, materiál na stavbu a 

umístění přelivu. 

Typy bezpečnostních přelivů: 

• přímé přelivy; 

• boční přelivy; 

• kašnové přelivy; 

• šachtové přelivy; 

• kombinované přelivy. 

 

4.6.1 Přímé přelivy 

Přímé bezpečnostní přelivy se umisťují do čelní hráze nádrže. Objekt přelivu se 

skládá k konstrukce předivné hrany, zařízení pro odvedení vody pod hráz (koryto, skluz), 

zařízení pro tlumení energie přepadající vody (vývar) a napojení odpadu od přelivu do 

koryta od výpusti (viz obr. 4.12). 

Vlastní těleso bezpečnostního přelivu může být tvořeno kamennou nebo betonovou 

jezovou konstrukcí, popřípadě trubním či žlabovým přelivem. Tvar jezové konstrukce se 

většinou volí lichoběžníkový, dále může mít tvar nízkého prahu nebo široké koruny. 
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Obr. 4.12 – Uspořádání přímého bezpečnostního přelivu jezového typu 

4.6.2 Boční přelivy 

Boční bezpečnostní přelivy jsou situovány do boku nádrže, předivná hrana je na 

osu hráze prakticky kolmá (viz obr. 4.13).  

Objekt přelivu se skládá z přelivné hrany přímé nebo mírně zakřivené podle tvaru 

vrstevnic, spádiště, skluzu, vývaru a opadu od skluzu, který je napojen na koryto 

napájecího toku pod hrází. 

 

 
Obr 4.13 – Boční bezpečnostní přeliv 

4.6.3 Kašnové přelivy 

Kašnové přelivy se navrhují tehdy, pokud je délka předivné hrany příliš dlouhá na 

to, aby byl použit čelní bezpečnostní přeliv. Abychom mohli vybudovat kašnový 

bezpečnostní přeliv, musíme mít vhodné základové podmínky.  

Objekt přelivu se skládá z vlastní kašny, otevřeného nebo trubního odpadu a vývaru 

(viz obr. 4.14). 
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Obr. 4.14 – Kašnový bezpečnostní přeliv 

4.6.4 Šachtové přelivy 

Šachtové bezpečnostní přelivy jsou tvořeny svislým válcovým tělesem z 

železobetonu se zaoblenou horní hranou , tvořící přelivnou hranu. Podmínkou při budování 

šachtového přelivu jsou vhodné základové podmínky, nejlépe únosné skalní podloží 

v dosažené hloubce pod úrovní terénu (viz obr. 4.15). 

 
Obr. 4.15 – Schéma jednoduchého šachtového přelivu s výpustí 
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4.6.5 Kombinované přelivy 

Tyto bezpečnostní přelivy neplní jen jednu funkci. Zajišťují neškodné převedení 

povodňových průtoků, plní funkci výpustného zařízení a často i odběrného zařízení. 

Skládají se z bezpečnostního přelivu, výpustného zařízení a odběrného zařízení (viz 

obr. 4.16). 

 
Obr. 4.16 – Sdružený funkční objekt se šachtovým přelivem; 1 – nádrž, 2 – přeliv, 

3 – štola, 4 – hráz, 5 – únosné podloží, 6 – vývar 
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5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení 

 

5.1 Zaměření a výběr místa nádrže 
Po tachymetrickém zaměření části Olešenského potoka a blízkého okolí, následném 

zpracování vrstevnicového podkladu, byly navrženy 2 varianty umístění osy hráze. Po 

konzultaci s Ing. Krkoškou, jakožto autorizovaným projektantem a ředitelem odštěpného 

závodu Hydroprojekt CZ a.s. pobočka Ostrava, bylo přistoupeno k 1 variantě umístění osy 

pro návrh účelové nádrže.  

5.2 Založení hráze 

V prostoru tělesa hráze se provede sejmutí orniční vrstvy v tloušťce 700 mm, 

většina se použije k ohumusování hráze a úpravě v okolí nádrže. Základová spára se poté 

srovná, upraví a provede se patní drén – drenážní potrubí DN 200 s obsypem viz Příloha č. 

IV.  

5.3 Hráz účelové nádrže 

Hráz navrhované účelové nádrže je navržena jako čelní, z čehož vyplývá, že se 

bude jednat o nádrž průtočnou. Hráz byla navržena jako homogenní, sypaná se sklony 

návodního i vzdušního líce 1:3. Délka hráze činí 84,77 m a její maximální výška dosahuje 

3,6 m. Koruna hráze se nachází ve výšce 524 m n.m. a její šířka je 3 m. Součástí hráze je 

přímý bezpečnostní přeliv umístěn na kótě maximální hladiny v nádrži, která je 523,5 m 

n.m.  

5.3.1 Materiál na stavbu 

Materiál na stavbu hráze byl dle tabulky 4.4 zvolen hlinitý štěrk – GM, jelikož se 

jedná o materiál velice vhodný pro homogenní hráze, ale i z důvodu jeho přítomnosti 

v zátopě nádrže. Při stavbě bude v zátopě hráze proveden výkop hloubky 1500mm. Část 

zeminy se použije na úpravu terénu v nádrži a jejím okolí, přesněji horizont zeminy 0 – 

900 mm, zemina z horizontu 900 – 1500 mm se použije jako materiál do hráze. Fyzikálně 

mechanické vlastnosti výše uvedené zeminy jsou uvedeny v Tab. 5.1. 

Navrhovaná účelová nádrž bude mít jednoduchý lichoběžníkový profil, který je pro 

tyto malé vodní nádrže obvyklý.  
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Tab. 5.1 – Orientační půdněmechanické vlastnosti zhutněné zeminy 

Zdánlivá hustota 
pro částice 

Standardní 
Proctorova 

zkouška 
Objemová hmotnost 

Suché zeminy 
Smyková 
pevnost Filtrační součinitel 

dmax wopt max. min. cef Φef k 
Skupina 

částice 
<4mm

částice 
<4mm (t.m-3) (%) (t.m-3) (t.m-3) (kPa) (º) (m.s-1) 

GM 2,73 2,43 >1,80 <20,5 2,06-
2,16 

1,70-
1,76 5 34 8.10-5 - 8.10-10 

 

 

5.3.2 Koruna hráze 

Šířka koruny hráze je 3 m, tato šířka by měla být v našem případě dostačující. Po 

koruně hráze je vedena zpevněná komunikace šířky 2,70 m, vyhotovená z makadamu  

frakce 32 – 63 mm,  mocnosti 300 mm. Tato komunikace je svahována sklonem 3% 

směrem ke vzdušnímu líci hráze a je určena jen k občasnému pojezdu malých motorových 

vozidel. Na straně návodního svahu je koruna hráze po celé délce osazena ocelovým 

zábradlím výšky 1000 mm v betonovém základu. Bezpečnostní převýšení koruny hráze 

nad maximální hladinu v nádrži je 0,5 m, což by mělo zajistit, aby při návrhovém 

povodňovém průtoku nedošlo k přelití koruny hráze.  

 

5.3.3 Návodní svah 

Dle tabulky 4.5. byl sklon návodního svahu zvolen 1:3. Návodní svah je opevněn 

po celé své délce kamennou rovnaninou na sucho o tloušťce 300 mm zapřenou u dna 

nádrže o kamennou patku z lomového kamene, která by měla toto opevnění stabilizovat 

vůči usmyknutí po svahu. Zvolený typ opevnění je velice odolný vůči negativním účinkům 

vln a ledu, popřípadě agresivním účinkům vody.  

 

5.3.4 Vzdušní svah 

Sklon vzdušního svahu byl po dohodě s Ing. Krkoškou zvolen taktéž se sklonem 

1:3, aby byla zajištěna lepší stabilita hráze. Opevnění vzdušního svahu hráze bylo 

navrhnuto osetím hydroosevem tloušťky 100 mm. Tento typ opevnění by měl být 

dostačující jako ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy. 
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5.3.5 Patní drén 

Vlastní těleso patního drénu je navrhnuto ze silně propustného materiálu a to 

z hrubého štěrku nestejnozrnného, hrubého a středního písku a jemného písku 

stejnozrnného. Rozměry patního drénu jsou uvedeny v příloze č.IV Prosáknutá voda bude 

odváděna perforovanou PVC troubou DN 200 do vývaru pod hrází. 

Návrh rozměrů patního drénu bylo potřeba přizpůsobit velikosti hráze a výsledkům 

výpočtu průsakové křivky. 

 

 

 
Obr 5.1 – Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází 

 

 

rovnice průsakové křivky  

 x
L

Hy ⋅=
2

2  (3) 

kde H – výška vody v nádrži (m) 

 L – viz Obr.5.1 

 

ze vzorce (3) se vyjádří L 

 

 CBAHL +++⋅= λ ; (4) 

 

kde A, B, C – viz Obr. 5.1 
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výpočet koeficientu λ 

 

 
m

m
21+

=λ  (5) 

 

 

kde m – je sklon návodního svahu 

 

 

43,0
321

3
=

⋅+
=λ  

 

 

Koeficient λ je pro všechny další výpočty shodný, protože sklon svahu se nemění. 

 

 

Příklad výpočtu průsakové křivky v příčném řezu km 0,03000: 

 

 

výška hráze Z  = 2,5 m 

výška vody v nádrži H = 2,4 m 

koeficient λ λ = 0,43 

hodnoty konstanty A, B, C byly zjištěny z přílohy č. IV 

 A = 1,41 m  

 B = 3 m 

  C = 2,7 m 

 

Výpočet: 

 

 CBAHL +++⋅= λ  (6) 

 

mL
L

14,8
7,2341,14,243,0

=
+++⋅=
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 x
L

Hy ⋅=
2

2  (7) 

 

my

x
L

Hy

84,01
14,8
4,2 2

2

=⋅=

⋅=
 

ostatní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:  

 

Tab. 5.2 – Hodnoty průběhu průsakové křivky km 0,03000 

   
x 1 2 3 4 5 
y 0,841096 1,18949 1,456821 1,682192 1,880748 

 
 

Tab. 5.3 – Hodnoty průběhu průsakové křivky km 0,04500 – vzorový příčný řez 

 
x 1 2 3 4 5 
y 1,165543 1,648327 2,01878 2,331086 2,606233 

 

Tab. 5.4 – Hodnoty průběhu průsakové křivky km 0,06000 

x 1 2 3 4 5 
y 0,831451 1,175849 1,440115 1,662902 1,859181 

 

Tab. 5.5 – Hodnoty průběhu průsakové křivky km 0,07500 

 

x 1 2 3 4 5 
y 0,247544 0,350081 0,42876 0,495089 0,553526 
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Průsaková křivka - vzorový příčný řez hrází
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Obr. 5.2 – Graf průsakové křivky hrází
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5.4 Charakteristiky nádrže 
 

Charakteristiky nádrže vyjadřují tzv. batigrafické křivky, neboli charakteristické 

čáry nádrže. Jedná se o dvojici čar, vystihující tvar a velikost topografického útvaru 

tvořeného hrází, boky a dnem nádrže.  

První křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na výšce hladiny vody v nádrži    

S = f(h). Druhá křivka vyjadřuje závislost objemu vody na výšce hladiny v nádrži V = f(h). 

Průběh těchto křivek byl určen z vrstevnicové situace, kde vzdálenost jednotlivých 

vrstevnic je 1 m.  

Ze změřených ploch se následně vypočítali objemy vody mezi jednotlivými 

vrstevnicemi podle vztahu  

 

  hSSV iii Δ⋅+⋅= + )(5,0 1      (m3)  (8) 

kde  Vi - je dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi 

 Si a Si+1 – jsou plochy omezené vrstevnicemi i a i+1  (m2) 

 Δh – je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 

  

Příklad výpočtu objemu mezi hladinami o kótách 522 m n.m. a 523 m n.m.: 

vzdálenost vrstevnic  Δh = 1 m 

plocha spodní hladiny  Si = 303,71 m2 

plocha horní hladiny  Si+1 = 1449,61 m2 

 

Dílčí objem mezi dvěma vrstevnicemi: 

( ) 3
1 66,876161,144971,3035,0)(5,0 mhSSV iii =⋅+⋅=Δ⋅+⋅= +  

Suma objemů po kótu 523 m n.m. 

 
3

34 86,103321,15766,876 mVVV =+=+=Σ  

Tab. 5.6 – velikost objemů hladin 
 

i kóta hladiny 
(m n.m.) Δh (m) Si (m2) 0,5*(Si+Si+1) (m2) Vi (m3) ΣVi (m3) 

1 520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 521,00 0,20 8,92 4,46 0,89 0,89 
3 522,00 1,00 303,71 156,32 156,32 157,21 
4 523,00 1,00 1449,61 876,66 876,66 1033,86
5 523,50 0,50 2278,76 1864,19 932,09 1965,96
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Obr. 5.3 - Graf průběhu batigrafických křivek nádrže
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5.5 Výpustné zařízení 

Jako výpustné zařízení byla navrhnuta trubní výpust. Jedná se o uzavřený požerák 

s jednou dlužovou stěnou.  

Konstrukce požeráku je navržena z monolitického betonu, konstrukce bude 

betonovaná na místě za použití dřevěného bednění. Tloušťka stěn požerákové skříně je 

navržena 300mm, výška šachty je 5100 mm, půdorysné rozměry jsou  3500 x 3900 mm. 

Základy požeráku jsou umístěny na kótě 518,90 m n.m.   

Koruna i obslužná lávka požeráku jsou osazeny zábradlím výšky 1000 mm 

z kompozitu, dále je na nosných profilech z kompozitu umístěn pororošt taktéž 

z kompozitu. 

Požerák obsahuje 2 výpusti a to havarijní a provozní výpust. Oddělení s havarijní 

výpustí neobsahuje dlužovou stěnu, jako uzavírací zařízení výpustného potrubí zde slouží 

oboustranně těsnící nerezový uzávěr DN600.  

Oddělení provozní výpusti obsahuje dlužovou stěnu a jako uzavírací zařízení je zde 

použit taktéž oboustranně těsnící nerezový uzávěr DN600. 

Dlužová stěna je navržena z 15 ks dluží výšky 200 mm a 1 ks dluže výšky 100 mm. 

Tyto dluže jsou zasazeny do ocelové drážky, která je upevněna na monolitické konstrukci 

požeráku.  

Odpadní potrubí od výpustí je navrženo na převedení návrhového průtoku Q2 tak, 

aby byl zaručen beztlakový průtok. Odpadní potrubí bylo navrženo z železobetonových 

trub průměru DN 600. Vhodnost zvolených průměrů je ověřena výpočtem.  

  

Zjištěné tabulkové hodnoty pro DN 600 se sklonem I = 40 ‰ 

průtok Q = 1,447 m3.s-1 

rychlost průtoku v = 5,12 m.s-1 

 

Příklad výpočtu: 

 

návrhový průtok  Q2 = 2,6 m3.s-1 

rozdíl max. hladiny a osy výpustí H = 3,2 m 

sklon potrubí  I = 40 ‰ 

součinitel drsnosti dle Manninga (beton) n = 0,014 

součinitel místních ztrát ξ = 0,25 
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výpočet pro tlakový průtok vody v potrubí: 

 

  vSQ ⋅=        (m3.s-1) (9) 

 

 

ze vztahu (9) se vypočetl průřez S: 

 

2282,0
13,5

447,1 mS

v
QSvSQ

==

=⇒⋅=

 

 

ze vzorce (10) si vyjádříme průměr potrubí 

  
4

2dS ⋅
=

π  (m2) (10) 

md

Sd

60,0282,04

4

=
⋅

=

⋅
=⇒

π

π
 

 

výpočet průřezové rychlosti: 

 

  
í

gHv
ξΣ+

=
1

2  (m3.s-1) (11) 

 

kde H – je rozdíl hladiny a osy výpustného potrubí, 

 Σξi – součet součinitelů místních ztrát a součinitele ztráty třením 

 

Výpočet ztrát v potrubí pro kruhový profil: 

 

 
3
4

2125

d

ln
t

⋅⋅
=ξ   (12) 
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po dosazení do vztahu (12) 

 

85,0
6,0

771,17014,0125

125

3
4

2

3
4

2

=
⋅⋅

=

⋅⋅
=

t

t

d

ln

ξ

ξ

 

 

Součet místních ztrát a ztrát třením:  

4,155,085,0 =+=+=Σ uti ξξξ  

 

po dosazení do vztahu (10) průřezová rychlost 

 

112,5
4,11

2,381,92
1

2 −⋅=
+

⋅⋅
==

Σ+
= smvgHv

íξ
 

 

 
Výpočtem bylo ověřeno, že pro zajištění beztlakového proudění návrhového průtoku  Q2 

musí minimální průměr odpadového potrubí dosahovat DN 600. 

 

5.6 Bezpečnostní přeliv 

 
Bezpečnostní přeliv je navržen jako přímý a je umístěn do čelní hráze nádrže. 

Vlastní přelivná hrana je umístěna ve výše maximální hladiny vody v nádrži na kótě 523,5 

m n.m. Šířka přelivné hrany byla výpočtem stanovena na 15 m a bude opevněna kamennou 

dlažbou tl. 300 mm do betonového lože. 

Bezpečnostní přeliv bude průjezdný po zpevněné komunikaci, která je přes něj 

vedena. Komunikace je od přelivu svahována v poměru 1:10 ke koruně hráze, to zajišťuje 

její průjezdnost pro vozidla (např. traktory) 

Voda od bezpečnostního přelivu bude odváděna skluzem, který je veden po 

vzdušním svahu hráze ve sklonu 1:3 a posléze po spádnici se sklonem 7,5% a napojeno na 

stávající tok. Koryto přelivu se směrem od zpevněné komunikace zužuje 

v lichoběžníkovém profilu (po vzdušním svahu hráze) až k patě svahu a dále pokračuje  

jako obdélníkové s hloubkou 1 m a šířkou 2 m.  
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Výpočet délky přelivné hrany: 

 

návrhový průtok Q100 Q = 6,9 m3.s-1 

výška přepadového paprsku h = 0,4 m 

souč. přepadu pro výšku paprsku 0,4 m m = 0,412 

 

vztah pro výpočet délky přelivné hrany: 

 

 5,143,4 hm
Qb

⋅⋅
=   (m) (13) 

 

mb 94,14
4,0412,043,4

9,6
5,1 =

⋅⋅
=  

 

Výpočtem byla stanovena délka přelivné hrany 15 m. 

 

Výpočet koryta bezpečnostního přelivu: 

 

navržená šířka odpadního koryta b = 2 m 

navržená hloubka odpadního koryta h = 1 m 

spád koryta I = 75 ‰ 

Manningův součinitel drsnosti koryta n = 0,02 

 

Plocha profilu: 
2212 mhbS =⋅=⋅=  

 

Omočený obvod: 

mbhO 42)12(2 =+⋅=+=  

 

Hydraulický poloměr: 

m
O
SR 5,0

4
2

===  
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Manningova rovnice 

545,445,0
02,0
11 6

1
6
1

=⋅=⋅= R
n

c  

 

rychlost proudění vody v korytě: 
13626,8075,005545,44 −⋅=⋅⋅=⋅= smiRcv  

 

Průtok vody: 
13252,172075,05,0545,44 −⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= smSiRcQ  

 

Tab. 5.7 – Hodnoty průběhu konsumční křivky odpadního koryta bezpečnostního přelivu 

h (m) S (m2) O (m) R (m) c v (m.s-1) Q (m3.s-1) 

0,00 0,00 2,00 0 0 0 0 
0,10 0,20 2,20 0,091 33,528 2,768 0,554 
0,20 0,40 2,40 0,167 37,092 4,147 1,659 
0,30 0,60 2,60 0,231 39,159 5,152 3,091 
0,40 0,80 2,80 0,286 40,578 5,940 4,752 
0,50 1,00 3,00 0,333 41,634 6,583 6,583 
0,60 1,20 3,20 0,375 42,460 7,121 8,545 
0,70 1,40 3,40 0,412 43,127 7,579 10,610 
0,80 1,60 3,60 0,444 43,679 7,975 12,759 
0,90 1,80 3,80 0,474 44,145 8,321 14,977 
1,00 2,00 4,00 0,500 44,545 8,626 17,252 

 

Jak je vidět z následující konsumční křivky koryta bezpečnostního přelivu, je toto 

koryto schopno převést návrhový průtok Q100 již při výšce hladiny 0,53 m.  
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Konsumční křivka koryta bezpečnostního přelivu
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Obr. 5.4 – Graf průběhu konsumční křivky odpadního koryta bezpečnostního přelivu
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6 Odhad ekonomického zhodnocení 

6.1 Odhad ekonomického zhodnocení stavby hráze 

6.1.1 Informační investiční náklady 

 
Sejmutí skrývky s přemístěním 1 m3 450 Kč 

 2100 m3 945 000 Kč  

 

Výkop meliorací 1 ks 150 Kč 

 10 ks 1 500 Kč 

 

Úprava pláně bez hutnění 1 m2  125,50 Kč 

 1200 m2 150 600 Kč 

 

Bednění v otevřeném výkopu 1 m2  250 Kč 

 120 m2 30 000 Kč 

 

montáž potrubí DN 600 1 ks 200 Kč 

 8 ks 1 600 Kč 

 

trouba ŽB  DN600/2500 1 ks 5588 Kč 

 8 ks 44 704 Kč 

 

Beton C16/20 1 m3 6000 Kč 

 25 m3 150 000 Kč 

 

Beton C25/30 1 m3 6500 Kč 

 30 m3 195 000 Kč 

 

Kamenná patka - úprava lomového  

kamene na sucho 1 m3 1450 Kč 

 80 m3 116 000 Kč 
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Násyp tělesa hráze 1 m3 450 Kč 

 3750 m3 1 687 500 Kč 

 

Zpevněná komunikace 1 m2 200 Kč 

 229,5 m2  45 900 Kč 

 

Svahování násypů 1 m2 55 Kč 

 1200 m2 66 000 Kč 

 

 CELKEM:  3 433 804 Kč

  

 

6.2 Odhad ekonomického zhodnocení úprav v zátopě nádrže 

6.2.1 Informační investiční náklady 

Hloubení nepaženého výkopu 1 m3  98,50 Kč 

 2769 m3 272 746,50kč 

 

Úprava pláně bez hutnění 1 m2  125,50 Kč 

 2278 m2 284 750 Kč 

 

Výkop meliorací 1 ks 150 Kč 

 10 ks 1 500 Kč 

 

 CELKEM 558 996,5 Kč

  

6.3 Vyčíslení nákladů 

Do odhadu nákladů pro výstavbu účelové nádrže na Olešenském potoku byly 

započítány přibližné ceny materiálů na stavbu hráze a přibližné ceny prací provedených při 

výstavbě. 

Výsledný odhad na stavbu dosáhl částky cca 4 000 000 Kč. Všechny částky, 

uvedené ve zhodnocení, mají pouze informativní charakter a mohou se měnit v závislosti 

na volbě materiálu a rozsahu prováděných prací. 
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7 Závěr 
 

Úkolem diplomové práce dle zadání bylo vytvořit koncepci návrhu účelové 

nádrže v povodí Olešenském potoka. Tato účelová nádrž by měla přispět ke zvýšení 

retence vody v krajině, stabilizaci mikroklimatu a částečnému zmírnění hydrologických 

extrémů. Zároveň by tato nádrž měla přispět i k ochraně proti vodní erozi, ke zlepšení 

jakosti vod a ke zvýšení biologické i rekreační hodnoty krajiny.  

Podklady o Olešenském potoce a obci Olešenka poskytl OÚ Olešenka a ČHMÚ. 

Tyto podklady jsou zpracovány v kap. 2.  

 

Po obhlídce lokality a jejím následném tachymetrickém zaměření byly navrženy 

2 varianty umístění osy hráze. Po zhodnocení obou variant umístění osy hráze se jako 

nejvhodnější jevila varianta č. 1 a proto byla vybrána. Po výběru osy hráze bylo 

přistoupeno k návrhu příčného profilu hráze (viz kap. 4.4, příloha III). 

 

Hráz navrhované účelové nádrže byla navržena jako čelní, z čehož vyplynulo, že se 

bude jednat o nádrž průtočnou. Délka hráze bude 84,77 m a sklony návodního i vzdušního 

svahu jsou navrženy ve sklonu 1:3. Po prozkoumání výsledků geologického průzkumu byl 

vybrán materiál na stavbu tělesa hráze (viz kap. 5.3.1.)  Po návrhu tvaru, umístění hráze a 

materiálu na její stavbu bylo vyřešeno  založení hráze (viz kap.5.2) a následně pak návrh 

hráze samotné (viz kap. 5.3, příloha č. III). 

 

Po návrhu tělesa hráze byly vypracovány příčné řezy hrází po vzdálenosti 15 m 

(viz příloha č. IV). Pro každý řez zvlášť byla řešena průsaková křivka hrází (viz obr. 5.2) 

a následně dle výsledků výpočtů byl navržen patní drén (viz kap. 5.3.5, příloha III). 

 

Dalším krokem návrhu účelové nádrže bylo zpracování charakteristik nádrže. 

Charakteristiky nádrže vyjadřují tzv. batigrafické křivky neboli charakteristické čáry. 

Jedná se o dvojici čar, vystihující tvar a velikost topografického útvaru tvořeného hrází, 

boky a dnem nádrže (viz kap. 5.4) 

 

Každá nádrž musí být vybavena výpustným objektem. Jako výpustné zařízení u této 

účelové nádrže byla navrhnuta trubní výpust 2 x DN600. Jedná se o uzavřený požerák 

s jednou dlužovou stěnou(viz kap. 5.5). 
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Pro bezpečné provedení návrhového povodňového průtoku Q100 dle podkladů 

poskytnutých ČHMÚ, byl výpočtem navržen přímý bezpečnostní přeliv s odpadním 

korytem napojeným na stávající tok pod hrází (viz kap. 5.6.). 

 

Odhad celkových ekonomických nákladů na vybudování účelové nádrže dosáhl 

částky cca 4 000 000 Kč (viz kap. 6). 
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