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Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Rouchovany při 

průchodu povodňové vlny dle ČSN 75 2935. Práce obsahuje shrnutí základních údajů 

o vodním díle, popis jednotlivých částí, hydraulické výpočty, stanovení mezní 

bezpečné hladiny, stanovení kontrolní maximální hladiny. Výsledkem práce je 

zhodnocení současného stavu vodního díla a navržení nápravných opatření. 

 

 

Vodní nádrž, vodní dílo Kontrolní povodňová vlna, mezní bezpečná hladina, 

kontrolní maximální hladina, sdružený funkční objekt, zemní hráz, stabilita svahů. 

 

 

The main goal of the bachelor’s thesis is the safety assessment of the Rouchovany 

Dam during floods in accordance with ČSN 75 2935. The thesis contains information 

about hydraulic structure itself and of its segments, hydraulic calculations, set up 

permissible water level and control maximal water level. The result of the thesis is 

the evaluation of current condition of body of hydraulic structure and proposing 

corrective measures. 

 

 

Water reservoir, control flood wave, permissible water level, control maximal water 

level, safety associated object, embankment dam, slope stability. 
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Identifikační údaje 

Název akce: Posouzení vodního díla Rouchovany 

Zhotovitel: Kryštof Menšík 

Výškový systém: Balt po vyrovnání (Bpv) 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Vodní tok: Olešná 

Pozn. Výškové údaje zdrojů [4], [5], [6] jsou upraveny dle geodetického měření [9]. 

Cíle a předmět práce 

Cílem bakalářské práce je posouzení malé vodní nádrže Rouchovany (dále jen 

„VD Rouchovany“) při povodních dle ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních 

děl při povodních [1] a dle vyhlášky č. 367/2005 Sb., která mění vyhlášku č. 590/2002 

Sb., O technických požadavcích pro vodní díla [3]. 

 

Práce je členěná dle ČSN 75 2935 [1] následně: 

A Úvodní část 

B Účel a popis vodního díla 

C Základní údaje a podklady 

C.1 Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodni 

C.2 Hydrologické podklady 

C.3 Technické parametry a podklady 

C.4 Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla při povodni 

C.5 Hydraulické výpočty 

D Stanovení mezní bezpečné hladiny 

E Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži 

F Závěrečné zhodnocení 

G Nápravná a nouzová opatření 

H Použité podklady 

I Seznam tabulek 

J Seznam obrázků 

K  Seznam užitých zkratek 

L Seznam příloh 
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A. ÚVODNÍ ČÁST 
VD Rouchovany je průtočná malá vodní nádrž, napájena ze severu tokem 

Olešná (km 7,827) a ze severovýchodu Lipňanským potokem [4]. Vodní dílo se 

nachází severovýchodním směrem od obce Rouchovany v kraji Vysočina a bylo 

vystavěno v 1987 [4]. VD Rouchovany je zařazeno do IV. kategorie [4], [6]. Vzhledem 

k umístění a velikosti nádrže jsou pravděpodobné škody při hypotetické havárii 

nízké, se sociálními dopady lokálního rozsahu a možnými škodami na životním 

prostředí. Ztráty lidských životů jsou nepravděpodobné [1], [3]. 

Tato bakalářská práce se věnuje posouzení VD Rouchovany při povodni dle 

ČSN 75 2935 [1], a dle vyhlášky č. 590/2002 Sb. v platném znění [3]. Požadovaná míra 

bezpečnosti odpovídá kontrolní povodňové vlně s dobou opakování N = 100 let. 

 
Tabulka 1: Požadovaná míra bezpečnosti VD při povodních [3] 

Skupina 
VD 

Označení 
výše škody 

Kategorie 
VD 

Hodnotící hlediska 
Požadovaná míra 
bezpečnosti VD 

p = 1/N N [rok] 

A Velmi vysoké 

I.−II. 
Očekávají se značné ztráty 

na životech 
0,0001 10000 

II. 
Ztráty na životech jsou 

nepravděpodobné 
0,0005 2000 

B Vysoké III.−IV. 

Očekávají se ztráty na 
jednotlivých životech 

0,001 1000 

Ztráty na životech jsou 
nepravděpodobné 

0,005 200 

C Nízké IV. 

Škody pod vodním dílem, 
ztráty z užitku 

0,01 100 

Ztráty jen u vlastníka, ostatní 
škody jsou zanedbatelné 

0,02 až 0,05 50 až 20 
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Tabulka 2: Požadovaná míra bezpečnosti pro návrh a posuzování VD [1] 

Kategorie 
VD 

Pravděpodobné 
škody 

Hodnotící hledisko dle potenciálního rozsahu 
škod při havárii VD 

Požadovaná 
míra 

bezpečnosti VD 
Potencionální rozsah 

celkových škod 
Uvažované ztráty 

lidských životů 
p = 1/N N [rok] 

I. VeImi vysoké 

Mimořádně vysoké 
ekonomické škody, 

škody na živ. Prostředí 
a sociální 

dopady  v rozsahu 
státu 

Ztráty lidských životů 
se předpokládají 

0,0001 10000 

II. Vysoké 

Vysoké ekonomické 
škody, škody na 

životním prostředí, 
sociální 

dopady  v rozsahu 
regionu, případně 

státu 

Ztráty lidských životů 
se předpokládají 

0,0001 10000 

Ztráty lidských životů 
jsou 

nepravděpodobné 
0,0005 2000 

III. Střední 

Značné ekonomické 
škody, škody na 

životním prostředí, 
sociální 

dopady  v rozsahu 
regionu 

Ztráty lidských životů 
se předpokládají 

0,001 1000 

Ztráty lidských životů 
jsou 

nepravděpodobné 
0,005 200 

IV. Nízké 

Nízké ekonomické 
škody, škody na 

životním prostředí 
a sociální dopady 
lokálního rozsahu 

Předpokládají se 
ojedinělé ztráty 
lidských životů 

0,005 200 

Ztráty lidských životů 
jsou 

nepravděpodobné 
0,01 100 

Nízké ekonomické 
škody, škody pouze 

u vlastníka VD, ostatní 
škody jsou 

nevýznamné 

Ztráty lidských životů 
jsou 

nepravděpodobné 
0,05 20 
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B. ÚČEL A POPIS VODNÍHO DÍLA 

B.1 Účel díla 
Původním účelem, pro který byla nádrž zbudována je akumulace vody pro 

závlahy, pro tento účel nicméně již neslouží [6]. V současné době slouží VD 

Rouchovany k [4]: 

 snížení povodňového průtoku neovladatelným retenčním prostorem, které 

je však zanedbatelné, 

 sportovnímu rybolovu, 

 nadlepšování průtoků v korytě pod nádrží. 

 využití tělesa hráze pro silniční propojení Rouchovany–Skryje. 

B.2 Technický popis díla 
VD Rouchovany je vodní dílo IV. kategorie. Jedná se o průtočnou nádrž se 

zemní hrází a s plochou povodí 24,52 km2 k profilu hráze [4], [6]. Nové údaje z roku 

2017, uvažující změny průtoků vlivem výstavby nového jaderného zdroje elektrárny 

Dukovany (dále jen „NJZ EDU“), udávají změnu plochy povodí na 24,36 km2 [7]. Jedná 

se průtočnou nádrž se zemní nehomogenní hrází a sdruženým funkčním objektem 

[4]. 

B.2.1 Hráz 

Hráz VD Rouchovany: 

 typ vzdouvací stavby: zemní hráz, 

 objem vody při Mz: 221 000 m3, 

 plocha hladiny při Mz: 93 600 m2, 

 spodní výpusti: DN 400, DN 500, 

 bezpečnostní přeliv: kašnový. 

 

Nehomogenní zemní hráz, v příčném řezu lichoběžníkového tvaru, je tvořena 

těsnícím jádrem, přechodovou a stabilizační částí [6]. Hráz je založena na 

pokryvných hlínách [6]. Koruna hráze je přímá šířky 9,5 m, nachází se na ni silnice 

III/15249 [4]. Středové těsnící jádro je svislé se sklonem svahů 5:1, vyvedeno do výšky 

340,40 m n. m. (nejnižší úroveň těsnícího jádra dle IGP [5]), na šířku 4 m. Zemní 

zavazovací zámek pod těsnícím jádrem slouží k připojení do podloží z pokryvných 
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hlín, má hloubku 1 m, minimální šířku 4 m a sklony 1:1 [4]. Těsnící jádro v úrovní 

základové spáry navazuje na těsnící koberec na dně zátopy, který je chráněn 

přechodovou částí [6]. Materiál těsnícího jádra je hutněná jílovitá zemina F6-CL a F4-

CS [5]. Stabilizační část je tvořena hlinitopísčitým štěrkem G-F [5]. Přechodová část 

kryje těsnící jádro cca 1 m nad korunou těsnícího jádra tj. do výšky cca 342,00 m n. 

m. [4]. Šířka koruny přechodové části je 6 m se sklony svahů 1:1 [6]. Přechodová část 

slouží k odvedení prosakující vody, která je odváděna trubkami DN 150 s filtračním 

obsypem [4]. Povrchová voda není z koruny hráze sváděna příkopy mimo těleso 

hráze, ale stéká ze silnice do nádrže [15]. Návodní líc je opevněn kamennou 

rovnaninou tloušťky 0,6 m při sklonu 1:3,3. Vzdušní líc má sklon 1:2,2 a byl zpevněn 

ohumusováním a osetím [7]. 

 

 
Obr. 1: Koruna a vzdušní líc hráze [15] 
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Obr. 2: Návodní líc hráze, opevnění [15] 

 

Tabulka 3: Parametry hráze [4], [5], [9] 

Parametry tělesa hráze 

Délka koruny hráze   390,0 m 

Šířka koruny hráze   9,5 m 

Nejvyšší výška hráze   7,3 m 

Kóta koruny hráze (minimální)   341,86 m n. m. 

Kóta těsnícího jádra (minimální)   340,40 m n. m. 

Sklon návodního líce   1:3,3 

Sklon vzdušního líce   1:2,2 

Opevnění návodního líce   kamenná rovnanina 

Opevnění vzdušního líce   travní porost 

Hladiny nádrže 

Hladina stálého nadržení Ms   336,20 m n. m. 

Hladina zásobního prostoru Mz   339,90 m n. m. 

Maximální hladina Mmax   340,50 m n. m. 
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B.2.2 Sdružený funkční objekt 
Sdružený funkční objekt (dále jen „SFO“) se skládá z přelivné části a skluzu. 

Funkční objekt slouží k zajištění bezpečné vodní hladiny (bezpečnostní přeliv, skluz), 

a k odvedení přebytečné vody (spodními výpustěmi).  

SFO Je tvořen dvoupatrovým monoblokem, založen na skále, situován na levé 

straně údolí. Za běžného provozu je dle MŘ uvažována kapacita přelivu při Mmax 

15,24 m3/s s výškou návrhového přepadového paprsku 0,6 m [4]. Za současného 

stavu, kdy je provozuschopnost VN Rouchovany omezena (z důvodu zjištěné nižší 

úrovně těsnícího jádra), za běžného provozu (tj. mimo povodňové průtoky) nesmí 

dojít k překročení výšky 339,50 m n. m., tj. 0,4 m pod korunu přelivu [6]. Stoletá voda 

Q100 = 19,0 m3/s [7] bude převedena při výšce přepadového paprsku 0,72 m, tj. 

340,62 m n. m. Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu je 16 m [4, 6] a nachází 

se na kótě 339.90 m n. m. [9], [15]. Délka spadiště je 7 m [4]. Délka skluzu je 32 m, 

z čehož 26,5 m je krytý skluz. Šířka skluzu 2,6 m a je konstantní po celé délce (tedy 

od spadiště po spodní výpusti). Výška kryté části skluzu je 3 m [6]. 

SFO má dvě spodní výpusti DN 400 a DN 500 [4]. Výpusť DN 400 je zavedena 

do dolní chodby SFO, kudy odtéká voda o volné hladině do vývaru [6]. Odtoková 

šachta má šířku 2,6 m, výšku 2,1 m a tvoří spodní patro SFO [4]. Výpusť DN 500 je 

uložena ve dně SFO a má délku 40,5 m, během výstavby sloužila k převádění běžných 

průtoků [4], [6]. 

Závlahové potrubí DN 250 je zavěšeno pod stropem štoly a vyvedeno do 

armaturní šachty na vzdušné straně hráze. Závlahová čerpací stanice však byla 

zrušena a odstraněna, a její obnova se nepředpokládá [4], [8].  

V čele funkčního objektu je osazen vtok do asanačního potrubí DN 40 [6]. 

Pro regulaci vody v nádrži jsou navržena 4 šoupátka, osazená ve vtokovém 

objektu [4]. Úlohu odpadních výpustí plní dvě třmenová šoupátka: první světlosti DN 

400 na kótě 335,09 m n. m., druhé světlosti DN 500 na kótě 333,94 m n. m. [6]. Na 

závlahovém odběru je osazeno třmenové šoupátko DN 250 na kótě 335,99 m n.m., 

na stejné kótě je i třmenové šoupátko asanačního průtoku DN 40 [6]. 
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Obr. 3: Bezpečnostní přeliv, vtokový objekt SFO [15] 

 
Obr. 4: Výtok SFO do vývaru [15] 
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B.2.3 Vývar 
Na skluz sdruženého objektu navazuje při vzdušní patě hráze vývar, který 

slouží k utlumení kinetické energie vody [4]. Železobetonový vývar je založen do 

skalního podloží. Vývar má délku 21,5 m, šířku dna 2,2 m, a hloubku 2,1 m [4]. Sklon 

vnitřního líce stěn vývaru je 5:1 [6]. Za vtokovým čelem je na obou stranách vývaru 

vyústěno potrubí patních drénů a odvodnění armaturní šachty [6]. Za výtokovým 

čelem je do koryta toku Olešná oboustranně vyústěn drén vývaru [6]. 

Dno vývaru má v délce 3,7 m sklon 1:2, v délce 9,0 m je vodorovné a v délce 

6,3 m je ve sklonu 1:3 [4, 6]. V nadmořské výšce 332,71 m n. m. navazuje vývar na 

vodní tok Olešná, kde byla provedena úprava a zkapacitnění toku v délce 351 m, pro 

bezproblémové převedení průtoků [4]. 

 
            Obr. 5: Vývar, přepadající voda ze skluzu BP [15] 
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Obr. 6: Vývar, pohled po proudu, zavázání [15] 
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C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY 

C.1. Požadovaná míra bezpečnosti VD při povodni 
Malá vodní nádrž Rouchovany je dle svého významu a umístění zařazená 

do IV. kategorie vodních děl [4], [6]. Při porušení hráze dojde k nízkým ekonomickým 

škodám, škodám na životním prostředí a k sociálním dopadům lokálního rozsahu. 

Ztráty na lidských životech se nepředpokládají [1], [3]. 

Dle výše uvedeného zařazení, navrhuji v souladu s ČSN 75 2935 [1] KPV pro 

ověření bezpečnosti vodního díla jako teoretickou stoletou (N = 100 let) povodňovou 

vlnu dle stávajících [4, 11] i aktualizovaných podkladů [7]. 

C.2. Hydrologické podklady 
Pro posudek byly použity hydrologické údaje ČHMÚ pro profil hráze VD 

Rouchovany [11] uvedené v MŘ [4], aktualizované dle navýšení průtoků [7]. První 

uvažovaná KPV100 má objem WPV 100 = 1 250 000 m3, kulminační průtok 

Q100 = 17,0 m3/s a dobu trvání tPV 100 = 150 hod [4, 11]. Druhá KPV100 byla vytvořena 

pomocí programu nádrže pro nový kulminační průtok Q100 = 19,0 m3/s [7]. Její doba 

trvání je tPV 100 = 150 hod a objem WPV 100 = 1 391 547 m3 [14]. 

 
Tabulka 4: Hydrologické údaje [4], [11] 

Průměrný roční průtok 0,046 [m3/s] 

Průměrné roční srážky 551 [mm/rok] 

Minimální zůstatkový průtok 2,8 [l/s] 

 

 
Tabulka 5: Charakteristiky denních a ročních průtoků [11], [7] 

Qm – m-denní průtoky [l/s] 

30 90 180 270 330 355 364 

111 52 27,5 14 7 2,8 0,5 

QN – N-leté průtoky [m3/s] 

1 2 5 10 20 50 100 

1,4 1,8 3.0 4,6 7,2 12,5 19,0 
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C.3. Technické parametry a podklady 
Technické parametry jednotlivých konstrukčních prvků jsou popsány 

v kapitole B.2. Základní parametry VD Rouchovany dle [4], [5], [6], [7], [9]: 

 hydrologické číslo povodní [4]: 4-16-03-046, 

 plocha povodí [7]: 24,36 km2, 

 kóta koruny hráze [9]: 341,86 m n. m., 

 kóta těsnícího jádra [5]: 340,40 m n. m., 

 kóta dna nádrže [4]: 333,49 m n. m., 

 kóta bezpečnostního přelivu [9]: 339,90 m n. m., 

 délka přelivné hrany [6]: 16,0 m , 

 objemy nádrže [4]: 

- objem prostoru stálého nadržení 16 000 m3, 

- objem zásobního prostoru 205 000 m3, 

- objem retenčního prostoru 61 000 m3, 

- objem celého prostoru 282 000 m3, 

 zatopená plocha [4]: 

- při hladině stálého nadržení  21 600 m2, 

- při hladině zásobního prostoru  93 600 m2, 

- při maximální hladině   109 400 m2, 

 hladiny nádrže [4]: 

- hladina stálého nadržení   336,20 m n. m., 

- hladina zásobního prostoru  339,90 m n. m., 

- hladina retenčního prostou   340,50 m n. m, 

 povodeň s dobou opakování N = 100 let (KPV100 (V1)) [4]: 

- objem vlny WPV 100: 1 250 000 m3, 

- kulminační průtok Q100: 17,0 m3/s, 

- doba trvání tPV 100: 150 hod, 

 povodeň s dobou opakování N = 100 let (KPV100 (V2)) [7, 14]: 

- objem vlny WPV 100: 1 391 547 m3, 

- kulminační průtok Q100: 19,0 m3/s, 

- doba trvání tPV 100: 150 hod. 
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C.4. Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla při 

povodni 
  Manipulace na VD Rouchovany probíhá dle manipulačního řádu [4], který byl 

schválen 13. 9. 2004 Městským úřadem v Třebíčí, odbor životního prostředí. 

V případě povodní se nejprve plní zásobní prostor. Při zachování několika podmínek 

(které ovšem nemusí být splněny, je-li bezprostředně ohrožena bezpečnost nádrže 

- za krizových situací.) lze začít vypouštět nádrž pomocí spodních výpustí až na 

úroveň min. hladiny zásobního prostoru [4]. Plná kapacita spodních výpustí při 

Mmax je 2,603 m3/s. Vzhledem k původnímu závlahovému účelu nádrže, se ale v MŘ 

nedoporučuje před případnou povodní (očekávaným jarním táním) vypouštět 

zásobní prostor [4]. Nicméně vzhledem k zrušení závlahové funkce nádrže [6] se zde 

nabízí přehodnocení. 

  V případě, kdy hladina přesáhne 339,90 m n. m., začne voda přepadat přes 

bezpečnostní přeliv. Převádění povodňových průtoků není regulováno. Retenční 

prostor sahá dle MŘ do výšky 0.6 m nad přelivnou hranu na maximální hladinu 

340,50 m n.m. [4]. 

  Za povodní se postupuje podle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Opatření 

na ochranu před povodněmi provádí správce vodní nádrže 

v koordinaci s Povodňovou komisí obce Rouchovany a města Třebíč dle 

povodňového plánu [4]. 

  Pro transformaci PV je v nádrži retenční prostor neovladatelný. Retenční 

prostor má oproti objemu povodňových vln zanedbatelný objem [4]. 

C.4.1. Stupně povodňové aktivity 
Vodní dílo Rouchovany není napojeno na předpovědní a hlásnou službu. 

I. Stupeň povodňové aktivity (bdělost): 

  Nastává pří dosažení úrovně hladiny v nádrži 340,05 m n. m. (tj 0,15 m nad 

korunou bezpečnostního přelivu, odtok Q = 2,0 m3/s ≈ Q1) [4]. Dosáhnutí I. Stupně 

ohlásí obsluha VD: 

 správci vodního díla, 
 povodňovým orgánům obce Rouchovany. 

Vodní stavy se odečítají 3 x denně [4]. 
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II. Stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 

Nastává pří dosažení úrovně hladiny v nádrži 340,20 m n. m. (tj 0,3 m nad 

korunu přelivu, odtok Q = 5,39 m3/s ≈ Q5) [4]. Dosáhnutí II. Stupně ohlásí obsluha VD: 

 správci vodního díla, 
 povodňovým orgánům obce Rouchovany, 
 povodňovým orgánům města Třebíč, 
 Povodí Moravy, s.p. Brno 

Vodní stavy se odečítají 2 x za hodinu, při rychlém nástupu povodně s vyšší 

četností, dle pokynů pracovníků Povodí Moravy [4]. 

III. Stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 

Nastává pří dosažení úrovně maximální hladiny v nádrži 340,50 m n. m. (tj. 

0,6 m nad korunou bezpečnostního přelivu, odtok Q = 15,24 m3/s ≈ Q50–Q100) [4]. 

Dosáhnutí III. Stupně ohlásí obsluha VD: 

 správci vodního díla, 
 povodňovým orgánům obce Rouchovany, 
 povodňovým orgánům města Třebíč, 
 Povodí Moravy, s.p. Brno 

Vodní stavy se odečítají 4 x za hodinu [4]. 

C.4.2. Konstrukční uspořádání jednotlivých prvků vodního 

díla 
Těleso hráze 

Hráz VD Rouchovany je přímá, pojízdná a nehomogenní. Těsnící jádro je 

středové, svislé a do podloží je propojeno zavazovacím zámkem širokým 4 m, 

vysokým 1 m se sklony 1:1 [4]. V úrovni základové spáry navazuje na těsnící koberec 

ve dně zátopy, který je chráněn přechodovou částí [4]. Dno nádrže při návodní patě 

se upravuje na kótu 335,40 m n. m. [4]. Na vzdušní straně hráze je provedena 

stabilizační část přitěžovací lavicí. Stabilizační a přechodová část je tvořena 

z místních hlinitopísčitých štěrků [4]. Přechodová část kryjící těsnící jádro je 

vyvedena 1 m nad korunu těsnícího jádra, tj. na kótu cca 342,00 m n.m., šířka koruny 

přechodové části je 6 m, se sklony 1:1 [4]. Přechodová část na vzdušní straně hráze 

plní funkci odvodňovací vrstvy a je napojena až na patní drén vedený ve vzdušní patě 

hráze, trouby DN 150 s filtračním obsypem [4]. Na základě geodetického měření bylo 

určeno nejnižší místo koruny hráze na 341,86 m n. m. [9]. V rámci IGP bylo 

provedeno 5 sond za účelem určení koruny těsnící části, u vrtu J-3 a J-4 byl pozorován 
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pokles těsnění na úroveň 340,41 m n. m. a 340,40 m n. m., což je o cca 0,5 m níže 

než u zbylých sond [5].  

Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv tvoří horní část SFO, má půdorysně obdélníkový tvar 

s délkou přelivné hrany 16 m, na kótě 339,90 m n. m. [9]. Délka spadiště je 7 m, délka 

skluzu je 32 m, z čehož 26,5 m náleží skluzu skrytému s výškou 3,0 m [4]. Šířka 

spadiště je 2,6 m a zůstává stejná po celé délce skluzu. Dle výpočtů nedojde při 

průchodu PV100 k zahlcení. Stoletý kulminační průtok Q100 = 19,0 m3/s [7] bude 

převeden při hladině 340,62 m n. m., při výšce přepadového paprsku 0,72 m. 

Spodní výpusti 

Spodní výpusti jsou osazeny dvě – DN 500 a DN 400. Ze spodní výpusti DN 

400, která se nachází v 335,09 m n. m., vytéká voda do dolní chodby SFO, odkud 

odtéká o volné hladině do vývaru [4], [6]. Chodba má konstantní šířku 2,6 m a výšku 

2,1 m [4]. Odpadní potrubí DN 500 je uloženo ve dně SFO, má délku 40,5 m a sloužilo 

pro převedení běžných průtoků, během výstavby [6]. Osu vtoku má na kótě 333,94 

m n. m. s výtokem na 333,14 m n.m.. V pravé části SFO je osazeno závlahové odběrné 

potrubí DN 250, je zavěšeno pod stropem štoly a vedeno do armaturní komory [4], 

[6]. Pro zabezpečení asanačního průtoku je v čele funkčního objektu osazen uzávěr 

DN 40 [4]. Asanační průtok odtéká odvodňovacím žlábkem ve dně štoly sdruženého 

objektu do vývaru [4]. V roce 2014 proběhla generální oprava uzávěrů spodních 

výpustí DN 400 i DN 500, a výměna třmenového šoupátka DN 250 na závlahovém 

potrubí a asanačního šoupátka DN 40 [6].  

 
Obr. 7: Dispoziční uspořádání spodních výpustí a vtokových uzávěrů (překresleno dle [4] 

s úpravou výškových kót dle [9]) 
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C.5. Hydraulické výpočty 
Hydraulické výpočty obsahují: 

 odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu, 

 odvození měrné křivky koryta pod hrází, 

 odvození měrné křivky spodních výpustí, 

 výpočet výběhu větrové vlny, 

 transformace povodňové vlny. 

C.5.1. Odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu 
Kapacity bezpečnostního přelivu je odvozena z měrné křivky bezpečnostního 

přelivu bez uvažování zahlcení. Byla využita rovnice přepadu, se zanedbáním 

přítokové rychlosti. 

Q = mb0 2𝑔h3/2
        (1) 

Přelivná hrana je kruhově zaoblena s poloměrem r = 600 mm. Pro kruhové 

zaoblení hrany lze využít rovnice pro součinitel přepadu dle Rehbocka [12]: 

m = [0,312 + 0,09  + 0,30 − 0,01(5 − ) ]    (2) 

V rámci dalších výpočtů jsem ověřil hodnoty průtoku přes přeliv dle 

Belangera upravený dle Vo, Ngoc Diep [13], kde uvažují specifický průtok qW na 

jeden metr délky přelivné hrany bezpečnostního přelivu: 

qW = CD 𝑔( Hw)3/2
 ,       (3) 

kde CD je součinitel přepadu. Tento součinitel přepadu Cd jsem uvažoval dle 

empirických vzorců více autorů, odpovídajícím našim podmínkám: 
Tabulka 6: Součinitel přepadu CD [13] 

Autor (rok) CD [-] 

Montes (1964) 1,169(
𝐻𝑤

𝑅
) /  

Chanson a Montes (1998) 1,1854(
𝐻𝑤

𝑅
) ,  

Rehbock (1929) 
0,552 +  0,177 30 − (5 −

𝐻𝑤

𝑅
)  

Fawer (1937)  1 + 0,221 − 0.0260( )  

Jaeger (1956) 

2

3
[

𝑅

𝐻𝑤
+

4

3
− (

𝑅

𝐻𝑤
) +

4

3
(

𝑅

𝐻𝑤
)] 

Rouve a Indlekofer (1974) 

 0,94440 + 0,35497 −

0,10791( ) + 0,010309( )  
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Pro kontrolu byla křivka porovnána s MK bezpečnostního přelivu 

v manipulačním řádu. Výsledné měrné křivky naleznete v Příloze 5 a 6. 

C.5.2. Odvození měrné křivky koryta pod hrází 
Koryto pod hrází musí být schopné převést maximální průtoky. Pro určení 

kapacity koryta pod hrází jsme sestavili jeho měrnou křivku. Průtok korytem jsme 

určili pomocí vztahu 

Q = A  v,        (4) 

kde A průtočná plocha [m2] a v průřezová rychlost [m/s]. 

 

Průřezovou rychlost jsme určili dle Chézyho rovnice [12]: 

v = C√𝑅𝑖,        (5) 

kde C je Chézyho rychlostní součinitel [m0,5/s], R hydraulický poloměr [m] a i sklon 

čáry energie [-]. 

 

Rychlostní součinitel jsme uvažovali dle Manninga [12]: 

C = 𝑅 / ,        (6) 

kde n drsnost koryta [-]. 

Hydraulický poloměr se určí jako podíl průtočné plochy A k omočenému 

obvodu O. Výsledná křivka byla porovnána s MK koryta pod hrází v manipulačním 

řádu. Výslednou křivku naleznete v Příloze 3. 

C.5.3. Odvození měrné křivky spodních výpustí 
Předpokládá se plné otevření uzávěrů spodních výpustí. Pro určení průtoků 

při proudění v tlakovém režimu tj. zatopené horní hraně potrubí, jsme uvažovali 

vztah [12]:  

Q = S v,        (7) 

kde S průtočná plocha potrubí [m2] a v průtočná rychlost [m/s]. 

 

Pro výpočet rychlosti jsme využili vztah [12]: 

v = 
∑

),        (8) 

 

kde H výška hladiny na osou potrubí [m], ∑ξ součet součinitelů místních ztrát [-] a λ  

součin ztráty třením po délce λ [-] a délky potrubí l [m] dělený průměrem potrubí d 

[m]. Výslednou křivku naleznete v Příloze 4. 
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C.5.4. Výpočet výběhu větrové vlny 
Délka nádrže dosahuje v údolnici 700 m [4], přesahuje tedy délku rozběhu 

vlny 300 m - výběh vlny je třeba určit pomocí výpočtu [1]. Výpočet výběhu větrové 

vlny byl proveden dle ČSN 75 0255 [16]. Na základě znalostí parametrů nádrže a 

hráze [4, 5], byl určen výběh větrové vlny 0,88 m. Vlna od současné udržované 

hladiny 339,50 m n. m. vystoupí na 340,38 m n. m., tedy 0,02 m pod korunu těsnícího 

jádra [5]. 

C.5.5. Transformace povodňové vlny 
V rámci řešení bylo provedeno přešetření návrhové povodňové vlny PV100. 

Parametry vln jsou uvedeny v kapitolách C.2., C.3., tyto dvě teoretické povodňové 

vlny na přítoku do MVN Rouchovany jsou znázorněny v příloze 7. Pří řešení 

předpokládáme počáteční hladinu na 339,50 m n. m. a uzavření obou spodních 

výpustí.  

Pro řešení byly použity vztahy: 

)()(
d

)(d
tQtQ

t

tV
outin 

,       (9) 

)(d)).(()(d ththAtV s
       (10) 

)()(
d

)(d
))(( tQtQ

t

th
thA outins 

      (11) 

))(()( thQtQout 
        (12) 

kde Qin(t) je přítok vody do nádrže, Qout(t) je odtok vody z nádrže (přes přeliv a spodní 

výpustí), dV(t)/dt je okamžitá změna objemu vody v nádrži, As(h(t)) je zatopená 

plocha a dh(t)/dt je okamžitá změna hloubky vody v nádrži. 

Pro výpočet transformace povodňových vln byl použit program Nádrže [14] 

(doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D), ve kterém byla pro přibližnou numerickou integraci 

rovnice použita jednokroková metoda. Výsledky výpočtů jsou uvedeny 

v Přílohách 8 a 9. 
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D. STANOVENÍ MEZNÍ BEZPEČNÉ HLADINY 
Mezní bezpečná hladina (dále jen „MBH“) se stanoví jako nejvyšší hladina 

v nádrži, při jejímž překročení začíná být aktuální nebezpečí poruchy a havárie 

vodního díla [1].Dle článku 8.2 ČSN 75 2935 [1] se při určení MBH hodnotí: 

 celková stabilita hráze 

 povrchová eroze při přelití hráze 

 porušení filtrační stability hráze  

D.1. Celková stabilita hráze 
Stabilizační část hráze je tvořena z hlinitopísčitých štěrků G-F [4]. Těsnící část 

je tvořena hutněnými písčitými jíly CL a CS [5]. Ve smyslu ČSN 75 2410 jsou zeminy 

stabilizační i těsnící části označeny jako „velmi vhodné“ [2]. 

Návodní líc má sklon 1: 3,3, vzdušní líc má sklon 1 : 2,2, maximální výška hráze je 

necelých 8,0 m [4]. Pro uvedené materiály jsou doporučené orientační sklony [2]: 

- návodní 1 : 3,0 až 1 : 3,2, 

- vzdušní 1 : 1,75. 

Z Výše uvedeného vyplývá, že materiály i sklony svahů odpovídají požadavkům. 

D.2. Povrchová eroze při přelití hráze 
Koruna hráze má v nejnižším místě 341,86 m n. m., její povrch je zpevněn 

kontrukční vrstvou vozovky (asfalt, pod nímž je kamenitý podsyp) [5]. Vozovka tvoří 

většinu koruny, zbytek je zatravněn [15]. Při KPV100 vystoupá hladina na 340, 61 m n. 

m.. Vypočtená výška výběhu vlny na návodní líc je 0,88 m. Při nejnepříznivější situaci 

(KPV100 (V2) + hw1%) vystoupá hladina na 341,49 m n. m., tedy 0,36 m pod korunu 

hráze. Vzhledem k nepravděpodobnosti, že k výběhu větrové vlny dojde během 

stoleté povodně, neuvažujeme tuto hodnotu pro KMH. K přelití hráze nedojde. 

D.3. Porušení filtrační stability hráze 
Filtrační stabilita je zajištěna těsnicím jádrem, při jeho překročení začne 

docházet k průsakům, erozi a dalším nebezpečným poruchám, při přelití těsnícího 

jádra hrozí vytvoření predisponovaných průsakových cest vnitřní erozí vody, hrozí 

protržení hráze [1]. 

Mezní bezpečná hladina se rovná nadmořské výšce těsnícího jádra, které je 

v nejnižším bodě na 340,40 m n. m. [5]. 
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E. STANOVENÍ KONTROLNÍ MAXIMÁLNÍ HLADINY V NÁDRŽI 
Kontrolní maximální hladina byla určena na základě transformace kontrolní 

povodňové vlny KPV100. Při průběhu povodňové vlny se předpokládá: Počáteční 

hladina 339,50 m n. m. a uzavřené uzávěry spodních výpustí DN 400 i DN 500. Pro 

stanovení kontrolní maximální hladiny byl použit program NADRZ [14]. Výpočet byl 

proveden pro průchod povodňové vlny KPV100 ve dvou variantách. Výsledky jsou 

shrnuty v následující tabulce: 

 
Tabulka 7: Přítoky a odtoky VD Rouchovany při průchodu KPV100 [14] 

PV 
Max. přítok Max. odtok Max. hladina 

[m3/s] [m3/s] [m n. m.] 
KPV100 (V1) 17.00 16.50 340.57 
KPV100 (V2) 19.00 18.50 340.61 

 

Dle provedené transformace vychází kontrolní maximální hladina 340,61 m 

n. m., tedy nad těsnicí jádro. 

F. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Vodní dílo se pokládá za bezpečné při platnosti relace KMH ≤ MBH pří 

převedení KPV [1]. 

KMH ≤ MBH 

340,61 m n. m. ≰ 340,40 m n. m. 

 

KMH převyšuje těsnící jádro místy až o 0,21 m. VD Rouchovany není bezpečné ve 

smyslu požadavků ČSN 75 2935 [1]. 

Stav doporučujeme řešit opatřeními uvedenými v kapitole G. 
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G. NÁPRAVNÁ A NOUZOVÁ OPATŘENÍ 
Následující opatření jsou navržena pro zajištění bezpečnosti VD 

Rouchovany, a zvýšení MBH. 

Současnou situaci lze vyřešit třemi způsoby, případně jejich kombinací: 

 Přetěsněním a dosypáním koruny hráze 

 Nové řešení objektu na převedení povodní 

 Upravit kategorii VD Rouchovany na KPV20 

Pro zvýšení životnosti a lepší funkčnost VD se dále navrhuje odstranění 

zjištěných závad [6]: 

 Oprava schodiště 

 Přesunutí vodočetné latě 

 Majetkoprávní vztahy 

G.1. Přetěsnění a dosypání koruny hráze 
Hlavním problémem je nízká koruna těsnícího jádra, dle podrobného IGP, 

ve 30% délky hráze [5], způsobená prosednutím [6]. Stávající těsnící jádro, zde 

dosahuje kóty 340,40 m n. m. a je tedy 0,21 m pod KMH 340,61 m n. m.. Pro 

případnou sanaci by musel být omezen provoz na silnici III/15249 vedoucí korunou 

hráze. Vzhledem k dobrému stavu vozovky a dostatečné výšce koruny hráze, se 

nabízí užití bezvýkopových metod, bez porušení povrchu vozovky (např. injektáž). 

V případě odstranění povrchu vozovky při sanaci hráze se doporučuje dosypání 

koruny [7], není to však nutné (viz výše posouzení na přelití hráze D.2). 

G.2. Nové řešení objektu na převedení povodní 
Zabránit výstupu hladiny nad MBH lze účinnějším převedením povodňových 

průtoků. Nabízí se zde několik možností: otevření stávajících uzávěrů spodních 

výpustí během povodně, návrh nové větší spodní výpusti. Při nahrazení výpusti DN 

400, výpustí DN 1000, dojde k poklesu KMH na maximální hladinu 340,50 m n. m., 

tedy stále 0,10 m nad těsnící jádro [5]. Pří nahrazení výpusti DN 400 Výpustí DN 1300 

vystoupá hladina již pod kótu koruny těsnícího jádra na 340,39 m n. m.. Předpokládá 

se počáteční hladina 339,50 m n. m., otevření výpusti po celou dobu povodně a 

funkčnost bezpečnostního přelivu. 

Další možností je zkapacitnění SFO spočívající ve snížení přelivné hrany 

bezpečnostního přelivu. Vzhledem k ztrátě původní závlahové funkce nádrže [6], se 
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nabízí snížení hladiny zásobního prostoru vedoucí k zkapacitnění bezpečnostního 

přelivu a zvýšení bezpečnosti VD Rouchovany.  

G.3. Upravení kategorie VD Rouchovany  
Nabízí se zde přehodnocení, zda jsou škody třetí osoby při potenciální havárii 

významné. Jsou-li ztráty jen u vlastníka VD a ostatní škody jsou zanedbatelné, pak by 

požadovaná míra bezpečnosti byla pouze na dvacetileté průtoky [1], [3], které budou 

bezpečně převedeny. 

G.4. Oprava schodiště 
Schodiště vedoucí od silnice kolem SFO k vývaru, je vlivem lokálního sednutí 

zborcené a nakloněné, s rozpadajícími se stupni [6], [15]. Současný stav schodiště je 

nebezpečný a může vést k úrazům. Kvůli chybnému napojení SFO a schodiště 

doporučuji prověřit proti vzniku průsakové cesty ve styku, zda v místě styku není 

porucha, která by vedla k porušení stability hráze. Dále doporučuji vyplnění 

propadlého terénu v oblasti schodiště na vzdušním líci hráze a opravu poškozených 

stupňů.  

 
Obr. 8: Propad schodiště, napojení na SFO [15] 
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Obr. 9: Nakloněné schodiště vlivem sedání, napojení na SFO [6] 
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G.5. Přesunutí vodočetné latě 
Vodočetná lať je umístěna blízko návodního svahu a bývá zakryta břehovou vegetací 

[15]. Doporučuji přesunutí na viditelnější místo pro lepší sledování polohy hladiny. 

Lať by měla v nové poloze umožnit i sledování hladin v úrovních pod korunou přelivu 

a současně by měla být od přelivné hrany ve vzdálenosti alespoň trojnásobku 

přepadové výšky [6]. 

 

 
Obr. 10: Vodočetná lať, současný stav [15] 
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Obr. 11: Navrhované přesunutí vodočetné latě [6] 

G.6. Majetkoprávní vztahy 
Doporučuje se řešit majetkoprávní vypořádání pozemků, na kterých se VD 

Rouchovany nachází a následně se pokusit provést kolaudaci díla [6]. 
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