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Anotace 

Diplomová práce řeší posouzení odtokových poměrů v povodí toku Rakovec. 

Cílem práce je koncepce návrhu účelové nádrže na toku Rakovec a posouzení jejího vlivu 

na níže položené lokality.  V diplomové práci je popsán současný stav a je definován 

problém s odtokovými poměry v dané lokalitě. Jsou popsány principy řešení pro zlepšení 

odtokových poměru (legislativní, organizační, biologické a technické). Poté je vybrána a 

podrobně rozpracována jedna z technických variant řešení, a to návrh účelové nádrže. 

Výběr varianty se opírá o teoretickou část, doloženou výpočty a grafickými přílohami. Na 

závěr je posouzen vliv nádrže na níže položené lokality a je zpracováno ekonomického 

zhodnocení celého návrhu. 

Klí čová slova 

povodně, akumulační prostor, návrhový průtok, povodí toku Rakovec, suchá nádrž, hráz, 

povodňová vlna 

 

 

Summary 

 The thesis solves anylysis of outlet relations in river Rakovec catchment area. The 

goal is the design of dam on Rakovec river and analyse its impact on lower local areas in 

the catchment. In thesis is discribed actual state and specific problem with outlet conditions 

in the area. Thesis includes principles to improve and solve outlet conditions (legislative, 

organizational, biological and technical). Afterwards is choosed one way of technical 

solution design of dam in details based on theoretical part, calculations and graph 

attachments. In conclusion is analysed final impact of dam on lower local areas and 

economical evaluation of whole project. 

Key words 

 Floods, Storage capacity, Design discharge, Rakovec catchment area, Polder, Dam, 

Spring flood 
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1. Úvod  

Vodní hospodářství se zabývá využíváním zdrojů podzemních a povrchových vod, 

udržováním jejich kvality a nedílnou součástí je také zajištění ochrany před škodlivými 

účinky vody. 

 Mezi škodlivé účinky vody, patří zejména povodně. Povodně jsou součástí 

hydrologického oběhu a vznikají bez ohlednu na vůli člověka. Povodně vznikají hlavně 

v důsledku dlouhotrvajících dešťů, náhlého a prudkého tání sněhu nebo vytvořením bariér 

při průchodu ledu. Tím dochází k výraznému zvýšení vodní hladiny a průtoku vody, 

přičemž hrozí vylití vody z koryta a zaplavení území. Povodeň, jakožto přírodní živel, 

který během několika dnů dokáže zcela změnit ráz krajiny a životní podmínky obyvatel, 

sužuje lidstvo již od prvopočátku civilizace. V české republice se povodně v poslední době 

vyskytují velmi často a mají za následek přímé ohrožení majetku a obyvatel 

v povodňových oblastech. Tato situace má za následek, kladení většího důrazu na 

protipovodňové opatření v ohrožených oblastech. 

Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní. Je však možné časově snížit 

povodňové, kulminační průtoky, transformovat povodňovou vlnu a tím příznivě ovlivnit 

časový průběh povodní, což umožňuje přijmout účinnější opatření pro záchranu životů a 

majetku. 

Ochrana před povodněmi je aktuální problém, který je zapotřebí opakovaně řešit. 

Jednou z variant řešení je budování účelových nádrží, které plní funkci retenčního prostoru 

při průchodu povodňové vlny.  

Z těchto důvodů jsem si zvolil mou diplomovou práci a jejím cílem je návrh 

účelové nádrže na toku Rakovec, jako protipovodňové opatření na daném toku.  Dále pak 

posuzuji vliv navržené nádrže na níže položené lokality. 
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2. Historický vývoj vodního stavitelství  

 Je všeobecně známo, že vývoj lidské společnosti je závislý na dostatku či 

nedostatku vody a celá historie lidstva je spojená s vodou, která je jednou ze základních 

podmínek života vůbec.  

První zmínky o existenci vodních nádrží pocházejí z Číny už v období kolem r. 

2 200 př. Kr. První budování vodních nádrží určených pro zachycení jarních vod ze záplav 

v Egyptě a Mezopotámii se objevují z období kolem r. 2 000 př. Kr. Největší rozvoj 

budování vodních nádrží byl podle záznamů kolem r. 600 př. Kr. v oblasti řek Eufratu a 

Tigridu.  

V českých zemích existuje první písemná zmínka o rybnících z r.1115, a to v listině 

Kladrubské. Na výstavbě rybníků se podílely nejprve duchovní řády a později i šlechtici. 

 V polovině 14. století se již budují rybníky s poměrně vysokými hrázemi. A to 

v důsledku rozvoje chovu ryb, které se stává nejvýnosnějším podnikáním u nás. Další 

rozvoj rybníkářství nastává za vlády Karla IV. Byl založen tzv. Velký rybník u Doks, který 

je dnes znám pod názvem Máchovo jezero.  

 Počátkem 15. století dochází k útlumu výstavby rybníků. Nepokoje a husitské války, 

nemotivují k další výstavbě nových rybníků a řada původních je násilně zničena. 

 Počátkem 16. století se začíná projevovat obnova poničených rybníků a rybníkářství 

vůbec. Velké úsilí v tomto směru projevují Rožmberkové v jižních Čechách, přesněji na 

Třeboňsku. Hlavně Štěpán Netolický, který vytvořil projekt umělého kanálu s názvem 

Zlatá stoka. Zlatá stoka umožnila zlepšit přívod vody do již existujících rybníků a 

umožnila vybudování celé řady nových rybníků. Další významnou osobou v tomto směru 

byl Jakub Krčín. Prodloužil Zlatou stoku a vybudoval největší třeboňské rybníky 

Rožmberk a Nevděk. 

 Počátek 17. století je označován za období největšího rozkvětu rybníkářství 

v Čechách a na Moravě, kdy zde bylo až 75 000 rybníků. 

 V 80. a 90. letech 20. století, převažovala výstavba víceúčelových nádrží 

s doplňováním vodohospodářských soustav. [3] 
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 Podnět k výstavbě ochranných nádrží v poměrně krátkém období na přelomu 19. a 

20. stolení daly katastrofální povodně v letech 1890 a 1897. Později se začaly ve větší míře 

stavět energetické a vodárenské nádrže. [2] 

2.1. Historické údaje o velkých vodách 

 Z historických pramenů je možné získat starší hydrologické zprávy o velkých 

vodách a srážkopisné údaje o suchých a mokrých letech. Škody po velkých vodách, jako 

byla změna meandrů, poškození jezů, mostů či břehů jsou zaznamenávány většinou 

podrobně. Z písemných pramenů se dovídáme o škodách způsobených ve větších 

územních celcích, v daném případě se jedná o Moravskou Ostravu, Přívoz nebo Vítkovice.  

O povodni v roce 1831 jsme poněkud více informováni v souvislosti s vypuknutím 

cholerové epidemie. Nejvíce postižen byl Přívoz, kde se spojily v jednu vodní plochu řeky 

Odra a Ostravice.  

Pravděpodobně největší povodeň zastihla Ostravu a její okolí 5. srpna 1880 a 

způsobila mnoho škod. Následkem několikadenního deště se tu rozvodnily všechny potoky 

a zaplavily mnoho polí, luk, silnic, železniční tratě, a připravily několik desítek lidí o život. 

Největší povodeň ve 20. století postihla Ostravsko ve dnech 4. – 24.7.1997. Jejím 

jádrem byly extrémně vysoké srážky v Moravskoslezských Beskydech a v Hrubém 

Jeseníku.  

 Z citovaných záplav velkými vodami vyplývá, že celá údolní niva Ostravice i Odry 

tvoří inundační území. Pokud jde o vliv celého povodí na odtok, resp. četnost velkých vod, 

dá se jen říci, že velká změna vlivem zalesnění (odlesnění) se nedá prokázat. Také 

z geologických poměrů, náplavů v nivě lze jednoznačně usoudit, že v posledních 

tisíciletích bývala celá niva v dosahu velkých vod.  
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3. Popis sou časného stavu 

 Povrchový tok Rakovec je levostranným přítokem řeky Polančice. Protéká 

katastrálním územím Klimkovice. Tok spadá do říční soustavy řeky Odry, s číslem 

hydrologického pořadí 2-01-01-1531. Plocha povodí vodního toku Rakovec je 4,12 km2.  

 V celém zájmovém povodí převažuje zemědělský charakter, s malým procentem 

zalesnění. Což při přívalových deštích snižuje zadržení vody v krajině a zvyšuje erozní 

účinek půdy a tím zvýšení povrchového odtoku z krajiny. Procentuální zastoupení 

zemědělských ploch a lesních porostů v zájmové oblasti je vyhodnoceno v tabulce č.1 a 

grafu č.1. 

Tabulka č.1 - Procentuální zastoupení stávajících ploch zájmového povodí 

Druh povrchu Plocha (ha) Podíl (%) 

Lesy 51 12 

Zemědělské plochy 289 70 

Intravilán 72 18 

Celková plocha povodí 412 100 

 

Graf č.1 - Grafické znázornění zastoupených ploch v zájmovém povodí 
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3.1. Hydrologické údaje  

 Hydrologické podklady pro sledovanou oblast byly dodány z Českého 

hydrologického ústavu Ostrava (dále jen ČHMÚ). Jednotlivé charakteristiky jsou 

vyhotoveny ve třech požadovaných profilech a zpracovány v jednotlivých tabulkách (tab. 

č.2, tab. č.3 a tab. č.4). Jednotlivé profily jsou znázorněny na obrázku č.1.  

 

Obr. č.1 - Mapové znázornění profilů pro které byly vyhodnoceny data z ČHMÚ 

 

Tabulka č. 2 - Hydrologické charakteristiky v jednotlivých profilech zájmové oblasti 

Tok Profil ČHP 

Plocha 
povodí A 
[km 2] 

Průměrná 
roční výška 
srážek Pa 

[mm] 

Dlouhodobí 
průměrný 
průtok Qa  
[l.s-1] 

Rakovec 
č.1 - nad soustavou     
rybníků 

2-01-01-
1531 3,09 710 19 

Rakovec 
č.2 - nad ústím 
Polančice 

2-01-01-
1531 4,12 710 26 

Polančice 
č.3 - pod ústím 
Rakovce 

2-01-01-
1531 17,62 706 108 
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Tabulka č. 3 - N - leté průtoky ve vybraných profilech  

QN [m3.s-1] profil č.1 profil č.2 profil č.3 

1 0,785 1,15 2,28 

2 1,32 1,9 3,76 

5 2,12 3,04 6,02 

10 2,78 4,00 7,91 

20 3,49 5,03 9,96 

50 4,5 6,51 12,9 

100 5,32 7,73 15,3 

 

Tabulka č. 4 - M - denní průtoky ve vybraných profilech  

QMd [l.s-1] 
profil 
č.1 

profil 
č.2 

profil 
č.3 

30 50 67 278 

60 30 41 171 

90 21 29 121 

120 16 22 91 

150 12 17 70 

180 9,7 13 55 

210 7,5 10 43 

240 5,8 7,8 33 

270 4,4 6,0 25 

300 3,1 4,3 18 

330 2,0 2,7 11 

355 0,9 1,3 5,2 

364 0,3 0,4 1,7 

Třída přesnosti: III. a IV. 
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3.2. Klimatické údaje 

Oblast mírně teplá  : MT 10 

Nadmořská výška území : 210 - 400 m n.m. 

Roční teplota ovzduší  : průměrná 8,6 ºC 

     maximální 32,3 ºC  

     minimální -16,6 ºC 

Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek  : 710 mm 

Průměrný úhrn srážek za vegetační období  : 425 mm 

Průměrný úhrn srážek v zimním období  : 225 mm 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou : 57,1 dnů/rok 
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4. Vytipování problému 

Problémy s přívalovými dešti v dané lokalitě jsou způsobeny hlavně nevhodným 

hospodařením v krajině, což napomáhá rychlému povrchovému odtoku. Velké množství 

přívalových dešťů nedokáže pojmout stávající kanalizace, ani koryto toku Rakovec a 

dochází k vylití toku a místním záplavám. V dané lokalitě se nacházejí také 2 rybníky, 

Tisův a Písečný, které nedokážou danou lokalitu dostatečně ochránit před povodněmi, 

protože nemají téměř žádný retenční prostor pro pojmutí velkých vod. Při povodních 

v roce 1997, došlo k přelití hrází těchto rybníků a tím i k zvýšení škod při povodni. (viz 

obr. č.2 a obr. č.3) 

 

 

Obr. č. 2 - Písečný rybník při povodni r. 1997 
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Obr. č. 3 - Tisův rybník při povodni r. 1997 

 

 Nejvíce jsou zasaženy při povodních lokality ulic Ostravská, U podjezdu a 

Rybniční. Kde dochází k značnému vylití toku Rakovec při povodňových průtocích a 

k zaplavení těchto ulic a budov nacházejících se v jejich bezprostřední blízkosti. Ulice jsou 

zachyceny na mapovém snímku.  (viz obr. č.4) 
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Obr. č. 4 - Mapové znázornění ulic, nejvíce zasažených při povodni 
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5. Principy řešení  

 Opatření na ochranu před velkými vodami, se řeší legislativními a 

vodohospodářskými opatřeními. Výsledný návrh protipovodňové ochrany je pak tvořen 

komplexem všech těchto opatření. 

5.1. Legislativní řešení  

 Mezi legislativní opatření spadá řešení povodní dle zákona č. 254/2001Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dalším důležitým podkladem je 

povodňový plán Moravskoslezského kraje. 

 Ochranou před povodněmi se dle § 63 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), rozumí: „opatření k předcházení a zamezení škod při 

povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a 

při vyhlášení krizové situace krizovými plány. K zajištění ochrany před povodněmi je každý 

povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, 

koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových 

orgánu osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se 

příkazy povodňových orgánů.”   

 Opatření prováděná na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového 

nebezpečí. To se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):  

1. Stupeň - bdělost. 

Nevyhlašuje se, nastává při nebezpečí povodně. Vyžaduje věnovat zvýšenou 

pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Za stav bdělosti 

se rovněž považuje situace, označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ, která by 

mohla vést ke vzniku povodně. 

2. Stupeň - pohotovost 
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 Tento stupeň je vyhlášen příslušným povodňovým orgánem v případě, že nebezpečí 

povodně přeroste ve skutečný povodňový jev. Nedochází však k většímu rozlití a škodám 

mimo koryto. Vývoj situace je nutno nadále pečlivě sledovat, aktivizují se povodňové 

orgány a další složky povodňové služby. 

3. Stupeň - ohrožení. 

 Vyhlašuje ho příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při 

vzniku větších škod a při ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Je vyhlášen, také 

při dosažení kritických hodnot sledovaných jevu a skutečností na vodním díle z hlediska 

jeho bezpečnosti. Současně jsou zahájena nouzová opatření, provádějí se zabezpečovací a 

záchranné práce nebo evakuace. [16] 

 Dalším důležitým legislativním dokumentem v rámci ochrany před povodněmi, je 

povodňový plán. Pří mé diplomové práci se jedná o povodňový plán Moravskoslezského 

kraje.  

Tento plán je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje a dle § 71 odst. 2 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) je 

povodňový plán rozdělen na tři důležité části: 

 

1. Věcná část 

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi a směrodatné limity 

pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Jedná se o údaje hydrologické, hydrotechnické 

a technické, veškeré výškopisné údaje. 

2. Organizační část 

Obsahuje seznamy povodňových komisí, přímo nadřízených a přímo podřízených 

Povodňové komisi Moravskoslezského kraje. Jsou zde rovněž uvedeny úkoly orgánů a 

organizací činných v povodňové službě včetně organizace hlásné a předpovědní služby. 
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3. Grafická část 

Obsahuje grafické přílohy povodňového plánu. Součástí je povodňová mapa 

měřítka 1:25000 se zakreslením záplavy vzniklé teoretickou povodní Q100 a maximální 

přirozené inundace. [15] 

5.2. Vodohospodá řská opat ření 

 Mezi vodohospodářská řešení patří biologická, technická a organizační opatření. 

Každá skupina těchto opatření má svoje specifikace a samostatně nemůže řešit 

problematiku ochrany před povodněmi. Všechny tyto opatření je třeba vyhodnocovat vždy 

společně jako jednotný princip opatření na ochranu před ničivým účinkem povodní. 

5.2.1 Biologická opat ření 

 Tato opatření spočívají hlavně ve zvýšení retenční schopnosti krajiny, úpravě a 

využití retenční a odvodňovací schopnosti údolní nivy podél vodních toků, odstranění 

překážek, zejména staveb v inundačním území. 

 Dále je zapotřebí vytváření retenčního prostoru půd, což se docílí především 

změnou hospodaření na těchto půdách, zatravňováním a zalesňováním. Biologická 

opatření mají v protierozní ochraně zásadní význam. Jejich dodržováním může být 

rozhodující měrou omezena vodní eroze za použití minimálních nákladů. 

Je zapotřebí změna v osevních postupech s předností zařazování plodin zlepšujících 

půdní strukturu. Podle rozdílného stupně ochrany půdy především proti vodní erozi lze 

rozdělit pěstované plodiny do následujících skupin: 

• Plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, 

jetelotraviny). 

• Plodiny s dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období 

(obilniny, meziplodiny, lukoviny). 

• Plodiny s nedostatečnou protierozní ochranou půdy po převážnou část vegetačního 

období (kukuřice, brambory, cukrovka). 
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Můžeme tedy říci, že dokonalou protierozní ochranu představují porosty trav a 

jetelovin, zatímco běžným způsobem pěstované širokořádkové plodiny nedostatečně 

zpomalují odtok srážkové vody. 

Také je důležitá změna obdělávání půdy. Zařazuje se vrstevnicové obdělávání, 

které vede k zachycení povrchově stékající vody v brázdách, k akumulaci vody, 

k plošnému rozptylu a zvýšení infiltrace vody do půdy. Při tomto hospodaření jsou plodiny 

uspořádány v pruzích podél vrstevnic. 

Pro ochranu orné půdy vegetačním krytem je důležité, jak jsou porosty pěstovaných 

plodin vyvinuty v období ohrožení půdy erozí. Výskyty přívalových dešťů jsou 

soustředěny na období od května do září. V prvé třetině tohoto období mají nedostatečnou 

pokryvnost okopaniny a zvláště kukuřice, jejíž ochranný účinek lze ale podstatně zvýšit 

přímým výsevem do hrubé brázdy nebo do herbicidem ošetřeného travního porostu.  

Důraz se klade také na protierozní orbu. Jedná se o orbu, která by měla být 

prováděna pouze otočnými pluhy vždy ve směru vrstevnic, případně s mírným odklonem 

od vrstevnic.  

Provádí se revitalizace vodních toků, které revitalizaci potřebují a jejich 

přizpůsobení k neškodnému odvedení velkých vod. [2] 

5.2.2 Organiza ční opat ření 

 Tyto opatření úzce souvisí s komplexem biologických a technických opatření, 

spočívají především v zodpovědném přístupu k protipovodňové ochraně. 

 Jedná se o důkladné zhodnocení povodňové situace. Zpracovávají se komplexní 

opatření na ochranu před negativním účinkem velkých vod. Provádí se návrh 

protipovodňového plánu a jeho následná realizace na všech úrovních. 

 Mezi důležité organizační opatření patří, informování obyvatelstva o povodňové 

situaci a základních způsobech řešení ochrany před velkými vodami. Stanovuje se 

vyloučení výstavby v inundačním území vodních toků a provádí se postupné odstraňování 

stávajících staveb, které znesnadňují odtok vody. 
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 V rámci těchto opatření se dále dbá, na údržbu všech vodohospodářských zařízení, 

které ovlivňují odtok vody a její neškodnou retenci. Zpracovávají se podrobné manipulační 

a provozní řády, zejména přehradních nádrží, se zaměřením na protipovodňovou ochranu. 

[2] 

5.2.3 Technická opat ření 

 Pokud nejsou biologická ani organizační opatření v určitých lokalitách dostačující 

je zapotřebí volit opatření technického charakteru.  

Do skupiny hlavních technických opatření na ochranu před nepříznivým účinkem 

velkých vod patří především důkladně řešená úprava vodního toku a jeho dostatečná 

údržba. Mezi speciální technické opatření patří zejména záchytné kanály, odlehčovací 

kanály nebo ochranné nádrže. 

Záchytné kanály - jsou určeny k zachycení přítoku cizích vod na zájmovou chráněnou 

plochu z výše položeného území. Budují se tak, že zachycená vody je z kanálů odváděna 

gravitačně. Dimenzování záchytných kanálů vychází z požadavku odvedení návrhového 

odtoku z chráněného území. Stupeň zabezpečení se určí podle důležitosti objektu 

v zájmové oblasti. 

 

Odlehčovací kanály - mají za úkol odvést nadbytečnou vodu, která přesahuje kapacitu 

stávajícího vodního toku mimo chráněné území, v závislosti na požadovaném stupni 

ochrany. Odlehčovací kanál vychází od dělícího objektu a trasuje se nejkratším směrem do 

recipientu dostatečné kapacity.  

Ochranné nádrže - jejich hlavní funkcí je zajištění ochrany níže položeného území, resp. 

objektů před zaplavením nebo zamokřením v důsledku velkých vod. V retenčním prostoru 

ochranné nádrže se zachytí část nebo celý povodňový průtok, včetně splavenin, který by 

způsobil škody pod nádrží. K tomuto účelu se používá ovladatelný i neovladatelný 

ochranný prostor nádrže. [2] 
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6. Metodika výstavby suché nádrže 

 V diplomové práci zpracovávám návrh suché nádrže, jako vhodnou variantu 

protipovodňové ochrany v zájmové oblasti. Celková situace a místo předpokládané 

výstavby je znázorněno v příloze č.1. 

6.1. Charakteristika suché nádrže 

 Suché nádrže jsou zvláštní variantou vodních nádrží. Mají určité odlišnosti, 

vyplývající z jejich speciální vodohospodářské funkce. 

Jedná se zejména o: 

• Občasnou vodohospodářskou funkci, kterou je plnění nádrže pouze při výskytu 

povodňových situací. 

• Po většinu doby je její zátopa využívána k jiným než vodohospodářským účelům. 

• Vysoké nároky na bezpečnost suché nádrže, která musí spolehlivě zafungovat právě 

při výskytu extrémních povodňových situací. 

Dále je důležité speciální rozdělení prostoru nádrže, kdy se celkový objem nádrže 

rovná objemu retenčního prostoru. Suchá nádrž je určená výhradně k ochraně území pod 

nádrží před účinky povodní. Při průtocích, překračujících kapacitu spodních výpustí suché 

nádrže, se část objemu povodňové vlny zachytí v retenčním prostoru nádrže. 

Za suché nádrže se v praxi považují i nádrže s částečným stálým nadržením vody, 

které plní pouze ekologickou nebo krajinotvornou funkci. 

Nádrž musí být vždy navržena, provedena a provozována tak, aby při výskytu 

povodňové situace nedocházelo ke snížení její bezpečnosti a zůstala zachována její 

spolehlivá funkce. [10] 
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Rozeznáváme dva typy suchých nádrží: 

Průtočné  

 Jedná se o přehrazení vodního toku umělou hrází. Dno nádrže může být pokryto 

trávou nebo může být zemědělsky využíváno. Při normální hladině protékají běžné 

průtoky. Za větších průtoků, které přesahují kapacitu spodní výpusti, dochází k plnění 

retenčního prostoru. Po odeznění povodňových přítoků se nádrž samovolně vyprazdňuje. 

Boční  

 Suchá nádrž se vybuduje vedle vodního toku, po jeho boku. Dno boční nádrže se 

nachází většinou o něco málo nad běžnou úrovní hladiny vodního toku. Za normálních 

podmínek touto nádrží žádná voda neprotéká. Pokud se zvýší vodní stav a hrozí povodeň, 

část vody se napustí do nádrže. Po odeznění povodně se samovolně vyprazdňuje. 

6.2. Podklady pot řebné pro vybudování suché nádrže 

Při návrhu se používají obdobné podklady jako pro navrhování ostatních vodních 

nádrží. Vychází se především z platných obecně závazných právních předpisů (zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky), technických norem a předpisů.  

Je třeba znát i údaje o skutečnostech, které mohou ovlivnit návrh kóty maximální 

hladiny, volbu parametrů hráze a způsob provozu nádrže. Jedná se zejména o geologické a 

morfologické poměry, zástavbu, komunikace, využívaní pozemků v prostoru uvažované 

nádrže, inženýrské sítě apod. Nutné je rovněž podrobné seznámení s územím, které má být 

suchou nádrží chráněno před účinky povodní. Podle toho jaké území má být chráněno, je 

navržen, jak velký průtok povodňové vlny má být nádrží transformován. (viz. tab. č.5) 

Tabulka č. 5 - Přípustné stupně ochrany před povodněmi  

  
 

N-leté průtoky QN 
[m3.s-1] 

louky a lesy 2 - 5 

orná půda 5 - 10 

obytné a hospodářské objekty 50 
souvislá městská zástavba a důležité 
průmyslové objekty 100 
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Nutným podkladem pro návrh suché nádrže jsou parametry návrhové N-leté 

povodňové vlny. Parametry N-letých povodňových vln jsou hydrologickými údaji, které je 

možné získat od Českého hydrometeorologického ústavu. Pro zodpovědný návrh je 

většinou třeba použít několik N-letých povodňových vln s různou dobou opakování. 

Před zpracováním prováděcí projektové dokumentace je nutné provést inženýrsko-

geologický průzkum podloží hráze a objektů, který upřesní vhodné místo pro stavbu hráze 

a objektů. V rámci inženýrsko-geologického průzkumu se vyhledávají i vhodné materiály 

pro výstavbu sypané hráze, a to přednostně v prostoru zátopy. [10] 

6.3. Vodohospodá řské řešení suché nádrže 

 Doporučuje se postupovat dle normy ČSN 73 6815 – Vodohospodářská řešení 

vodních nádrží.  

Vodohospodářským řešením se: 

• zjišťují objemy jednotlivých prostorů nádrže, potřebné k plnění požadované funkce 

nádrže, 

• stanovují požadavky na parametry jednotlivých částí a zařízení vodního díla 

(kapacity přivaděčů, spodních výpustí, přelivů, odběrných zařízení apod.), 

• zjišťuje se průchod transformovaného průtoku územím pod hrází, chráněným před 

účinky velkých vod, případně i optimální způsoby řízení odtoku z nádrže, 

v některých případech také přítoku do nádrže. 

Náplň a podrobnost vodohospodářského řešení nádrže a vodohospodářského plánu 

se volí podle: 

• významu nádrže, 

• účelu řešení, 

• vodohospodářské a technické problematiky, 

• spolehlivosti a podrobnosti podkladů, zejména hydrologických. [12] 
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Jedním ze základních návrhových parametrů pro vodohospodářské řešení malých 

vodních nádrží je hodnota tzv. neškodného průtoku (největší průtok, který ještě nezpůsobí 

nepřijatelné škody v daném úseku toku, vybřežení z koryta toku atd.) v území chráněném 

před účinky velkých vod. Hodnota neškodného průtoku je vztažena vždy jen k danému 

úseku toku, v jiném profilu téhož toku může být odlišná.  

Z velikosti neškodného průtoku v území chráněném před povodněmi se odvodí 

neškodný odtok ze suché nádrže resp. neškodný průtok v toku pod nádrží.  

Řešením ochranné funkce se pro požadovaný účinek nádrže stanoví potřebné 

parametry ochranného prostoru a v případě ovladatelného retenčního prostoru i způsob 

manipulace.  

Ochranný účinek suché nádrže se prokazuje výpočtem transformace povodňové 

vlny, který je nutné k příslušné dokumentaci doložit. [10] 

6.4. Stavba hráze 

 Při návrhu sypané hráze s výškou max. do 9 m nad terénem se vychází z normy pro 

malé vodní nádrže - ČSN 75 2410. Při návrhu vyšších sypaných hrází se vychází z norem 

pro přehrady (ČSN 73 6516, ČSN 73 6814, ČSN 73 6850, ČSN 75 0290). S ohledem na 

specifickou funkci suché nádrže je možná individuální úprava některých technických 

řešení a konstrukčních uspořádání ve vztahu k daným normám. 

 Volba typu hráze vychází především z podmínek lokality, prostorových možností 

a dostupnosti stavebního materiálu. Nejběžnější konstrukcí je zemní homogenní hráz.  

Základní požadavky kladené na hráze suchých nádrží jsou: 

• bezpečnost a spolehlivost konstrukce při průběhu povodňových situací, 

• přednostně se volí osvědčená technická řešení a trvanlivé materiály, jejichž 

vlastnosti se v průběhu času nemění nebo mění jen minimálně bez vlivu na 

bezpečnost a spolehlivost provozu, 

• použití materiálů a konstrukčních řešení, které nejsou náročné na údržbu, 
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• architektonicko-estetické požadavky na začlenění hrází a objektů suché nádrže do 

krajiny. [10] 

Převýšení koruny hráze nad nejvyšší hladinu při návrhovém průtoku se určuje na 

základě individuálního zhodnocení všech podstatných okolností: 

• vlivu rozběhu větrových vln, 

• typu a konstrukčního řešení hráze z hlediska odolnosti při přelití, 

• konstrukčního řešení a umístění těsnícího prvku hráze, 

• předpokládaného sedání tělesa hráze a podloží, 

• sklonu a materiálu opevnění návodního svahu a koruny hráze, případně i vzdušního 

svahu hráze. [12] 

Vybavení hráze suché nádrže patním drénem se posoudí individuálně podle 

parametrů hráze,  

• použitých materiálů,  

• konstrukčního řešení,  

• potřeby měření průsaků během plnění nádrže apod.  

Hráze vyšší než 9 m se doporučuje vybavit patním drénem vždy.  

 Patní drén slouží k bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo jejím podložím. 

Je tvořen silně propustným materiálem (makadam, hrubozrnný štěrk, lomový kámen).  

 Koruna hráze se navrhuje obvykle vodorovná. V odůvodněných případech se 

doporučuje korunu hráze upravit tak, aby byla nejníže v místech, kde je nejmenší riziko 

škod při případném přelití hráze. 

Vegetace na zemních hrázích slouží především jako konstrukční prvek (např. 

zatravnění chrání zemní těleso před povětrnostními vlivy). Druh a umístění vegetace na 

hrázích se řeší individuálně. [10] 
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 Opevnění návodního líce se provádí od koruny hráze alespoň 0,8m pod hladinu 

stálého nadržení. K opevnění se nejčastěji využívá dlažby z lomového kamene. Opevnění 

návodního líce musí být: 

• stabilní vůči působení tlaku vody vytékající z tělesa hráze při poklesu hladiny vody 

v nádrži, 

• stabilní vůči usmýknutí po svahu, 

• odolné vůči případným agresivním účinkům vody v nádrži. 

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

chránilo svah hráze proti srážkové a povětrnostní erozi. Obvykle postačí ochrana travním 

porostem, který je nutno udržovat pravidelným sečením. [7] 

6.5. Výpustná za řízení 

 Výpustná zařízení suchých nádrží slouží k regulovanému vypouštění vody z nádrže 

za všech situací. Při ohrožení vodního díla musí výpusti umožnit vyprázdnění nádrže nebo 

snížení hladiny na stanovenou úroveň v požadovaném čase. 

 Výpustné zařízení umísťujeme obvykle do nejnižšího místa nádrže, aby bylo 

možno nádrž zcela vypustit a odvodnit. 

 Všechny nádrže o objemu ovladatelného prostoru větším než 1 mil. m3 mají být 

vybaveny dvěma výpustmi. [7] 

Kapacita výpustného zařízení odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na funkci 

nádrže.  

Musí splňovat tyto podmínky: 

• převádět běžné průtoky do podhrází bez vzdouvání vody v prostoru nádrže, 

• při průchodu povodně převádět do chráněného území pod suchou nádrží nejvýše 

neškodný odtok až do dosažení kóty hladiny v nádrži na hraně bezpečnostního 

přelivu, 
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• během plnění nádrže za povodně zajistit zcela automatickou funkci, která je 

nezávislá na obsluze. [10] 

Každá výpust musí být opatřena nejméně jedním uzávěrem, použitelným za všech 

stavů v nádrži a umožňujícím regulaci průtoků, a dalším uzávěrem (revizním), kterým lze 

vtok do výpusti spolehlivě a bezpečně zahradit při poruchách provozního uzávěru. 

 Provozní uzávěr musí být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Provozní 

uzávěr musí být zajištěn v otevřené poloze. Manipulace je přípustná pouze oprávněnou 

osobou v průběhu povodňové situace nebo v souladu s provozním řádem.  

Jako výpustná zařízení v hrázích do výšky 5,0 m se obvykle navrhují trubní výpusti 

s uzávěry šoupátkovými, požerákovými nebo čepovými. [12] 

 Profil potrubí spodní výpusti suchých nádrží je minimálně DN 300. Doporučuje se 

navrhovat DN 800, což zajišťuje snadnou průleznost potrubí pro revize, údržbu, 

odstraňování splavenin apod. 

Úprava vtoku do spodní výpusti se navrhuje s ohledem na hydraulickou účinnost 

při převádění povodňových průtoků a na celkové řešení vtokového objektu. 

Před vtokem do potrubí spodní výpusti se navrhují hrubé česle. Jejich funkcí je chránit 

potrubí výpusti před ucpáním, zejména rozměrnými splaveninami. [10] 

6.6. Bezpečnostní p řeliv 

Bezpečnostní přelivy slouží k bezpečnému převádění vody z nádrže přes hráz, při 

povodňových průtocích a zároveň slouží jako ochrana údolí pod nádrží, před možnými 

škodami, vzniklými přelitím nebo protržením hráze. 

Bezpečnostní přeliv SN musí splňovat základní požadavky: 

• při průchodu návrhové povodně bezpečně převede přes hráz návrhový průtok, 

• při převádění vody musí být zajištěna automatická funkce přelivu, nezávislá 

na obsluze, 
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• musí být zajištěno bezpečné odvedení vody od přelivu do podhrází tak, aby nedošlo 

k poškození tělesa hráze nebo k ohrožení její stability. [10] 

 U suchých nádrží lze doporučit tyto typy bezpečnostních přelivů: 

Korunový přeliv - převádí vodu přes přehradní těleso. Vyskytují se zejména na starších 

zemních hrázích. Jsou součástí tělesa hráze a přelivná hrana je rovnoběžná s osou hráze. 

Doporučuje se použít max. do výšky hráze 5 m. 

Boční přeliv - tento typ se umisťuje v blízkosti hráze podél bočního svahu. Přelivná hrana 

je téměř kolmá na osu hráze. Nevýhodou je dlouhá přelivná hrana. Výhodou bočního 

přelivu je spolehlivá funkce při převádění povodňových průtoků mimo hráz a dobré 

začlenění objektu do krajiny. 

Sdružený (kombinovaný) objekt - zajišťují neškodné převedení návrhového průtoku 

nádrží, plní funkci výpustného i odběrného zařízení. Jedná se technicky o složitější a 

finančně nákladný bezpečnostní přeliv. [7] 

6.7. Úpravy v nádrži a jejím okolí 

 Nedílnou součástí návrhu malé vodní nádrže jsou opatření v zátopě, jejím okolí 

popř. i v povodí nádrže.  

Jednotlivá opatření musí zajistit: 

• bezpečný provoz vodního díla, 

• požadovanou jakost vody v nádrži, 

• minimální obnažování dna, 

• ochranu před znečištěním smyvy z okolních ploch, 

• vhodné hospodářské využití zátopy, 

• provádění pravidelné i mimořádné údržby suché nádrže. 

Úpravy ve dně zátopy a v okolí nádrže musí být dokončené před napuštěním 

nádrže. 
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Ze zátopy se odstraní dosavadní stavby. Nezávadným materiálem z demolice se 

zasypou především prostory pod terénem. Zbytek se buď, odveze nebo rozhrne v zátopě a 

urovná. Veškerý materiál z demolice, který může ohrozit kvalitu akumulované vody, se ze 

zátopy odstraní. 

V zátopě se vykácejí stromy a vymýtí křoviny. Rozsah odstranění vegetačních 

porostů se řídí účelem a způsobem využití a provozu nádrže. 

Dno nádrže se vyrovná a vyspáruje směrem k hlavnímu kanálu. Dno nádrže se 

může odvodnit drenáží, otevřenými příkopy, příp. kombinací obou způsobů odvodnění. 

[12] 

Zátopa suché nádrže musí být pravidelně udržována nebo obhospodařována 

vhodnými činnostmi. Optimálním krytem zátopy jsou udržované travní porosty, které je 

nutno minimálně 1 krát ročně poséci nebo pravidelně spásat. [10] 

6.8. Přístupy a komunikace 

 K hrázi a k funkčnímu zařízení suché nádrže musí být zabezpečen přístup. K tomu 

slouží komunikace různého typu, úprava koruny hráze a upravené provozní prostory. 

 Při návrhu veřejných komunikací přecházejících po hrázi nádrže se postupuje podle 

příslušných norem (ČSN 73 6110, ČSN 73 6114, ČSN 73 6242). 

 Přichází-li v úvahu použití nádrže jako zdroje vody pro hašení, musí být zajištěn 

spolehlivý příjezd k čerpacím stanovištím. 

Korunu hráze je třeba upravit tak, aby byla v celé délce přístupná pro obsluhu 

a pro kontroly díla a aby v případě potřeby (opravy, povodňové situace) umožňovala 

alespoň jednosměrný průjezd vozidel.  

 Vstup do vnitřních prostorů i veškeré otevřené plošiny, lávky a ostatní manipulační 

prostory komunikace musí být odvodněny, podlahy vyspárovány a vytvořeny podmínky 

pro odstranění sněhu. 

Ochranné zábradlí se zřizuje podle komunikací na všech místech, kde hrozí 

nebezpečí pádu. [12] 
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7. Koncepce návrhu ú čelové nádrže 

 V zájmové oblasti jsem rozpracoval návrh výstavby suché nádrže, jako 

nejvhodnější variantu řešení protipovodňové ochrany v povodí taku Rakovec. 

7.1. Návrh reten čního prostoru suché nádrže 

 Výpočet a návrh akumulačního prostoru suché nádrže se skládá z dvou fází. V prvé 

fázi je výpočet potřebné velikosti retenčního prostoru zpracováván tabelárně a graficky, 

pomocí transformace povodňové vlny, v závislosti na požadovaném odtoku ze suché 

nádrže. V druhé fázi se vypočítá z batigrafických křivek skutečný objem nádrže 

v závislosti na kótě maximální hladiny vody v nádrži při návrhovém průtoku Q50. 

7.1.1. Transformace povod ňové vlny 

 Transformace povodňové vlny byla posuzována pro odtok z nádrže Q5 a Q10, 

z následného vypočtu skutečného akumulačního prostoru podle charakteristických křivek 

nádrže, byla brána v úvahu pouze varianta s požadovaným odtokem Q10. 

Při řešení transformace povodňové vlny, se vycházelo z následujících podmínek: 

• doba zvětšeného průtoku není delší než 6 hod, 

• velikost maximálního přítoku do suché nádrže je dána průběhem povodňové vlny 

při Q50, 

• odtok vody z nádrže musí být konstantní a velikost odtoku nesmí přesáhnout 2,78 

m3.s-1. 

Výsledkem zpracování transformace povodňové vlny je: 

• určení návrhové velikosti akumulace při požadovaném odtoku ze suché nádrže, 

• určení doby plnění retenčního prostoru suché nádrže, 

• zjištění doby potřebné pro vyprázdnění retenčního prostoru suché nádrže. 
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Výpočet transformace povodňové vlny je zpracován tabelárně a graficky pro 

návrhový přítok do nádrže Q50 a odtok z nádrže který nesmí přesáhnout Q10 (viz. tab. č.6 a 

graf č.2). Dále je zpracována, také varianta transformace povodňové vlny při návrhovém 

přítoku Q50 a odtoku z nádrže, který nesmí přesáhnout Q5 (viz. tab. č.7 a graf č.2). Tato 

varianta není dál brána v úvahu, protože z batigraficných křivek nádrže bylo zjištěno, že 

potřebnou akumulaci, při odtoku Q10 není možné v daném území zajistit. 

Příklad výpočtu: 

Příklad výpočtu jsem provedl pro velikost akumulačního prostoru v čas T = 3h, pro 

Q50.  

Použité hodnoty pro výpočet: 

Přítok Q50 = 5,9 m3.s-1, Odtok Q10 = 2,78 m3.s-1 

 

Objem vody - přítok VP: 

    3
503 2402136009,53600 mQVP =⋅=⋅=  

Objem povodňové vlny VPV: 

    3
323 8,72667212408,46486 mVVV PPVPV =+=+=  

Objem vody - odtok VO: 

    3
103 00810360078,23600 mQVO =⋅=⋅=  

Součet odtoku VSO: 

    3
323 0243010008200166 mVVV OSOSO =+=+=  

Velikost akumulace VA: 

    3
333 8,70237300248,67726 mVVV SOPVA =−=−=  
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Tabulka č.6 - Transformace povodňové vlny při návrhovém průtoku Q50 a odtoku z nádrže Q10 

T [hod] 
Přítok Q50 

[m3.s-1] 
Odtok Q10 

[m3.s-1] 

Objem 
vody - 
přítok 
[m3] 

Povodňová 
vlna 
[m3] 

Objem 
vody - 
odtok 
[m3] 

Součet 
odtoku 

[m3] 

Velikost 
akumulace 

[m3] 

0 0,003 0,003 10,8 10,8       

1 5,9 2,78 21240 21250,8 10008 10008 11243 

2 7,01 2,78 25236 46486,8 10008 20016 26471 

3 5,9 2,78 21240 67726,8 10008 30024 37703 

4 4,3 2,78 15480 83206,8 10008 40032 43175 

5 2,9 2,78 10440 93646,8 10008 50040 43607 

6 1,8 2,78 6480 100126,8 10008 60048 40079 

7 0,8 2,78 2880 103006,8 10008 70056 32951 

8 0,003 2,78 10,8 103017,6 10008 80064 22954 

 

Navrhovaná velikost akumulace:     44 000 m3 

Doba plnění retenční nádrže:     5 hod 

Doba potřebná pro vyprázdnění retenčního prostoru:  4,4 hod 
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Tabulka č.7 - Transformace povodňové vlny při návrhovém průtoku Q50 a odtoku z nádrže Q5 

T [hod] 

Přítok 
Q50 

[m3.s-1] 

Odtok 
Q5 

[m3.s-1] 

Objem 
vody - 
přítok 
[m3] 

Povodňová 
vlna 
[m3] 

Objem 
vody - 
odtok 
[m3] 

Součet 
odtoku 

[m3] 

Velikost 
akumulace 

[m3] 

0 0,003 0,003 10,8 10,8       

1 5,9 2,12 21240 21250,8 7632 7632 13618,8 

2 7,01 2,12 25236 46486,8 7632 15264 31222,8 

3 5,9 2,12 21240 67726,8 7632 22896 44830,8 

4 4,3 2,12 15480 83206,8 7632 30528 52678,8 

5 2,9 2,12 10440 93646,8 7632 38160 55486,8 

6 1,8 2,12 6480 100126,8 7632 45792 54334,8 

7 0,8 2,12 2880 103006,8 7632 53424 49582,8 

8 0,003 2,12 10,8 103017,6 7632 61056 41961,6 

 

Navrhovaná velikost akumulace:     56 000 m3 

Doba plnění retenční nádrže:     5 hod 

Doba potřebná pro vyprázdnění retenčního prostoru:  7 hod 
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Graf č.2 - Transformace povodňové vlny při návrhovém přítoku Q50 a odtoku z nádrže Q10 a Q5 
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7.1.2. Batigrafické k řivky 

 Charakteristiku každé nádrže vyjadřují tzv. batigrafické křivky (charakteristické 

čáry), což je dvojice čar, vystihující tvar a velikost topografického útvaru tvořeného hrází, 

boky a dnem nádrže. 

• První křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení vody S=f(h).  

• Druhá křivka vyjadřuje závislost objemu vody v nádrži na hloubce, tedy V=f(h).  

Průběh těchto křivek se určuje z vrstevnicové situace, jejíž měřítko nemá být větší 

než 1:2000. Planimetricky se zjistí ke každé hloubce odpovídající zátopná plocha omezená 

příslušnou vrstevnicí a osou hráze. 

Ze změřených ploch odpovídajících jednotlivým vrstevnicím a tedy i jednotlivým 

hloubkám, je pak možné vypočítat objemy vody (přírůstky objemu vody v nádrži) mezi 

jednotlivými vrstevnicemi. 

Matematicky se to dá vyjádřit vztahem: 

)()(5,0 3
1 mhSSV iii ∆⋅+⋅= +  

kde Vi   - je dílčí objem mezi dvěma sousedícími vrstevnicemi (m3), 

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

 ∆h   - je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 (m), 

 Postupným přičítáním dílčích objemů se zjišťuje objem vody v nádrži při naplnění 

po určitou vrstevnici. Přičítání provádíme tak dlouho až velikost objemu přesáhne velikost 

navrženého akumulačního prostoru. [3] 

 V diplomové práci jsem z výpočtu transformace povodňové vlny, při návrhovém 

průtoku Q50, stanovil velikost návrhové akumulace 44 000 m3. 

 Po provedení vypočtu, se dané hodnoty vynesou do grafu, čímž získáme 

charakteristické křivky nádrže tzv. batigrafické křivky. Na svislé ose je vynesena hloubka 

h a příslušná kóta vrstevnice a na vodorovné ose plocha S a objem vody V. Z daných 

křivek se odečítá:  
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• velikost akumulace a plocha hladiny v nádrži při maximální hladině vody v nádrži, 

• střední hloubku nádrže (ta odpovídá kótě, na které se obě charakteristické křivky 

protnou), 

• výška maximální hladiny. 

V diplomové práci jsem provedl výpočet batigrafických křivek, pro jednotlivé 

vrstevnice. Hodnoty jsou zpracovány tabelárně a graficky (viz. tab. č.8 a graf č.3). 

Z jednotlivých výpočtů je zřejmé, že akumulační prostor je dostačující pro návrh nádrže 

s potřebnou akumulací 44 000 m3. 

Příklad výpočtu: 

 Pro příklad výpočtu daného objemu vody v nádrži mezi jednotlivými vrstevnicemi, 

jsem zvolil hladiny o kótě 261,0 m.n.m a 262,0 m.n.m. 

( ) ( ) 3
323 660811220051205,05,0 mhSSV =⋅+⋅=∆⋅+⋅= , kde 

S2 - 5 120 m2; plocha spodní hladiny vody na kótě 261,0 m.n.m, 

S3 - 12 200 m2; plocha horní hladiny vody na kótě 262,0 m.n.m, 

∆h - je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 = 262,0 - 261,0 = 1m. 

 

3
32 2201186602560 mVVV =+=+=Σ  

 

Tabulka č. 8 - Výpočet objemu vody v nádrži pomocí batigrafických křivek 

i Kóta hladiny ∆h [m] Si [m
2] 

0,5(Si+Si+1) 
[m2] V i [m

3] ∑ V [m3] 

1 260,0 0 0 0 0 0 

2 261,0 1 5120 2560 2560 2560 

3 262,0 1 12200 8660 8660 11220 

5 263,0 1 25540 18870 18870 30090 

6 263,5 0,5 33680 29610 14805 44895 

7 264,0 0,5 47300 40490 20245 65140 
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Graf č.3 - Grafické znázornění batigrafických křivek 
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7.2. Návrh p říčného profilu hráze 

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

• filtrační stability hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným odvedením 

průsakové vody, 

• statické a deformační stability jednotlivých částí i celku podloží, 

• potřebné vodotěsnosti nádrže, 

• bezpečnosti proti přelití a porušení hráze, 

• životnosti díla.  

Zemní hráze se navrhují v závislosti na použitém materiálu buď jako homogenní 

nebo nehomogenní. Zemní hráze malých vodních nádrží mají zásadně lichoběžníkový 

profil. [7] 

7.2.1. Materiál pro stavbu hráze 

 Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní. Vhodný materiál pro 

stavbu hráze se určí inženýrsko-geologickým průzkumem, jehož úkolem je zjistit jaké 

vhodné zeminy na výstavbu hráze se v blýzkosti nacházejí. Stanovení jejich fyzikálně-

mechanických vlastností, objemy těchto zemin, těžitelnost atd. 

 Nejvhodnější je určit zemník v zátopě budoucí nádrže, čímž zajistíme zvětšení 

zásobního prostoru vytěžením dané zeminy a snížíme náklady na dopravu zeminy ze 

vzdálenějších lokalit.  

 Jelikož při vypracovávání diplomové práce nebyl inženýrsko-geologický průzkum 

zájmové oblasti k dispozici, materiál pro stavbu hráze jsem stanovil dle normy ČSN 75 

2410 (viz. tab. č.9). 
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Tabulka č.9 - Orientační půdně mechanické vlastnosti zhutněných zemin vhodných pro výstavbu 

homogenní hráze 

Skupina Zdánlivá hustota  
Standardní 
Proct. Objemová hm. Smyková Filtra ční 

  pro částice zkouška   suché zeminy pevnost součin. 

  <4 mm <4 mm ρd max wopt max. min. cef φef K 

  (t.m-3) (t.m-3) (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 

GC 2,73 2,57 >1,84 <17,7     5 27 
1.10-4-1.10-

9 

SM 2,68 2,48 
1,72-
2,01 9,1-15,9 

1,62-
1,90 

1,23-
1,48 5 34 

1.10-5-1.10-

10 

SC 2,69 2,47 
1,81-
2,00 

10,0-
14,7     6 34 

1.10-7-5.10-

10 

CL 2,71   
1,66-
1,84 

14,0-
19,0     25 25 

1.10-7-1.10-

10 

GM – štěrk hlinitý, GC – štěrk jílovitý, SM – písek hlinitý, SC – písek jílovitý, CL – jíl 

s nízkou plasticitou. 

 Hráz suché nádrže je budována jako homogenní. Zemina pro výstavbu hráze byla 

stanovena na štěrk hlinitý (GM). 

7.2.2. Tvar a konstrukce hráze 

 Hráz suché nádrže je navržena jako čelní. Podle způsobu přívodu vody do nádrže se 

bude jednat o nádrž průtočnou. Volba tvaru hráze je dána morfologii území.  

 Příčný profil hráze je lichoběžníkového tvaru. V závislosti na druhu použité zeminy 

pro stavbu hráze, jsem zvolil sklon svahů: 

• návodní líc 1:2 

• vzdušní líc 1:3 

Koruna hráze, po které je vedena komunikace, bude široká 3 m. Komunikace bude 

sloužit k občasnému pojezdu vozidel obsluhy nádrže a bude sloužit jako přístupová 

komunikace pro případnou údržbu, revize nebo opravy hráze. 
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Převýšení koruny hráze nad max. hladinu při návrhovém průtoku se posuzuje na 

základě: 

• vlivu větrových vln, 

• typu a konstrukčního řešení hráze z hlediska odolnosti proti přelití, 

• konstrukčního řešení a umístění těsnícího prvku hráze, 

• prevence proti přelití tělesa hráze povodňovou vlnou. 

Obvykle se u malých vodních nádrží volí 0,5 m. Toto převýšení by mělo dostatečně 

zajistit odolnost hráze při výše uvedených okolnostech. 

Celková výška hráze je stanovena vztahem [7]: 

 

bpkrpzhcelk HHHH ++=.  [m], kde 

Hcekl. -  celková výška hráze (m), 

Hzh - hloubka založeni; 0,2 (m), 

Hrp -  hloubka retenčního prostoru nádrže, 

Hbpk -  bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální hladinu vody v nádrži.  

Výpočet při návrhovém průtoku Q50. 

mH celk 2,45,05,32,0. =++=  

 7.2.3. Opevnění svah ů hráze 

 Jelikož se jedná o ochrannou nádrž, která se bude plnit pouze za povodně a na 

krátkou dobu. Byl pro opevnění návodního i vzdušního líce hráze zvolen hydroosev 

v tloušťce 100 mm. Travní porost bude pravidelně udržován sečením, a tím se zajistí 

ochrana svahů hráze proti srážkové a povětrnostní erozi. 
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7.2.4. Návrh výpustného za řízení 

Pro vypouštění vody ze suché nádrže jsou navrženy trubní výpusti. Jedná se o 

železobetonové potrubí DN 800, zabudované v nenižším místě hráze. Průměr dané výpusti 

je navržen z podmínky maximálního povoleného odtoku ze suché nádrže 2,78 m3.s-1. 

Odpadní potrubí je navrženo tak, aby v něm nedocházelo k tlakovému proudění 

vody. 

Pro kontrolu je třeba vypočítat celkové ztráty v potrubí, které musí být menší, než 

je rozdíl výšky hladin ode dna potrubí po maximální hladinu v nádrži 6 m.   

Výpočet [7]: 

Výpočet celkových ztrát v potrubí se provede dle vztahu: 

∑ += tm ξξξ  , kde    (1) 

Σξ  - součet součinitelů místních ztrát a součinitele ztráty třením, 

ξm - součinitele místních ztrát, 

ξt - součinitel ztráty třením. 

Pro kruhový profil se určí součinitel ztráty třením ze vztahu [7]:  

3

4

2125

d

ln
t

⋅⋅=ξ  , kde 

d - průměr potrubí (m), 

l - délka, na níž se určuje ztráta třením (m), 

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

78,0

8,0

7,23014,0125

3

4

2

=⋅⋅=tξ  

Místní ztráty ξm jsou způsobeny: 

• vtokem do potrubí (orientačně je možno brát v úvahu hodnotu 0,5), 
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• výtokem z potrubí (tuto ztrátu je možno zanedbat), 

• změnou profilu a směru (orientačně je možno brát v úvahu hodnotu 0,5). [7] 

Při výpočtu je brána v úvahu hodnota místních ztrát 1,0. Po dosazení do vzorce (1), 

byl stanoven Σξ na: 

∑ =+= 78,178,01ξ  

Σξ = 1,78 < ∆h = 6 m. Návrh vyhovuje. 

 Při poruše provozního potrubí např. ucpáním, přebírá jeho funkci havarijní potrubí, 

které je navrženo ve stejném profilu DN 800, aby zůstal vždy zajištěn beztlakový průtok 

potrubím spodních výpustí.  

Před vtokem do výpustného potrubí budou osazeny rámové česle. Rozteč česlic 

bude 90 mm v závislosti na nejmenším vnitřním rozměru výpusti. [7] 

Tabulka č.10 - Rozteč česlic podle rozměru výpusti  

Rozměr (světlost) 
výpusti [mm] 

Rozteč česlic 
[mm] 

do 500 60 

500 až 800 90 

nad 800 120 

  

Vypouštění suché nádrže je navrženo bezobslužně. V ojedinělých případech a při 

poruše je možné provádět regulaci průtoku výpustným objektem pomocí šoupátkového 

uzávěru. Havarijní potrubí je také vybaveno samostatným havarijním uzávěrem. Uzávěry 

jsou navrženy na návodní straně hráze a jsou osazeny ve vypouštěcí šachtě. Tím je 

zajištěna bezpečnost proti neoprávněné manipulaci s uzávěry.  

Šachta má obdélníkový půdorys a její výška je rovna úrovni koruny hráze. Přístup 

k šachtě je zajištěn z koruny hráze lávkou z kompozitu, opatřenou bezpečnostním 

zábradlím. Přístup na dno šachty je pomocí žebříku.  
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7.2.5. Návrh patního drénu 

 Patní drén slouží k bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo jejím podložím. 

Umísťuje se u paty vzdušního svahu hráze.  

Patní drén musí zajistit, aby nejmenší vzdálenost depresní křivky od vzdušního 

svahu hráze nebyla menší než hloubka promrzání (0,8 až 1,0 m).  

Pokud by depresní křivka vystupovala výše, docházelo by v zimním období 

k zamrzání vody v tělese hráze. Dlouhodobé působení ledu, by narušilo stabilitu hráze a 

mohlo by dojít k její destrukci. 

 Rozměry patního drénu jsou přizpůsobeny rozměrům hráze a výpočtu průběhu 

depresní křivky.  

 

Obr. č.5 - Schéma pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží  

 

 

Rovnice depresní křivky [7]: 

x
L

H
y ⋅=

2
2  
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                                                          x
L

H
y ⋅=

2

  [m], kde 

y - je výška průsaku (m), 

x - je vzdálenost křivky k patnímu drénu (m), 

H - je výška vody v nádrži (m), 

L - je vzdálenost určená vztahem: 

CBHAL ++⋅+= λ  [m], kde 

A - je vzdálenost od max. hladiny vody v nádrži po korunu hráze, 

B - je šířka koruny hráze (m). 

m

m

21+
=λ , kde 

m - je sklon návodního svahu. 

( )
2

08,05,1
B

HZC −⋅++=  [m], kde 

Z  - je výška hráze od jejího založení (m). 

Výpočet rozměru patního drénu, vzorového příčného profilu, pro návrhový průtok Q50. 

A = 0,89 m, B = 3 m, Z = 5,2 m, H = 4,5 m, x = 1 m, m = 2 m 

4,0
221

2 =
⋅+

=λ  

( ) mC 56,5
2

3
5,408,05,12,5 =−⋅++=  

mL 25,1156,535,44,089,0 =++⋅+=  

34,11
25,11

5,4 2

=⋅=y  
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Jednotlivé výšky průsaku y v závislosti na měnícím se x (vzdálenost k patnímu 

drénu) jsou zpracovány v tabulce č.11, průběh depresní křivky je znázorněn na grafu č.4.  

 

Tabulka č.11 - Hodnoty průběhu depresní křivky při návrhovém průtoku Q50 

x [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y [m] 1,34 1,90 2,32 2,68 3,00 3,29 3,55 3,79 4,02 4,24 

  

Při návrhu patního drénu jsem vycházel z toho, že maximální vzdálenost drénu od 

osy hráze nesmí přesáhnout hodnotu Z + 1,5. Pro návrhový průtok Q50 je tato hodnota 

6,7m. 

 Z výpočtu je zřejmé, že navržený rozměr patního drénu při x = 1 m splňuje danou 

podmínku. 

 Patní drén je tvořen lomovým kamenem, což je silně propustný materiál. Kolem 

patního drénu je vrstva štěrku v tl. 0,3 m. Tato vrstva štěrku vytvoří filtr, který zamezí 

zanášení pórů patního drénu a tím i postupné snižování jeho funkce. 

 V tělese patního drénu je umístěna drenážní trubka z PVC DN 200, kterou se 

odvádí prosáknutá voda z tělesa hráze, akumulující se v patním drénu. Drenážní trubka je 

vyústěna do koryta toku pod hrází tak, aby vody byly odváděny gravitačně. 
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Graf č.4 - Průsaková křivka hrází 
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7.2.5. Zařízení pro tlumení kinetické energie 

 Jako zařízení pro tlumení kinetické energie vody vytékající z výpustného potrubí 

pod nádrží, byl navržen vývar. Vývar se vytvoří stavebním prohloubením dna u paty 

vzdušního líce. Hloubka vývaru je 3 m a délka 4,5 m. Vývar je stabilizován kamenným 

záhozem v délce 2,5 m. Části vývaru vystavené kinetické energii proudící vody jsou 

opevněny dlažbou z lomového kamene. 
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8. Posouzení vlivu suché nádrže na níže položené lo kality 

 Výstavbou suché nádrže dojde k zajištění konstantního průtoků v Rakovci i při 

povodni. Spodní výpust suché nádrže umožní maximální průtok v korytě toku 2,78 m3.s-1. 

 Neovlivněný povodňový průtok Q50 v Rakovci činí 4,5 m3.s-1. Při návrhu suché 

nádrže bude průtok v korytě snížen o 38%. Snížení průtoku v Rakovci bude mít pozitivní 

vliv, i na průtok v řece Polančici, do které se tok vlévá. 

 Vliv poldru na N-letý průtok v profilech č.1 a č.2 (viz obr. č.1) na toku Rakovec 

jsou zpracovány graficky (viz graf č.5). 

 

Graf č.5 - Vliv suché nádrže na N-leté průtoky v Rakovci 

 

 Při posuzování vlivu suché nádrže na níže poležené lokality, bylo dále řešeno zda 

navržený maximální průtok Q10 = 2,78 m3.s-1 vypouštěný do podhrází, bude současným 

korytem toku bezpečně převeden a nedojde k vybřežení. 
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 Byl proveden výpočet konzumční křivky koryta toku Rakovec (viz tab. č.11) . 

Z křivky, byla odečtem zjištěna výška vody v korytě, při požadovaném průtoku. Tato 

hodnota byla jednotlivýmy výpočty stanovena na 1,1 m, při průtoku Q10 2,78 m3.s-1. 

  Výška koryta je 1,7m, z toho vyplívá, při průtoku 2,78 m3.s-1 bude hladina vody 

v korytě 0,6 m pod maximální výškou koryta toku. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že koryto toku pod hrází bezpečně převede 

požadovaný průtok a nebude docházet k vylití Rakovce a zaplavení zájmové oblastí. 

Výpočet měrné křivky lichoběžníkového koryta dle Pavlovského [9]: 

][ 13 −⋅⋅= smSvQ  , kde 

Q - stálý průtok [m3.s-1], 

v - je střední rychlost [m.s-1], 

S - průtočný průřez [m2]. 

( ) ][ 2mhhmbS ⋅⋅+= , kde 

b - šířka dna koryta [m], 

m - sklon břehů, 

h - výška hladiny vody v korytě [m]. 

][ 1−⋅⋅⋅= smiRCv  , kde 

C - rychlostní součinitel, 

R - hydraulický poloměr koryta [m], 

i - podélný sklon dna koryta toku [%]. 

][m
O

S
R = ; yR

n
C ⋅= 1

, kde 

O - omočený obvod [m], 

n - průměrná drsnost. 
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][12 2 mmhbO +⋅⋅+= ;  
O

nO
n ii∑ ⋅

=  

Příklad výpočtu: 

h = 0,5 m, b = 1,4 m, m = 1:1, i = 0,001 % 

drsnost břehů  - n1 = 0,020 ( dno bez opevnění)  

drsnost dna  - n2 = 0,030 (břehy odlážděné kamenem) 

Hodnota drsností dle typu opevnění je z tabulek pro výpočet dle Pavlovského. [9] 

Průtočný průřez: 

( ) 295,05,05,014,1 mS =⋅⋅+=  

Omočený obvod: 

mO 81,2110524,1 2 =+⋅⋅+=  

Hydraulický poloměr koryta: 

mR 34,0
81,2

95,0 ==  

Rychlostní součinitel: 

51,3034,0
02,0

1 250,0 =⋅=C  

02,0
81,2

030,04,1020,041,1 =⋅+⋅=n ;  

( )10,075,013,05,2 −⋅⋅−−⋅= nRny  

( ) 0250,010,002,034,075,013,002,05,2 =−⋅⋅−−⋅=y  

Střední rychlost: 

156,0134,051,30 −⋅=⋅⋅= smv  

Stálý průtok: 
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1353,095,056,0 −⋅=⋅= smQ  

 V tabulce č.12 jsou výpočty průtoků při následujících výškách hladiny vody 

v korytě. Krok výpočtu je proveden po 0,10 m. Je vyznačen průtok při maximální výšce 

hladiny vody v korytě a výška vody při průtoku 2,78 m3.s-1 zajištěném výpustním 

zařízením suché nádrže.  

 Z jednotlivých výpočtů je dále sestrojen graf konzumční křivky (viz graf č.6). 

Tabulka č.12 - Výpočet měrné křivky lichoběžníkového koryta 

h 
[m] 

S 
[m2] 

O  
[m] 

R  
[m] y C 

v  
[m.s-1] 

průměr 
n 

Q 
[m3.s-1]  

0 0 1,40 0,00 0,303 0,00 0,00 0,03 0,00  

0,1 0,15 1,68 0,09 0,286 17,68 0,17 0,03 0,03  

0,2 0,32 1,97 0,16 0,274 22,43 0,29 0,03 0,09  

0,3 0,51 2,25 0,23 0,264 25,76 0,39 0,03 0,20  

0,4 0,72 2,53 0,28 0,257 28,36 0,48 0,03 0,34  

0,5 0,95 2,81 0,34 0,250 30,51 0,56 0,02 0,53  

0,6 1,2 3,10 0,39 0,245 32,33 0,64 0,02 0,76  

0,7 1,47 3,38 0,43 0,240 33,91 0,71 0,02 1,04  

0,8 1,76 3,66 0,48 0,236 35,30 0,77 0,02 1,36  

0,9 2,07 3,95 0,52 0,233 36,55 0,84 0,02 1,73  

1 2,4 4,23 0,57 0,229 37,67 0,90 0,02 2,15  

1,1 2,75 4,51 0,61 0,226 38,70 0,96 0,02 2,63 

Výška hladiny při 
zajištěném průtoku 
2,78 m3.s-1 

1,2 3,12 4,79 0,65 0,223 39,64 1,01 0,02 3,15  

1,3 3,51 5,08 0,69 0,221 40,50 1,06 0,02 3,74  

1,4 3,92 5,36 0,73 0,218 41,30 1,12 0,02 4,38  

1,5 4,35 5,64 0,77 0,216 42,05 1,17 0,02 5,08  

1,6 4,8 5,93 0,81 0,214 42,75 1,22 0,02 5,84  

1,7 5,27 6,21 0,85 0,212 43,40 1,26 0,02 6,66 
Průtok v max. výšce 
koryta 

1,8 5,76 6,49 0,89 0,210 44,02 1,31 0,02 7,55  

1,9 6,27 6,77 0,93 0,208 44,60 1,36 0,02 8,51  

2 6,8 7,06 0,96 0,206 45,14 1,40 0,02 9,53  
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Graf č.6 - Konzumční křivka koryta toku Rakovec 
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9. Ekonomické zhodnocení 

9.1. Odhad náklad ů na stavbu ú čelové nádrže 

 Z podkladu pro vypracování diplomové práce, byly stanoveny jednotlivé ceny za 

m3, m2, m a ks požadovaného materiálu a práce. Tyto jednotky jsou propočítány s návrhem 

nádrže a je stanoven přibližný odhad nákladů na stavbu, který činí 7 671 900 kč (viz tab. č. 

13). Všechny částky jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na volbě 

materiálů a rozsahu prací prováděných při stavbě. 

 

Tabulka č.13 - Odhad nákladu na stavbu účelové nádrže 

Typ práce Cena/jednotka 
počet 
jednotek Cena [Kč] 

Sejmutí ornice v místě stavby hráze 500 kč/m3 730 m3 365 000 
Výkopové práce při budování výpustného 
objektu 400 kč/m3 325 m3 130 000 

Trouba ŽB DN 500/2500 4 200 kč/1ks 4 ks 16 800 

Trouba ŽB DN 800/2500 10 500 kč/1ks 15 ks 157 500 

Betonový podkladek 60/1115, 80/1115 200 kč/ks 43 ks 8 600 

Montáž potrubí 1 500 kč/ks 20 ks 30 000 
Konstrukční beton včetně dopravy a 
betonáže 6 000 kč/m3 65 m3 390 000 

Podkladní beton včetně dopravy a betonáže 5 300 kč/m3 10 m3 53 000 

Patka z lomového kamene 1 400 kč/m3 390 m3 546 000 
Násyp tělesa hráze včetně materiálu, 
násypu a hutnění 500 kč/m3 11 600 m3 5 800 000 

Komunikace 1 000 kč/m 175 m 175 000 

CELKEM     7 671 900 
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10. Závěr 

 Cílem diplomové práce je koncepce návrhu účelové nádrže na toku Rakovec a 

posouzení jejího vlivu na níže položené lokality. 

 Vstupními údaji pro vypracování práce byly hydrologické a klimatické údaje (viz 

kap. 3.1., 3.2.) a celková situace zájmového území ( viz příloha č.1). 

 V první části práce je shrnut popis současného stavu v zájmové oblasti daného toku 

(viz. kap. 3), a seznámení s procentuálním zastoupením ploch v daném území. V této části 

je také vytipován současný problém lokality s přívalovými dešti a je zde poukazováno na 

zaplavování přilehlých oblastí povodí toku Rakovec (viz  kap. č.4). 

 Na základě předchozích kapitol jsou uvedeny možné principy řešení 

protipovodňových opatření v daném území. Jsou zde uvedeny legislativní náležitosti 

v dané problematice a vodohospodářská řešení (biologická, organizační a technická). Viz 

kap.6 

 Jako vhodnou variantou protipovodňové ochrany jsem zvolil, jedno z technických 

vodohospodářských opatření, návrh účelové nádrže. Teoretické řešení je zpracováno 

v kapitole č.6. 

 Samotná koncepce mnou navržené účelové nádrže je uvedena v kapitole č.7. Zde je 

podrobný návrh jednotlivých stavebních částí hráze. Dále je proveden výpočet retenčního 

prostoru v závislosti na transformaci povodňové vlny. vypočtená velikost retenčního 

prostoru je 44 000 m3. Z batigrafických křivek je určen skutečný akumulační prostor, na 

základě jednotlivých vrstevnic a je stanoveno, zda vypočtený retenční prostor pro 

navrhovanou nádrž bude možné v zájmové oblasti zajistit. Viz kapitola č.7 

 Vliv účelové nádrže na níže položené lokality je rozpracován v kapitole č.8. Kde je 

uveden ovlivněný a neovlivněný průtok vody korytem při návrhu nádrže. Je zde uvedeno, 

jak velké snížení průtoku nastane a zda bude mít toto snížení pozitivní vliv na lokality pod 

nádrží. Dále je pomocí výpočtu měrné křivky koryta toku posouzeno, zda průtok 

vypouštěný pod nádrží koryto toku bezpečně převede. 
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 Součástí návrhu účelové nádrže je také odhad ekonomického zhodnocení. Odhad 

nákladů na výstavbu účelové nádrže je navržen v kapitole č.9. Konečná cena návrhového 

řešení dosáhla hodnoty 7 671 900kč. 

 Předpokládám, že mnou zvolená varianta řešení v zájmové oblasti splňuje cíl 

diplomové práce. Z provedených výpočtů je zřejmé, že návrh účelové nádrže v dané 

lokalitě je opodstatněný a proveditelný. Z posouzení vlivu nádrže na níže položené lokality 

vyplývá, že její vybudování bude mít pozitivní důsledky v zájmovém území a splní 

protipovodňové opatření toku Rakovec. 
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