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ABSTRAKT 

Diplomová práce „Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice“  

se zabývá komplexním zpracováním rekonstrukce malé vodní nádrže Hradisko. Tato práce 

navazuje na bakalářskou práci, ve které byl podrobně popsán současný stav MVN 

Hradisko.  Na základě zaměření hráze a zátopy pomocí přístroje GPS je vypracována 

podrobná projektová dokumentace. V rámci řešení rekonstrukce MVN Hradisko  

je navržena oprava hráze a navýšení koruny hráze, dále jsou dimenzovány nové funkční 

objekty, odbahnění dna včetně úprav v zátopě a další nezbytné kroky důležité pro 

správnou funkčnost strádající a již nevyhovující MVN.  Funkční objekty jsou zpracovány pro 

dvě varianty řešení. První varianta spočívá v návrhu výpustného objektu a bezpečnostního 

přelivu a druhá varianta zahrnuje návrh sdruženého funkčního bloku. Na závěr jsou 

vyčísleny a porovnány celkové náklady obou variant na základě orientačního položkového 

rozpočtu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

malá vodní nádrž, rekonstrukce, hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, sdružený 

funkční blok, vývar 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis, called „Reconstruction of the small water reservoir Hradisko  

in the cadastral area of Radslavice“, focuses on the complex process of a reconstruction  

of the small water reservoir Hradisko. This work follows up on the bachelor’s thesis,  

in which the current state of the Hradisko reservoir was described in detail. Based on the 

survey of the dam and the flood using a GPS device, detailed project documentation was 

prepared. Within the solution for the reconstruction of Hradisko reservoir, a repair  

of the dam and the increase of the crown of the dam is proposed, new functional objects 

are dimensioned, the bottom is cleared of mud, including modifications in the flood, and 

other necessary steps for proper functioning of the crumbling no longer compliant 

reservoir are described. Functional objects are processed for two variants of the solution. 

The first option consists of the design of a bottom outlet and a safety spillway, and the 

second alternative involves the design of a combined functional block. In the end, the total 

costs of both options are quantified and compared on the basis of an indicative item 

budget.  

 

KEY WORDS 

small reservoir, reconstruction, dam, bottom outlet, spillway, combinated functional 

object, stilling basin  
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1. ÚVOD 

Malé vodní nádrže je potřeba pravidelně sledovat a průběžně udržovat. Po určité době 

provozu bývá nutná rekonstrukce a modernizace jednotlivých objektů. Současný stav většiny 

hrází a funkčních objektů odpovídá jejich stáří a výši investic do jejich údržby. V poslední době 

dochází k výrazným změnám hydrologických a klimatických poměrů, což postupně vede  

ke střídajícím se extrémním klimatickým jevům, např. extrémní sucho či povodně. Důsledkem 

jsou změny funkcí a účelu malých vodních nádrží. [1]  

Rekonstrukce zahrnují zásadní změny, úpravy a přestavby, které zasahují do podstaty malé 

vodní nádrže. K těmto změnám patří například výměna výpustného zařízení, úpravy hráze, 

dodatečné zvyšování hráze, přestavba nebo zkapacitnění bezpečnostních přelivů a další. 

Rekonstrukční práce jsou mimořádně náročné a vyžadují pečlivost při uvádění hráze  

do původního stavu. [1] 

K dalším problémům MVN patří zanášení nádrží. Jedná se o přirozený jev, který snižuje 

akumulační schopnost nádrže a zhoršuje kvalitu vody v nádrži. Důsledkem zanášení je postupné 

omezování dalších vodohospodářských, biologických a ekologických funkcí. Odbahňování 

malých vodních nádrží je nezbytné v důsledku jejich zanesení, které bývá způsobeno přítokem 

suspendovaných nebo rozpuštěných látek z povodí či břehovou abrazí. Projekty na rekonstrukci 

nádrží se rovněž věnují problematice využití či zneškodnění sedimentu vytěženého ze zátopy, 

která je spojena s poměrně náročnými pravidly a v mnoha případech i vysokými náklady. [1] 

[2] 

Předmětem této diplomové práce je rekonstrukce malé vodní nádrže Hradisko v katastrálním 

území Radslavice v okrese Vyškov. Nádrž byla vybudována v 60. letech minulého století  

a po celou dobu své existence nebyla ani jednou odbahněna či opravena. Těleso hráze  

je zchátralé a technický stav hráze je nevyhovující.  

V rámci bakalářské a navazující diplomové práce bylo dohledáno mnoho podkladů  

pro samotné řešení rekonstrukce a MVN byla pravidelně navštěvována. Pro zájmové území byl 

použit digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G), který byl doplněn zaměřenými body 

pomocí GPS přístroje. Kvůli absenci výzkumných sond došlo k několika zjednodušujícím 

předpokladům, např. nebylo možné určit přesnou skladbu hráze, podloží, základovou spáru ani 

původní terén. Je zřejmé, že při řádném návrhu rekonstrukce nádrže je nezbytné provést 

podrobný inženýrsko-geologický průzkum (IGP) celého areálu. Poté by konkrétní návrhy 

opravy hráze, únosnosti podloží a celková rekonstrukce MVN Hradisko byly pochopitelně 

navrženy efektivněji a správně.  
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2. CÍL PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí malé vodní nádrže Hradisko v katastrálním území 

Radslavice. V této práci budou na základě místního šetření v terénu a zaměření zájmového 

území pomocí přístroje GPS podrobně zpracovány dvě varianty řešení rekonstrukce MVN 

Hradisko. Následně budou tyto varianty porovnány a vyhodnoceny na základě orientačního 

položkového rozpočtu. První varianta řešení rekonstrukce spočívá v návrhu výpustného objektu 

a bezpečnostního přelivu. Druhá varianta zahrnuje návrh sdruženého funkčního bloku. Součástí 

diplomové práce je rovněž vytvoření modelu HEC-HMS pro malou vodní nádrž Hradisko  

a návrh odbahnění dna nádrže spolu s uskladněním rybničního sedimentu. 
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3. HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ V ČR 

Počátek vývoje rybníkářství v České republice sahá až do 12. století. Polovina 14. století  

je významnou rozvojovou fází rybníkářství, protože v této době bylo založeno několik rybníků, 

především za rybochovným účelem či jako řešení vodohospodářských problémů. Za panování 

Karla IV. bylo podporováno jak rybníkářství, tak lepší hospodaření s vodou z královských 

prostředků. Údajně se v té době na území Čech nacházelo 75 000 ha rybníků. Mezi rybníky 

vybudovanými za vlády Karla IV. patří rybník Dvořiště (1367) a rybník Bošilecký (1355). 

Rybníkářství na území České republiky dosáhlo největšího rozmachu v období od druhé 

poloviny 15. století do konce 16. století. V tomto období se budování rybníků chopila především 

šlechta, která disponovala jak potřebnými financemi, tak dostatečným množstvím zemědělské 

půdy. Budováním rybničních soustav prosluli zejména šlechtické rody Pernštejnů, Rožmberků 

a Schwarzenbergů, díky kterým se naše země stala jedinou skutečnou historickou rybníkářskou 

velmocí na celém kontinentu. Rybníky srovnatelné s rybníky na území České republiky lze 

nalézt i v jiných zemích (např. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko nebo Izrael), avšak tak 

důmyslný a fungující systém rybničních soustav není nikde překonán ani dosažen.  

Počátek 15. století představuje další významné období rozvoje českého rybníkářství, přičemž 

rybníky byly vysoce ceněny. Mezi významné stavitele rybníků v té době patřili Jan Hroch 

z Osečan a jeho rod, Jan Fejfar z Malíkova, Jan Zelendar z Prošovic a Jan Šťastný Pušperský 

z Pleší. Za první tzv. „zlatý věk rybníkářství“ lze považovat konec 15. a téměř celé 16. století. 

V té době se na našem území nacházelo zhruba 25 tisíc rybníků o celkové ploše cca 180 tisíc 

ha. Mezi významné osobnosti rybníkářství na přelomu 15. a 16. století patří bohatý šlechtic 

Vilém z Pernštejna a na Helfenštejně, fišmistr Jan Vlček (1496), Jan Křenek z Čestic (1518-

1520) a Kabát z Bohdanče. Pernštejnové vybudovali např. rybník Vyplatil nebo Opatovický 

kanál dlouhý 34 km. Zhruba ve stejné době v okolí Třeboně byly Rožmberky vybudovány 

desítky nových rybníků. K významným rybníkářům patřil také Štěpánek Netolický, který sloužil  

u Rožmberků.  

V první polovině 16. století patřil k významným rybníkářům olomoucký biskup Jan 

Dubravius (asi 1486-1553), s vlastním jménem Jak Skála z Doubravky a Hradiště. Dalším 

významným rybníkářem byl Mikuláš Ruthard z Malešova, který vybudoval rybniční soustavu 

v okolí Chlumu u Třeboně a mezi významné rybníky této soustavy patří Staré jezero, Starý 

hospodář, Staňkovský rybník, Podsedek a Hejtman.  

V druhé polovině 16. století patřil k významným rybníkářům Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 

ve službách Rožmberků. Vybudoval rybníky Rožmberk, Nevděk (dnes Svět), Spolský rybník, 

rybník Potěšil a rozšířil rybníky Opatovický rybník, rybník Dvořiště a Záblatský rybník.   

V období třicetileté války (1618-1648) skončila zlatá éra rybníkářství a řada rybníků byla 

poškozena zničením vypouštěcích zařízení či prokopáním hrází.  

V druhé polovině 17. století po skončení války byly rybníky postupně obnoveny a opraveny, 

nikdy už ale nedošlo k obnovení dřívějšího rozsahu a slávy českého rybníkářství.   
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V průběhu 18. století, za vlády Marie Terezie (1740-1780) byly pozměněny hospodářské 

postupy a bylo zrušeno nevolnictví, což vedlo k rušení rybníků za účelem využití daných 

pozemků k pěstování hospodářských plodin. V polovině 19. století zbylo na území Čech 

přibližně 46 000 rybníků. Z původní celkové rozlohy rybníků 180 000 ha poklesla jejich výměra 

v roce 1840 na 35 414 ha. V druhé polovině 19. století byly obnoveny některé zrušené rybníky 

a do rybničního hospodaření byly vneseny nové odborně zdůvodněné a racionální prvky. [3] [4] 

Celkový počet rybníku v první polovině 20. století se pohyboval okolo 24 000 rybníků 

s výměrou 51 800 ha. Ve druhé polovině 20. století začaly být některé rybníky obnovovány 

především za účelem zajištění melioračních potřeb nebo za rekreačními účely. V roce 1989 

došlo k velkým změnám v majetkoprávních poměrech a plánech výstavby a obnovy malých 

vodních nádrží. Na přelomu 20. a 21. století byl zvýšený zájem jak o budování, tak  

o rekonstrukci malých vodních nádrží, jež byly podporovány různými finančními programy 

z evropských fondů. [4] 
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4. MALÉ VODNÍ NÁDRŽE 

V této kapitole bude popsána malá vodní nádrž jako objekt rekonstrukce diplomové práce. 

Rovněž budou vysvětleny jednotlivé konstrukční prvky nádrže spolu s výpočty základních 

charakteristik.  

 

4.1. Charakteristika MVN 

Malé vodní nádrže jsou dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže charakterizovány největší 

hloubkou do 9 m a zadrženým objemem do 2 mil. m3 vody při normální hladině, za kterou  

se považuje nejvyšší hladina ovladatelného prostoru nádrže. [5]  

Vodní nádrží je označován prostor k dlouhodobějšímu zadržování vody, který vzniká 

přirozeně nebo uměle. Umělá vodní nádrž je definovaná jako vodní dílo dle zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách: „Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

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

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

sledovaným tímto zákonem.“ [6] 

 

4.2. Účel výstavby MVN 

Malé vodní nádrže, především jejich soustavy, mají velký vliv na charakter krajiny. Nejen  

že ji klimaticky a esteticky ztvárňují, usnadňují také její plné využití. Nádrž představuje důležité 

biocentrum v krajině a svým specifickým prostředím umožňuje soustředění jak drobných savců 

a ptactva, tak i rekreaci lidí.  

Malé vodní nádrže se dělí podle různých hledisek, jedná se o hlediska krajině ekologická, 

provozně funkční (účelová), dle způsobu zásobování vodou, dle polohy v krajině, dále podle 

uspořádání a tvaru nádrže. [1] 

Z provozně funkčního hlediska dělíme nádrže na [5]: 

- zásobní nádrže (průmyslové, vodárenské, závlahové, energetické, kompenzační, 

zálohové, aktivizační, retardační),  

- ochranné (retenční) nádrže (retenční se zásobním prostorem, poldry, protierozní, 

dešťové a vsakovací),  

- rybochovné nádrže (výtěrové, třecí, plůdkové výtažníky, výtažníky, komorové, 

hlavní, speciální komory, sádky, karanténní),  

- nádrže upravující vlastnosti vody (chladící, předehřívací, usazovací, dočišťovací 

biologické, aerobní, anaerobní),  

- hospodářské nádrže (protipožární, napájecí, plavící, výtopové, pro chov drůbeže  

a pěstování vodních rostlin),  
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- speciální účelové nádrže (vyrovnávací, recirkulační, přečerpávací, rozdělovací, 

spalovací, závlahové vodojemy), 

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

- asanační nádrže (záchytné, skladovací na vodu, rekultivační, otevřené vyhnívací  

na kal, skladovací laguny),  

- nádrže na ochranu (fauny, flory) 

- nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě (okrasné, hydromeliorační, návesní 

rybníčky, umělé mokřady). 

Většina malých vodních nádrží je polyfunkční. Plní svou primární funkci a zároveň 

funkce vedlejší.  

Nejběžnější typ MVN představují rybníky. Rybník je uměle vybudovaná malá vodní 

nádrž s možností úplného a pravidelného vypouštění vody, která slouží především k chovu ryb. 

Zároveň plní řadu dalších neméně důležitých funkcí [5]: 

- vodohospodářských, 

- klimatických, 

- krajinných, 

- ekologických aj. 

 

4.3. Poloha a umístění rybníků 

Podle polohy v krajině se nádrže dělí na návesní, lesní, polní a luční. Podle způsobu 

napájení vodou se dělí na pramenité, potoční, říční (zásobené soustředěným povrchovým 

přítokem) a nebeské (zásobeny rozptýleným povrchovým přítokem). [5] 

Z hlediska umístění vzhledem k vodnímu zdroji dělíme nádrže na průtočné a neprůtočné 

(boční, břehové aj.). Do nádrží neprůtočných bývá voda přiváděna kanály (přívodními stokami, 

náhony). [5] 

 

Výběr vhodného místa pro situování účelových nádrží a rybníků závisí [7]:  

- na účelu a požadované funkci nádrže, 

- na tvaru nádržní pánve, 

- na vhodnosti místa pro výstavbu hrázového tělesa a jednotlivých objektů, 

- na vhodnosti vodního zdroje, 

- na hydropedologických a hydrogeologických podmínkách, 

- na vzdálenosti od místa těžby stavebního materiálu pro těleso hráze, 

- na poměrech ve vlastnictví pozemků, 
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- na kvalitě půdy v zátopové oblasti,  

- na poměrech zemědělsko-výrobních, 

- na řadě dalších místních vlivů.  

 

4.4. Jednotlivé prvky MVN 

Jednotlivé objekty malých vodních nádrží umožňují plnit jejich základní funkce. Patří 

k nim hráz, zátopa, výpustná zařízení, která slouží k vypouštění vody z nádrže, dále 

bezpečnostní přelivy používané k převedení povodňových průtoků nebo sdružené funkční 

bloky, které v jednom objektu plní několik funkcí zároveň. [5] 

Ke stanovení a posuzování návrhových parametrů MVN se v České republice používají 

především tyto předpisy [15]: 

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, 

- ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží, 

- ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení,  

- TNV 75 2415 Suché nádrže, 

- TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, 

- Vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.  

 

4.4.1. Hráz a zátopa 

Hráz představuje základní stavební prvek u většiny malých vodních nádrží. Vytváří 

bariéru, pomocí které zachytává vodu v údolí a tím tvoří zátopu nádrže. [5] 

Pro hráze homogenní, které jsou vybudovány pouze z jednoho materiálu, musí být 

zeminy dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Mezi nejvhodnější zeminy patří písčito-

jílovité zeminy s obsahem 50 až 70 % písku. Naopak nejméně vhodnými jsou jílovité zeminy, 

které rozbřídají, bobtnají a jsou namrzavé. Zeminy určené ke stavbě homogenních hrází nesmí 

obsahovat pařezy, drny ani kořeny, které by mohly vytvářet preferenční cesty pro průsak vody 

hrází. [7] 

Homogenní hráze (Obr. 1) jsou po stavební stránce jednoduché i výhodné, v případě,  

že se v blízkosti budoucí nádrže nachází dostatek vhodné zeminy.  

Příčný profil hráze malých vodních nádrží je lichoběžníkového tvaru. Sklony svahů 

hráze závisí na druhu použité zeminy a vyplývají z požadavku na stabilitu hráze dle ČSN 73 

6850 a předepsaného stupně bezpečnosti. [7] [1] 

Šířka koruny u hráze, která má výšku nad 5 m, se navrhuje minimálně 3 m. Dále závisí 

na požadavku převedení komunikace a také na technologii provádění vlastní hráze. V případě, 

že se jedná o občasný pojezd vozidel, navrhuje se průjezdná šířka koruny min. 3,5 m.  
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Opevnění koruny hráze závisí na využití hráze. V případě, že je koruna hráze  

bez komunikace, ochrana osetím do vrstvy ornice tloušťky 0,10 až 0,15 m je dostačující. Jestliže 

je koruna hráze využívána k občasnému pojezdu vozidel, je vhodné provést zpevnění například 

zaválcovaným štěrkem. [7] 

Svahy zemních hrází jsou opevněny za účelem ochrany tělesa hráze před nepříznivými 

účinky vln, dešťových srážek, ledu a dalších činitelů. Opevnění návodního svahu se navrhuje 

od koruny hráze a zasahuje min. 0,5 m nad hladinu stálého nadržení a min. 0,8 m pod hladinu 

zásobního prostoru. V dolní části se opevnění návodního svahu opírá o opěrnou patku.  

Při sklonech návodního svahu, které jsou mírnější než 1:2, se navrhuje opevnění pohozem  

z lomového kamene nebo z makadamu. [1] [10] 

Bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální hladinou vody v nádrži slouží 

k tomu, aby při průchodu návrhové povodně nedocházelo k případnému výběhu vln na korunu 

hráze. [7] 

Celkovou výšku hráze určuje součet [7]: 

- hloubky založení hráze,  

- hloubky zásobního prostoru, 

- hloubky retenčního prostoru nádrže, 

- hodnoty bezpečnostního převýšení koruny hráze nad maximální hladinou vody 

v nádrži. 

 

Obr. 1 Vzorový řez homogenní hrází [8] 

 

Zátopa nádrže představuje prostor pro zachycení vody v nádrži, jedná se o plochu vodní 

hladiny závislou na přítoku vody do nádrže. Zátopovou plochu je nezbytné zbavit veškeré 

organické hmoty, porostů, balvanů a staveb, které by mohly vést k hygienickým i k estetickým 

závadám. Odbahňování malých vodních nádrží je nezbytné kvůli důsledku jejich zanášení, které 

je způsobeno přítokem suspendovaných a rozpuštěných látek z povodí, které vytvářejí příznivé 

podmínky pro eutrofizaci, růst biomasy a její následné odumírání a sedimentaci v nádrži. 
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Zanášení nádrží způsobuje postupné omezování až znemožňování vodohospodářských, 

ekologických a biologických funkcí malých vodních nádrží. [7] 

Rybniční sediment se obvykle těží po vrstvách. Vzorky vytěženého sedimentu jsou 

odeslány k analýze a na základě laboratorních výsledků je rozhodnuto o naložení s rybničním 

sedimentem dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. Odbahňování bývá obvykle prováděno suchou cestou 

v letním období. 

Na závěr úpravy zátopy je třeba vyrovnat, vyspádovat a řádně odvodnit dno nádrže 

pomocí odvodňovací sítě. [7] 

 

4.4.2. Výpustné zařízení  

Výpustné objekty malých vodních nádrží slouží k regulovanému vypouštění vody 

z malých vodních nádrží a k udržení hladiny normálního nadržení na požadované výši. 

Výpustné zařízení se zpravidla umísťuje do nejnižšího místa nádrže tak, aby bylo možné 

vypustit veškerou vodu z nádrže. [7] 

Každé výpustné zařízení by mělo disponovat uzavíracím prvkem a zařízením  

pro odvedení vody. K dalším částem výpustného zařízení patří vlastní uzávěr, česlové stěny, 

které výpust chrání před zanášením plovoucími předměty a zařízení pro tlumení energie vody 

pod hrází. Z konstrukčního hlediska dělíme výpusti na otevřené a trubní. V současnosti jsou 

preferované trubní výpusti, jak z funkčních, tak z estetických důvodů. Ve většině případů  

se navrhují trubní výpusti, které jsou hrazeny kanalizačním šoupátkem (Obr. 2) nebo trubní 

výpusti požerákového typu.  [1]  

Otevřené výpusti jsou náročnější na manipulaci s uzávěry a kvůli své mohutné 

konstrukci mohou disponovat četnými průsaky podél stěn. [7]  

 

Obr. 2 Schéma spodních výpustí [9] 

Výpustné zařízení je navrhováno dle konstrukčního uspořádání jednotlivých částí dle Obr. 2.  

Účinná šířka přelivu b0 se započtením vlivu kontrakce je určena dle vztahu (1) [7]: 

b0 = b – 2 ∙ KV ∙ h [m],           (1) 
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kde b0  [m]  účinná šířka přelivu, 

b [m]  šířka přelivu bez vlivu kontrakce, 

KV  [-]  součinitel vtoku, 

h  [m]  výška přepadového paprsku. 

 

KV = 
b ∙  KV0

b+h
  [-],            (2) 

 

kde KV0 závisí na ostrosti hrany, viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Součinitel vtoku KV pro různé úpravy vtoku [7] 

Množství vody, které proteče přes dlužovou stěnu za jednotku času, se vypočte podle 

následujícího vzorce (3) [7]:  

Qmax = m ∙ b0 ∙ √2 ∙ g  ∙ ℎ
3

2  [m3∙s-1],         (3) 

 

kde m [-]  součinitel přepadu,  

 b0 [m]  účinná šířka přelivu se započtením vlivu kontrakce, 

 g [m∙s-2]  tíhové zrychlení, 

 h [m]  výška přepadového paprsku. 

 

4.4.3. Bezpečnostní přeliv 

Funkce bezpečnostních přelivů spočívá v ochraně nádrží před účinky povodňových 

průtoků. Bezpečnostní přelivy chrání vlastní nádrž, především hráz před přelitím, poškozením 

či protržením. Každá průtočná nádrž musí být vybavena bezpečnostním přelivem. U malých 

vodních nádrží bývají bezpečnostní přelivy nehrazené a nevyžadují obsluhu při průchodu 

povodňové vlny. Na bezpečnostním přelivu ani v jeho blízkosti se neumísťují žádná zařízení, 

která by mohla nějakým způsobem narušit jeho funkci nebo snižovat kapacitu přelivu.  

Bezpečnostní přelivy jsou navrhovány tak, aby bezpečně převedly návrhový kulminační 

průtok, který je u malých vodních nádrží dán nejvyšší hodnotou Q100. Návrh typu, materiálu  
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a umístění bezpečnostního přelivu se provádí dle výpočtu rozměrů přelivu, který zahrnuje 

výpočet délky přelivné hrany a výšky přepadového paprsku. [5] [7] 

Průtok přes korunu přelivu je vypočten podle vztahu (4) [13]:  

Q = m ∙ b ∙ √2 ∙ g  ∙  ℎ
3

2  [m3∙s-1],          (4) 

 

kde Q [m3∙s-1] návrhový kulminační průtok, 

m [-]  Bazinův součinitel přepadu, 

 b [m]  šířka přelivné hrany, 

 g [m∙s-2]  tíhové zrychlení, 

 h [m]  přepadová výška.  

 

Podmínka tlumení energie vývarem je splněna podle vztahu (5) [13]: 

 

σ = 
hd+d 

h2
 = (1,05 – 1,10) [-],           (5) 

 

kde σ [-] míra vzdutí, 

hd [m] hloubka vody v korytě pod vývarem, 

 d [m] hloubka vývaru, 

 h2 [m] druhá vzájemná hloubka. 

 

4.4.4. Sdružený funkční objekt 

Sdružené funkční objekty plní na malých vodních nádržích funkci bezpečnostních 

přelivů, výpustných a odběrných zařízení. Ve většině případů je sloučení funkcí jednotlivých 

zařízení výhodnější jak z hlediska technického, tak i z hlediska provozního a ekonomického. 

Mezi nejrozšířenější objekty patří jednopatrové (Obr. 4) a dvoupatrové sdružené objekty. 

Objekty bývají vybaveny dvěma spodními výpustěmi, které disponují předřazenými česlemi. 

K preferovaným přelivům těchto objektů patří přelivy žlabové a šachtové. Ovládací zařízení  

se nachází v úrovni manipulační plošiny. [5] 
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Obr. 4 Schéma sdruženého funkčního objektu [5] 

1 – nádrž, 2 – přeliv, 3 – hráz, 4 – štola, 5 – podloží, 6 - vývar 

 

Při výpočtu výpustného objektu bude uvažován stejný postup jako v kapitole 4.4.2.  

 

Návrh délky bezpečnostního přelivu 

Z rovnice (4) lze vyjádřit délku přelivné hrany b0 [13]: 

b0 = 
Q

m ∙ √2 ∙ g ∙ h
3
2

 [m],          (6) 

 

kde Q [m3∙s-1] kulminační průtok Q100, 

 m [-]  přepadový součinitel, 

 g [m∙s-2]  tíhové zrychlení, 

 h [m]  přepadová výška. 

Přepadový součinitel m lze určit podle vztahu (7) [13]: 

m = 2/3 ∙ µ [-],             (7) 

 

kde µ je přepadový součinitel přelivu závislý na poměru přepadové výšky a poloměru zaoblení 

přelivné hrany a určuje se pomocí nomogramu, viz Obr. 5.  
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Obr. 5 Přepadový součinitel µ [11] 

Aby bylo možné stanovit skutečnou šířku přelivné hrany b, je potřeba šířku b0 navýšit o vliv 

kontrakcí podle vztahu (8) [12]: 

 

b = b0 + 0,1 ∙ n ∙ ξ ∙ h0  [m],          (8) 

 

kde b [m] skutečná šířka přelivné hrany se započtením kontrakcí, 

 b0 [m] šířka přelivné hrany bez započtení kontrakcí, 

 n [-] počet kontrakcí, 

 ξ [-] součinitel boční kontrakce (Obr. 6), 

 h0 [m] přepadová výška. 

 

Obr. 6 Součinitel vtoku ξ pro různé typy vtoku [12] 

K dalším prvkům bezpečnostního přelivu patří spadiště, skluz a tlumení energie.  

Minimální šířka spadiště je 2 m a hloubka spadiště musí vyhovět podmínce 2∙hk, kde hk je 

kritická hloubka vody při Q100.  

Skluzem je prováděn průtok 2∙Q100 a minimální hloubka skluzu je 1,8∙hk. [5] 
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Kritická hloubka hk je vypočítaná pro obdélníkový průřez podle vztahu (9) [13]: 

hk = √
𝛼 ∙ Q2

g ∙ b
2

3

  [m],          (9) 

 

kde Q [m3∙s-1] návrhový kulminační průtok, 

 α [-]  Coriolisovo číslo, 

 g [m∙s-2]  tíhové zrychlení, 

 b [m]  délka přelivné hrany. 

Při návrhu vývarového tlumení energie musí být splněna podmínka podle vztahu (5).  

 

4.5. Výpočty základních charakteristik  

Každá nádrž je dle morfologie údolí popsána charakteristikami nádrže. K základním 

charakteristikám nádrže patří objemy dílčích prostorů nádrže, ztráty vody, kapacity výpustí, 

přepadů a odběrných zařízení. [13] 

 

4.5.1. Základní rovnice nádrže 

Základní rovnice nádrže popisuje okamžitý vztah mezi přítokem vody do nádrže Q(t), 

odtokem vody z nádrže O(V(t)) a objemem vody v nádrži V(t). Průběh této rovnice je znázorněn 

na obrázku Obr. 7. [13] 

 

Obr. 7 Časový průběh přítoku a odtoku vody z nádrže [14] 

Rovnice (10) plyne ze zákona zachování hmotnosti a jedná se o základní diferenciální 

rovnici prvního řádu [14]: 

d V
d t

 = Q(t) – O(V(t))                        (10) 
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kde dV/dt  [m3∙s-1] okamžitá změna objemu vody v nádrži, 

Q(t)  [m3∙s-1] přítok vody do nádrže, 

O(V(t))  [m3∙s-1] odtok vody z nádrže.  

 

Vodní nádrže umožňují sezónní či jednoroční regulování odtoku. Časová redistribuce 

průtoku je základní funkcí nádrže, při které je nádrž schopna zachytávat nadbytečný průtok vody 

v toku a akumulovat ho pro pozdější využití. V případě málovodého období je nádrž naopak 

schopna malé průtoky v toku nalepšovat, což má za výsledek prázdnění nádrže. [9] [13]  

 

4.5.2. Batygrafické křivky 

Batygrafické křivky vyjadřují charakteristiku každé nádrže. Jedná se o dvojici čar, které 

vystihují velikost a tvar topografického uspořádání nádrže tvořeného hrází, boky a dnem nádrže. 

První křivkou je čára zatopených ploch A(H), která vyjadřuje závislost zatopené plochy  

na hloubce nadržení vody. Druhou křivkou je čára zatopených objemů V(H), kde je vyjádřena 

závislost objemu vody v nádrži na hloubce. Čára zatopených ploch bývá určována především 

z vrstevnicového plánu a čára zatopených objemů je odvozována z čáry zatopených ploch 

vzorcem (11) pro dílčí nadmořskou výšku [7] [13]:  

Vi = (zi+1-zi) ∙ 
Ai+1+Ai

2
  [m3],                                                                        (11) 

 

kde Vi [m3]  dílčí zatopený objem mezi dvěma vrstevnicemi, 

 zi [m n.m.] dílčí geodetická výška, 

 Ai [m2]  dílčí zatopená plocha vody v nádrži. 

 

 

Obr. 8 Batygrafické křivky [14] 
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4.5.3. Rozdělení prostorů a hladin malých vodních nádrží  

Dle účelu nádrže a způsobu hospodaření s vodou jsou v malých vodních nádržích 

vymezeny tzv. funkční prostory, jejichž uspořádání je znázorněno na následujícím obrázku  

Obr. 9. [7] 

 

Obr. 9 Schéma uspořádání prostorů v MVN [5] 

Prostory malé vodní nádrže se dělí na prostory ochranné (retenční), zálohové a zásobní 

(akumulační).  

Prostor zásobní (Vz) se nachází mezi hladinou prostoru stálého nadržení (Vs) a přelivnou 

hranou bezpečnostního přelivu. Tento prostor je ovládán výpustným a odběrným zařízením  

a plní řadu důležitých funkcí. Prostor ochranný (Vr) je umístěn mezi přelivnou hranou 

bezpečnostního přelivu a maximální hladinou, která bývá dosažena při kulminačním průtoku 

Q100. Prostor zálohový (Vzál) se nachází mezi přelivnou hranou bezpečnostního přelivu  

a hladinou zásobního prostoru. [5] 

 

4.5.4. Ztráty vody z nádrže   

U praktického bilancování se uvažuje ztráta vody výparem z vodní hladiny a transpirací 

rostlin, provozní ztráty, ztráty vody průsakem hrází, ztráty infiltrací do dna, ztráty netěsností 

objektů atd. [5] [7]  

 

Ztráty výparem z vodní hladiny 

U malých vodních nádrží lze orientační hodnotu průměrného ročního výparu z volné 

hladiny v závislosti na nadmořské výšce určit z nomogramu (Obr. 10). Pro procentuální 

rozdělení ročního výparu na jednotlivé měsíce lze použít tabulku Tab. 1. [10] 



Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice     Bc. Iva Mrázová  

Diplomová práce 

  

17 

 

 

Obr. 10 Nomogram pro stanovení průměrného ročního výparu z volné hladiny v závislosti  

na nadmořské výšce [7] 

Tab. 1 Procentuální rozdělení ročního výparu z vodní hladiny [7] 

Měsíce 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Roční výpar [%] 
2 2 4 6 11 14,5 18 17 10 7 4 3 

 

Ztráty vody transpirací rostlin 

Velkou část výparu v přírodě, kromě výparu z vodní hladiny, tvoří transpirace rostlin. 

Plochy, které jsou více porostlé tvrdými rostlinami, se vyznačují větší ztrátou vody 

evapotranspirací. Pobřežní vlhkomilné rostliny mají rovněž velkou transpiraci v případě, že je 

půda dobře nasycena vodou. [5] 

Dle odhadnutého podílu zarostlé plochy vzhledem k volné hladině lze určit celkový výpar 

přenásobením výparu z vodní hladiny opravným součinitelem, který je uveden v následující 

tabulce Tab. 2. [7] 

Tab. 2 Opravné součinitele ke stanovení výparu ze zarostlé vodní plochy nádrže [7] 

Podíl zarostlé plochy [%] 10 30 50 75 

Opravný součinitel [-]  1,03 1,08 1,14 1,22 

 

Provozní ztráty 

K provozním ztrátám vody patří ztráty netěsností objektů, které vznikají špatnou těsností 

regulačních a uzavírajících prvků. Tyto ztráty se projevují u všech výpustných, odběrných  

a některých bezpečnostních objektů. Za provozní ztráty lze rovněž považovat ztráty  

při proplachování rybochovných nádrží, kde je potřeba neustálého přítoku vody. [5] 
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Ztráty infiltrací do dna 

Ke ztrátám vody vsakem do dna nádrže dochází při prvním napuštění nádrže a taky 

v případě, kdy je nádrž delší dobu vypuštěná. Ztráta závisí na morfologickém tvaru nádržní 

pánve, na rozloze, na hloubce vysušení půdního profilu dna, na geologických podmínkách 

podloží a na pórovitosti materiálu dna nádrže. [7] 

 

Ztráty průsakem hrází a jejím podložím 

Řešení ztráty vody průsakem hrází a podložím spočívá ve stanovení specifického 

průsaku pro homogenní hráz na nepropustném podloží a výsledkem je rovnice depresní křivky. 

[15] 

Specifický průsak je určen ze vztahu (12) [15]: 

q = K ∙ 
H2

2L
  [m3∙s-1∙m-1],                                                                                          (12) 

kde q [m3∙s-1∙m-1] specifický průsak, 

 K [m∙s-1]  součinitel hydraulické vodivosti zeminy, 

 H [m]  výška vody v nádrži, 

 L [m]  délka průsakové křivky. 

 

Délka průsakové křivky L je stanovena dle následujícího vztahu (13) [15]: 

L = λ∙H + A + B + C  [m],                                                                             (13) 

kde H  [m] zásobní hloubka vody v nádrži, 

 A, B, C  [m] jednotlivé vzdálenosti dle obrázku Obr. 11. 

Výpočet součinitele λ je uveden v následujícím vztahu (14) [15]: 

λ = 
m

1+2m
  [-],                                                                                             (14) 

kde m [m] sklon návodního líce hráze. 
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Obr. 11 Schéma veličin pro výpočet průsaku homogenní hráze na nepropustném podloží [7] 
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5. ÚČEL A POPIS MVN HRADISKO  

5.1. Geografický popis 

V povodí Pustiměřského potoka se nachází malá vodní nádrž Hradisko, která má 

retenční, akumulační a krajinotvorný význam. Tato nádrž se nachází v katastru obcí Radslavice 

a Zelená Hora, v okrese Vyškov. Obce spadají pod jihovýchodní vrcholky Drahanské vrchoviny 

podél vodního toku Pustiměřský potok. Lokalizace zájmového území je znázorněna  

na následujícím obrázku Obr. 12. Detailnější umístění je obsaženo ve výkresové příloze B.1. 

Řešené území leží v Jihomoravském kraji, zhruba 6 km severovýchodně od města 

Vyškov. 

 

Obr. 12 Mapa širších vztahů [16] 

 

5.2. Historie MVN Hradisko 

V roce 1958 byly zahájeny práce na výstavbě hráze pro zadržení a akumulaci vody 

v malé vodní nádrži pod kopcem zvaném „Hradisko“. Přehrazením Pustiměřského potoka 

vznikla vodní plocha, především pro účely rekreace a rybaření.  

Převážná část výstavby hráze byla prováděna občany z okolních vesnic, Pustiměře, 

Radslavic a Zelené Hory. Jednalo se o bezplatné dobrovolné brigády v době pracovního volna. 

Později byly vybudovány (cca 100 m od nádrže) dva bazény pro děti a restaurační 

zařízení. Stavba restaurace, která byla využívána pouze v letní sezóně o víkendech, byla  

na základě uzavřené smlouvy prodána LSD (Lidovému spotřebnímu družstvu „JEDNOTA“). 

Kvůli nepravidelnému a malému zisku začala restaurace spolu s celým areálem Hradisko 

upadat. Následně byl areál odkoupen Svazem družstevních rolníků. Blízké lesy, které 

obklopovaly areál Hradisko, byly součástí VVP (Vojenského výcvikového prostoru) a vstup byl 



Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice     Bc. Iva Mrázová  

Diplomová práce 

  

21 

 

bez zvláštních propustek zakázán. Tato skutečnost, spolu s nedostatkem finančního obnosu 

vedla k tomu, že areál Hradisko začal postupně chátrat.  

Z důvodu špatného stavu hráze a nefunkčního zdymadla bylo okolo roku 1980 nařízeno, 

že nádrž musí být zcela vypuštěna. Vedlo k tomu přelití hráze a nebezpečí jejího protržení.  

Po roce 1989, kdy nastal rozvoj soukromého podnikání, zůstala ve vlastnictví obce 

Pustiměř pouze hráz nádrže Hradisko, vodní plocha byla na cizím soukromém pozemku. 

Z důvodu vysokých nákladů obec nepřistoupila k opravě hráze ani zdymadla, tudíž byla 

odpovědna za případné prolomení hráze.  

V roce 1995 se rada obce Pustiměř dohodla na odbahnění nádrže. Když ale v březnu 

téhož roku dostala předběžnou informaci o celkových nákladech za částečnou revitalizaci 

nádrže, která by vyšla na 800-900 tis. Kč, od revitalizace obec upustila. Byla zde možnost získat 

cca 80 % státní dotace, ale obec by musela nejprve uhradit vše ze svých prostředků a takový 

obnos k dispozici neměla.  

V roce 2000 odkoupil areál Hradiska, kromě hráze nádrže, pan Klečka a vytvořil  

si v dané lokalitě soukromou pilu, která zaměstnávala asi 5 pracovníků. Protože daný objekt 

postavil bez stavebního povolení a potýkal se s úředními problémy, byl areál na nějakou dobu 

opuštěný.  

Ve čtvrtek 11. dubna 2013, vlivem jarního tání sněhu se hráz nádrže přelila a po celé 

délce hráze přetékala voda. Na místě zasahovali hasiči, kteří se snažili o regulaci odtoku vody 

z nádrže tím, že postupně odstraňovali jednotlivé dřevěné fošny ze stavidla. Při této záplavě 

hrozilo, že se hráz nádrže Hradisko protrhne. Případná povodňová vlna by tak mohla ohrozit 

dolní část obce Pustiměř, která se rozkládá pod úrovní hráze v nadmořské výšce 280 m n.m. 

[17] 

             

Obr. 13 Hráz nádrže pod vodou (2013) [17] 

Zchátralou lokalitu kolem roku 2014 odkoupil jiný podnikatel, jehož záměrem bylo 

zvětšení vodní plochy nádrže za účelem chovu ryb. K vyčištění celého areálu byli povoláni 

pracovníci, kteří celý areál pod hrází zbavili veškerého porostu. Akce se ale neuskutečnila, 

protože majitel areálu nastoupil k výkonu trestu do státního zařízení za páchání trestné činnosti. 

[17] 
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5.3. Charakteristika MVN Hradisko 

Malá vodní nádrž Hradisko je situována na malém vodním toku Pustiměřský potok. 

Jedná se o nádrž průtočnou. Původně byla nádrž vybudována za účelem rekreace, nyní plní 

Hradisko funkci akumulační, retenční a krajinotvornou.  

Nádrž je velmi zanesená, největší nánosy se nacházejí na přítoku Pustiměřského potoka. 

Břehy nádrže jsou zarostlé křovinami a rákosem. Těleso hráze je zarostlé ostružiním, maliním, 

bezovým porostem a různými dalšími křovinami, což zcela omezuje přistup k dolní části hráze. 

Přítok do nádrže představuje přirozeně vytvořenou litorální zónu, neboť koryto potoka 

se zde rozlévá, vytváří tůně a přechází v zátopu. Při vyšších hladinách je litorální zóna zcela 

zatopená. Kvůli nedostatečnému stavu hráze, funkčního objektu, podloží a netěsnostem kolem 

objektů se voda v nádrži akumuluje především v období vyšších srážek, tedy v jarních  

a podzimních měsících. V letních měsících zátopou protéká pouze Pustiměřský potok  

v minimálním průtočném množství a zbytek zátopy je vyschlý. Fotodokumentace MVN 

Hradisko je k dispozici v příloze E. 

 

5.3.1. Geomorfologické poměry 

Dle geomorfologického členění patří zájmové území k následujícím geomorfologickým 

celkům [18]:  

Soustava:  Česko-Moravská (II) 

Podsoustava:  Brněnská vrchovina (II D) 

Celek:   Drahanská vrchovina (II D3) 

Podcelek:  Konická vrchovina (II D3C) 

Okrsek:  Zelenohorský les (II D3Cf) 

 

Zelenohorský les je částí Konické vrchoviny, která je převážně členitá a budovaná 

karbonskými drobami, břidlicemi a slepenci. Vrchovina má tvar polo-klenby a je rozčleněna 

vlivem hlubokých údolí. Oblast je převážně zalesněna a dominují jehličnaté porosty.  

Ve východní a severní části převládají borovice a smrky. [19] 

 

5.3.2. Hydrologické poměry 

Povodí vodního toku Pustiměřský potok se nachází na území, které je nejméně vodné, 

má velmi malou retenční schopnost a disponuje silnou rozkolísaností odtoku. [20] 

Podzemní vody jsou v dané oblasti průměrné a vodohospodářský potenciál je poměrně 

nízký. Vyrobí se zde cca 10 miliónů m3 pitné vody. Tato oblast se řadí mezi místa s deficitem 

pitné vody (<600 mm) a sněhová pokrývka nebývá větší než 50 cm.rok-1. [21] [22] 
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Pustiměřský potok (hydrologické číslo 4-12-02-027) je drobným tokem pramenícím 

v Drahanské vrchovině jihozápadně pod vrchem Srnčí hory v k. ú. Kotáry v nadmořské výšce 

435 m n.m. Je levostranným přítokem řeky Haná a teče východním směrem podél kopce 

Hradisko. Napájí stejnojmennou malou vodní nádrž. Pustiměřský potok protéká vojenským 

újezdem Březina a obcemi Pustiměř, Zelená Hora, Radslavice, Ivanovice na Hané  

a Chválkovice na Hané. [22] 

V k. ú. Ivanovice na Hané je Pustiměřským a Drysickým potokem napájen Ivanovický 

rybník, který svou rozlohou 10,81 ha patří k největším rybníkům v okrese Vyškov. [23] 

Celková rozloha povodí Pustiměřského potoka je 22,836 km2. Uvažovaná 

plocha povodí, která se nachází v prostoru nad MVN Hradisko, je 10,29 km2.   

 

5.3.3. Klimatické poměry 

Zájmové území MVN Hradisko spadá dle mapy klimatických oblastí ČSSR (Quitt, 

1975) do mírně teplé a mírně vlhké oblasti MT 11, pro kterou je typických 40-50 letních dnů, 

140-160 dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více, 110-130 mrazových dnů, 30-40 ledových dnů.  

Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 17-18 °C, nejstudenějším je měsíc 

leden s průměrnou teplotou -2 až -3 °C. Průměrná teplota je 8 °C. [24] 

Červenec je měsícem s největším úhrnem srážek. Průměrný úhrn srážek ve vegetačním 

období se pohybuje v rozmezí 350-400 mm, v zimním období 200-250 mm.  

Gradient podnebí je výrazný směrem od krajů ke středu. [24]  
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6. TECHNICKÉ PARAMETRY, PODKLADY, HYDRAULICKÉ 

VÝPOČTY A VÝSTUPY Z HEC-HMS 

6.1. Základní údaje a podklady  

Zájmové území MVN Hradisko bylo v rámci možností zaměřeno pomocí GPS přístroje 

pro určování polohy na zemském povrchu v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Byly zaměřeny charakteristické body a hrany terénu, pro přehlednější a snadnější 

orientaci v terénu. Následně byla naměřená data zpracována a prostřednictvím výpočetního 

programu Atlas doplněna do digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G).   

Hydrologická data pro Pustiměřský potok jsou k dispozici v následující kapitole 6.1.1.  

 

6.1.1. Hydrologické podklady 

Hodnoty N-letých průtoků patří k základním standardním hydrologickým údajům 

povrchových vod. Jedná se o průtoky, které byly dosaženy nebo překročeny v dlouhodobém 

průměru jednou za N-let. Pro MVN Hradisko jsou hodnoty N-letých průtoků uvedeny 

v následující tabulce Tab. 3.  

Tab. 3 N-leté průtoky (ČHMÚ) [2] 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3/s] 1,3 2,4 4,3 6,1 8,2 11,5 
14 

 

6.2. Stanovení kontrolní maximální hladiny 

Z digitálního modelu terénu byly k příslušné nadmořské výšce odečteny dílčí plochy S. 

Pomocí programu Atlas byly vypočteny zatopené objemy pro jednotlivé výšky a následně byla 

určena hodnota maximální hladiny 301,00 m n.m. na základě navýšení koruny hráze  

na 301,50 m n.m.  

Tab. 4 Hodnoty zatopených ploch a zatopených objemů 

H [m n.m.] V [m3] S [m2] 

296,1 0 0 

297,0 10 63 

298,0 292 855 

299,0 1 930 2 998 

300,0 5 160 5 900 

300,3 6 743 7 200 

301,0 12 346 10 525 
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Graf 1 Batygrafické křivky MVN Hradisko 

 

6.3. Vodohospodářská bilance MVN Hradisko 

Zjednodušená vodohospodářská bilance byla provedena za účelem ověření, zda bude 

přítok vody do nádrže dostatečný k jejímu napuštění a následnému provozu. Dá se očekávat,  

že pro stávající MVN bude výpočet bilance pozitivní. Je nutné podotknout, že na základě 

místního šetření je aktuální stav jiný. Byly zaznamenány četné průsaky kolem objektů hráze. 

Při vodohospodářské bilanci MVN Hradisko budou uvažovány ztráty průsakem hrází, 

ztráty výparem z vodní hladiny a ztráty transpirací rostlin.  

 

6.3.1. Ztráta vody průsakem hrází 

Pro výpočet specifického průsaku hrází byl použit výpočet rozměrů z obrázku Obr. 11 dle vzorce 

(12): 

q = 1∙10
-7 ∙

4,46
2

2∙15,31
= 6,496∙10

-8
 [m3∙s-1∙m-1] 

      součinitel hydraulické vodivosti zeminy (dle ČSN 75 2410) pro písek jílovitý K = 1∙10-7 [-], 

      výška vody v nádrži                 H = 4,46 [m], 

      půdorysná délka průsakové křivky                 L = 15,31 [m]. 
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Pro výpočet půdorysné délky průsakové křivky byl použit vzorec (13): 

L = 0,434 ∙ 4,46 + 3,30 + 5,85 + 4,23 = 15,31 [m] 

zásobní hloubka vody v nádrži        H = 4,46 [m], 

 dílčí vzdálenosti (viz Obr. 14)       A = 3,30 [m], 

            B = 5,85 [m], 

            C = 4,23 [m], 

 součinitel zakřivení           λ = 0,434 [-]. 

 

Součinitel zakřivení λ byl vypočten podle vzorce (14): 

𝜆 =  
3,3

(1+2∙3,3)
= 0,434 [-] 

sklon návodního líce hráze            m = 3,3 [m]. 

 

 

Obr. 14 Rozměry pro výpočet průsakové křivky MVN Hradisko 

 

Celkový průsak hrází vyplývá ze součinu průměrné délky hráze a specifického průsaku: 

Q = 6,483 ∙ 10-8 ∙ 34,11 = 2,211 ∙ 10-6 [m3∙s-1]  

průměrná délka hráze        b = 34,11 [m], 

specifický průsak na 1 m délky hráze          q = 6,483∙10-8 [m3∙s-1∙m-1]. 

Celkový objem průsaku za rok činí 69,73 m3.   
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6.3.2. Ztráty vody výparem 

Roční hodnota výparu byla stanovena pomocí nomogramu dle ČSN 75 2410  

(viz Obr. 15), který udává závislost mezi nadmořskou výškou a ročním výparem v mm. [7]  

 

Obr. 15 Stanovení orientační hodnoty výparu z vodní hladiny pro MVN Hradisko [7] 

Tab. 5 Procentuální rozdělení ročního výparu pro MVN Hradisko [10] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Procento ročního výparu 2 2 4 6 11 14.5 18 17 11.5 7 4 3 

Měsíční výpar [mm] 16.0 16.0 32.0 48.0 88.0 116.0 144.0 136.0 92.0 56.0 32.0 24.0 

Výpar z hladiny [m3] 115.2 115.2 230.4 345.6 633.6 835.2 1037 979.2 662.4 403.2 230.4 172.8 

Celkový roční výpar [m3] 5 760 

Plocha nádrže je při provozní hladině 7 200 m2. Nadmořská výška provozní hladiny je 300,3 m 

n.m., a to odpovídá výšce ročního výparu 800 mm za rok. Výsledný objem vypařené vody 

z nádrže je 5 760 m3. 

  

6.3.3. Ztráty vody transpirací rostlin 

Ztráty vody vlivem evapotranspirace jsou určeny na základě výpočtu ročního výparu 

z vodní hladiny. 

Celkový výpar z vodní plochy (zarostlé i nezarostlé) byl stanoven tak, že byl přenásoben 

opravným součinitelem dle odhadnutého podílu zarostlé plochy vzhledem k volné hladině.  
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Tab. 6 Opravné součinitele pro stanovení výparu ze zarostlé vodní plochy [7] 

Podíl zarostlé plochy 

[%] 10 30 50 75 

Opravný součinitel  1.03 1.08 1.14 1.22 

Hodnota celkového 

ročního výparu [m3] 
5933 6221 6566 7027 

 

Litorální zóna nádrže bude tvořit cca 30 % z celkové provozní hladiny. Dle tabulky  

Tab. 6 je hodnota celkového ročního výparu z vodní hladiny 6 221 m3 za rok.  

 

6.3.4. Přítok vody do nádrže 

Hodnota specifického průměrného dlouhodobého ročního odtoku qa byla stanovena  

dle obrázku Obr. 16 a je rovna 4 l.s-1.km2. Plocha povodí má celkovou rozlohu 10,29 km2.  

Na základě těchto veličin byl vypočten dlouhodobý přítok vody do nádrže Qa, který je roven 

732 845,7 m3 za suchý rok. 

 

Obr. 16 Mapa izolinií specifického průměrného dlouhodobého ročního odtoku qa [25] 

 

6.3.5. Odtok vody z nádrže 

Minimální zůstatkový průtok v toku bývá za normálních okolností určen na základě  

m-denních průtoků. Kvůli absenci těchto hydrologických dat byl minimální zůstatkový průtok 

určen jako jedna třetina přítoku, dle vzorce (15): 
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Qo = 
1
3
 ∙ Qp            (15) 

 

Hodnota minimálního zůstatkového průtoku je 244 281,9 m3 za suchý rok.  

 

6.3.6. Bilance 

MVN Hradisko neslouží k pravidelným odběrům vody, proto nejsou odběry uvažovány. 

Protože se jedná o nádrž, která se po vypuštění hned napouští, nejsou uvažovány ani ztráty 

průsakem do podloží. Provozní ztráty jsou rovněž zanedbány z důvodu výjimečné regulace vody 

v nádrži.   

Výpočet bilance je dle vzorce (16): 

Vbil = Va – Vodt – Vtransp – Vpr  [m
3]       (16) 

objem přítoku vody do nádrže       Va = 732 845,7 [m3], 

objem odtoku vody z nádrže                Vodt = 244 281,9 [m3], 

objem ztrát výparem a transpirací        Vtransp = 6 221 [m3], 

objem ztrát vody průsakem hrází             Vpr = 69,73 [m3]. 

Po dosazení do rovnice byla stanovena kladná hodnota bilance rovna 482 273,07 m3, 

která přesahuje objem nádrže. Z toho vyplývá, že k naplnění nádrže dojde v době kratší než 

jeden rok.  

 

6.4. Výpočet bezpečnostního přelivu  

Návrh bezpečnostního přelivu závisí na třech parametrech. Jedná se o tyto parametry: 

- návrhový bezpečnostní průtok Q100,  

- délka přelivné hrany b, 

- výška přepadového paprsku h. 

 

Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu dle vzorce (4): 

Bazinův součinitel přepadu                  m = 0,417 [-], 

délka přelivné hrany        b = 21,50 [m], 

tíhové zrychlení                g = 9,81 [m.s-2], 

výška přepadového paprsku          h = 0,5 [m]. 

Q = 0,417 ∙ 21,5 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,5
3

2 = 14,04 [m3∙s-1] 
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Při přepadové výšce 0,5 m převede bezpečnostní přeliv 14,04 m3.s-1, a je tedy splněna podmínka 

pro návrhový průtok Q100 = 14 m3∙s-1. Na následujícím grafu je znázorněna měrná křivka 

bezpečnostního přelivu. [2] 

  

Graf 2 Měrná křivka bezpečnostního přelivu  

 

Výpočet byl proveden v rámci bakalářské práce a v této diplomové práci byl doplněn  

o výpočet tlumení energie. Protože se jedná o bezpečnostní přeliv korunový, nebyl zde proveden 

výpočet spadiště ani skluzu. Šířka skluzu je rovna šířce přelivné hrany, tedy 21,5 m. Sklon 

skluzu je navržen 7,36 % a délka skluzu 52,4 m, viz výkresová příloha B.9 SO 04 – Bezpečnostní 

přeliv. 

Pro první variantu byl navržen společný vývar pro spodní výpusti a bezpečnostní přeliv.  

Vývar musí splnit podmínku dle vzorce (5): 

σ = 
0,88 +0,20

0,98
 = 1,10 [-] 

   

hloubka dolní vody        hd = 0,88 [m], 

hloubka vývaru         d = 0,20 [m], 

druhá vzájemná hloubka      h2 = 0,98 [m]. 

 

Míra vzdutí σ je v povoleném intervalu (1,05 – 1,10), tzn. že podmínka na zajištění tlumení 

energie byla splněna.  
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6.5. Výpočet výpustného zařízení 

Výpustné zařízení první varianty je požerákového typu. Při návrhu výpustného zařízení 

je zohledněna výška hladin, výška hráze a typ konstrukčního uspořádání. Je navržen požerák 

uzavřený zdvojený.  

 

Výpočet přepadu přes dlužovou stěnu 

Výpočet potřebné šířky přepadu byl proveden dle vzorce (1): 

b0 = b – 2 ∙ 0,046 ∙ 0,7 = 0,535 [m] 

šířka přepadu             b = 0,6 [m], 

součinitel vtoku                  KV = 0,046 [-], 

výška přepadového paprsku          h = 0,7 [m]. 

KV = 
0,6 ∙ 0,1
0,6 +0,7

 = 0,046 [-] 

kde KV0 = 0,1 [-] je závislá na ostrosti hrany dluže. 

Dle vzorce (3) byl stanoven maximální průtok Qmax přes dlužovou stěnu:  

 

Qmax = 0,409 ∙ 0,535 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,7
3

2 = 0,568 m3∙s-1 

Byla navržena diafragma DN 300 s průtokem 0,492 m3∙s-1. Průměr výpustného potrubí 

byl navržen na hodnotu DN 600 při sklonu potrubí 1 % s maximální kapacitou Qkap = 0,577 

m3∙s-1. Hodnota Qkap byla zvolena dle hydraulických tabulek. [26]  

V následujícím grafu (Graf 3) je znázorněna konsumpční křivka výpustného objektu.  

Celý výpočet je k dispozici v příloze C. Hydrotechnické výpočty. 
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Graf 3 Konsumpční křivka výpustného objektu 

 

6.6. Výpočet sdruženého funkčního objektu 

V rámci variantního řešení byl navržen sdružený funkční blok, který plní zároveň dvě 

funkce. Byl tedy proveden výpočet výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Potřebné 

parametry a hodnoty výpustného zařízení sdruženého funkčního objektu byly uvažovány stejně 

jako v předchozí kapitole 6.5. 

 

Návrh bezpečnostního přelivu  

Délka přelivné hrany b0 byla vypočtena podle vzorce (6): 

 kulminační průtok                Q = 14 [m3∙s-1], 

přepadový součinitel        m = 0,493 [-], 

tíhové zrychlení                g = 9,81 [m∙s-2], 

přepadová výška            h = 0,5 [m].   
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b0 = 
14

0,493 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 0,5
3
2

 = 18,12 m  

 

Přepadový součinitel m byl určen podle vztahu (7): 

 

m = 2/3 ∙ 0,74 = 0,493  

 

Hodnota přepadového součinitele µ byla stanovena z nomogramu (Obr. 5) na základě poměru 

přepadové výšky h a poloměru zaoblení přelivné hrany r, který byl navržen 0,3 m.  

 

Skutečná šířka přelivné hrany b byla stanovena podle vzorce (8): 

šířka přelivné hrany bez započtení kontrakcí              b0 = 18,12 [m], 

počet kontrakcí                 n = 4 [-], 

součinitel boční kontrakce (Obr. 6)               ξ = 1,0 [-], 

přepadová výška           h0 = 0,5 [m]. 

 

b = 18,12 + 0,1 ∙ 4 ∙ 1,0 ∙ 0,5 = 18,32 m  

 

Požadovaná délka přelivné hrany b byla po zaokrouhlení stanovena na hodnotu 18,4 m. 

Budou navrženy dvě přelivné hrany, každá o délce 9,2 m. Dle následujícího grafu (Graf 4)  

se jedná o přeliv dokonalý.   

 

 



Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice     Bc. Iva Mrázová  

Diplomová práce 

  

34 

 

 

Graf 4 Měrná křivka bezpečnostního přelivu SFB 

Dalšími počítanými prvky sdruženého funkčního bloku jsou spadiště, skluz a tlumení energie.  

Návrhové parametry spadiště: 

šířka spadiště           bsp = 2,2 [m], 

hloubka spadiště            hsp = 4,1 [m], 

kritická hloubka          hk = 1,6 [m], 

sklon              is = 2,0 [%]. 

 

Výpočet kritické hloubky spadiště byl proveden podle vzorce (9): 

návrhová kapacita             Q100 = 14 [m3∙s-1], 

šířka spadiště             bsp = 2,2 [m], 

Coriolisovo číslo              α = 1,0 [-], 

tíhové zrychlení                g = 9,81 [m∙s-2]. 
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hk = √
1,0 ∙ 142

9,81 ∙ 2,2
2

3

 = 1,604 m 

 

Hloubka spadiště, která byla vypočtena podle podmínky hsp ≥ 2.hk, je 3,21 m. Tato hloubka  

se nachází na kótě 299,61 m n.m.  

Návrhové parametry skluzu: 

šířka skluzu          bsk = 2,2 [m], 

sklon               isk = 2 [%], 

hloubka          hsk = 2,9 [m]. 

 

Návrhové parametry skluzu vyhověly podmínkám, které jsou definovány v kapitole 4.4.4: 

1. Kapacita skluzu je 45,64 m3.s-1, je tedy splněna podmínka:  

2∙Q100 = 28 m3.s-1 < Qsk = 45,64 m3.s-1. 

2. Minimální hloubka 1,8.hk = 1,8 ∙ 1,604 = 2,88 m < hsk = 2,9 m.  

 

Pro tlumení energie byl navržen vývar, který musí splnit podmínku dle vzorce (5): 

hloubka dolní vody         hd = 0,88 [m], 

hloubka vývaru            d = 1,0 [m], 

druhá vzájemná hloubka          h2 = 1,8 [m]. 

σ = 
0,88 +1,0

1,8
 = 1,05  

 

Míra vzdutí σ je v povoleném intervalu (1,05 – 1,10), tzn. že podmínka pro zajištění tlumení 

energie byla splněna.  

 

6.7. Základní návrhové parametry MVN Hradisko 

Účel nádrže:      víceúčelová 

Typ nádrže:      průtočná 

Objem stálého nadržení:    6 743 m3 

Maximální objem:     12 346 m3 

Plocha nádrže (při provozní hladině):  7 200 m2 

Plocha nádrže (při maximální hladině):  10 525 m2 

Nadmořská výška hladiny zásobního prostoru: 300,3 m n.m. 

Nadmořská výška maximální hladiny:  301,0 m n.m. 
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Nadmořská výška koruny hráze:   301,5 m n.m. 

Nadmořská výška přepadové hrany:   300,5 m n.m. 

Nadmořská výška paty hráze:   296,1 m n.m. 

 

6.8. Model HEC-HMS 

Model HEC-HMS je program podporující vkládání a funkci rozdělovacích objektů  

a náhonů pro schematizaci a simulaci. Pro simulaci návrhového průtoku byly zadány 3 základní 

vstupní veličiny – model povodí, časové okno a meteorologický model. [27] 

V rámci bakalářské práce byl vytvořen model HEC-HMS pro povodí Pustiměřského 

potoka. Pracovalo se pouze s částí povodí, která se nachází nad MVN Hradisko. Tato část 

povodí byla rozdělena na 11 dílčích podpovodí a je uvedena na následujícím obrázku Obr. 17. 

 

Obr. 17 Vizuální model povodí Pustiměřského potoka v prostředí modelu HEC-HMS [2] 

Tento model povodí byl použit pro znázornění výšky a objemu povodňové vlny  

při kulminačním průtoku Q100, viz Obr. 18. 
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Obr. 18 Grafické znázornění výsledků simulace 100 -leté povodňové vlny v programu  

HEC-HMS 

Graf ukazuje, že 100 - letá povodňová vlna nepřeteče přes korunu hráze, která  

se nachází v nadmořské výšce 301,50 m n.m. Tato povodňová vlna bude převedena 

bezpečnostním přelivem, který je navržen v nadmořské výšce 300,50 m n.m. a bude  

se pohybovat v úrovni maximální hladiny s nadmořskou výškou 301,00 m n.m.  
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7. REKONSTRUKCE MVN HRADISKO  

7.1. SO 01 - Hráz 

Před zahájením rekonstrukce samotné hráze bude těleso hráze nejprve zbaveno veškeré 

vegetace a kořenů. Koruna hráze bude navýšena o 0,5 m, z původní nadmořské výšky  

301,0 m n.m. na 301,5 m n.m. Je potřeba odebrání vzorku z místa hráze pro ověření 

zhutnitelnosti laboratorními zkouškami.  

Dle výkresových příloh B.6, B.7.1 a B.7.2 bude část hráze odstraněna až na úroveň 

základové spáry. Nově bude založena opěrná patka opevnění návodního svahu a na vzdušním 

líci bude vybudován patní drén v patě svahu.  

Následně bude proveden souvislý násyp hráze do požadovaného tvaru. Těleso hráze má 

tvar lichoběžníku, se sklonem návodního líce 1:3,3 a vzdušního líce 1:2. Tyto hodnoty byly 

navrženy dle normy ČSN 75 2410 (8) a dle skladby zeminy v okolí. Protože nebyl proveden 

inženýrsko geologický průzkum, není možné přesně určit zemník. Je uvažován dosyp  

ze zemníku v blízkosti nádrže a dle odhadu by se jednalo o typ zemin MS (hlína písčitá) a MG 

(hlína štěrkovitá). Při dosypávání tělesa hráze je potřeba dbát na optimální vlhkost zeminy  

před hutněním a dále postupovat dle normy ČSN 75 2410 (8), kde jsou uvedeny základní 

podmínky pro sypání a hutnění hrází. Sypání zeminy musí být prováděno po vrstvách, jejichž 

tloušťka by neměla překročit 20 cm. Tím bude zajištěno napojení jednotlivých částí tak, aby  

na styku dvou vrstev nevznikala nezhutněná místa. Na vzdušním líci budou v patě hráze zřízeny 

filtry (viz výkresová příloha B.6), kde bude nezbytné dbát na důkladné zhutnění jednotlivých 

vrstev filtru se sousedními částmi hráze.  

Po dokončení vlastního tělesa hráze bude příčný profil upraven seříznutím přebytečné 

zeminy. Následně bude provedeno ohumusování a osetí travním semenem koruny hráze  

a vzdušního svahu hráze. 

 

7.2. SO 02 - Zátopa  

Součástí rekonstrukce MVN Hradisko je také odstranění nánosů ze dna nádrže. Nejprve 

musí být zajištěn přístup k samotné zátopě částečným vykácením vegetace.  

MVN Hradisko je dle pokusného měření odhadována zhruba na metrovou vrstvu 

dnových sedimentů, které nebyly od výstavby nádrže ani jednou odtěženy (viz Obr. 19).  
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Obr. 19 Množství sedimentů v MVN Hradisko (autorka, 2020) 

Na základě modelování malé vodní nádrže v programu Atlas je odhadnuté celkové 

množství odtěženého rybničního sedimentu z nádrže cca 2100 m3. Digitální model terénu byl 

vytvořen na základě změřených bodů v zátopě. Následně byl celým změřeným územím 

v nejnižších bodech zátopy veden podélný řez (výkresové přílohy B.4.1, B.4.2).  

Na trase podélného řezu bylo vytvořeno celkem 11 příčných řezů zátopou (výkresová příloha 

B.5), podle kterých lze určit výšku nánosu. Rozdílem původního stavu a návrhového stavu byly 

vypočteny kubatury rybničního sedimentu. 

Odbahnění MVN Hradisko bude provedeno suchou cestou dle výkresových příloh B.4.1, 

B.4.2 a B.5. Nádrž bude nejprve vypuštěna a následně bude odvodněno dno nádrže. Vytěžený 

sediment bude odebrán k analýze v akreditované laboratoři. Na základě laboratorních výsledků 

budou výsledky porovnány dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. a bude rozhodnuto, jak s rybničním 

sedimentem dále naložit. 

V případě, že by se jednalo o jeho nezávadném složení, byl by tento sediment přemístěn 

na ornou půdu v maximální výšce 10 cm. V opačném případě by byl rybniční sediment 

přemístěn na skládku.  

Trasa nového odvodňovacího koryta v zátopě bude vytyčena dřevěnými kolíky  

a následně bude proveden hrubý výkop, při kterém musí být dodržen podélný sklon koryta.  

Poté bude koryto upraveno dle výkresové přílohy B.5, přičemž svah koryta bude v poměru  

1:2 a šířka ve dně 1 m. Opevnění odvodňovacího koryta bude provedeno ze štěrkového pohozu 

frakce 32-63 mm. 

Na závěr po odtěžení sedimentů bude třeba ověřit pomocí doplňujících sond těsnost 

podloží.  

 

7.3. Řešení č. 1 

První varianta řešení návrhu malé vodní nádrže Hradisko spočívá v návrhu spodních 

výpustí a korunového bezpečnostního přelivu. 
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7.3.1. SO 03 – Výpustný objekt 

Stávající výpustné zařízení je požerákového typu, je značně poškozené, zchátralé  

a zahlcené sedimentem. Na dně hráze je patrně umístěna dnová výpust, která umožňuje průtok 

vodního toku v období sucha, kdy nádrž bývá zcela vyschlá. Pokud se zde tato výpust nachází, 

bude zanesena a poškozena vlivem sedání hráze a dalšími degradačními procesy.  

Výpustné zařízení bude nově vybudované a původní bude odstraněno. Návrhový stav 

výpustného zařízení je součástí výkresové přílohy B.8 SO 03 – Výpustný objekt. 

Je navržen železobetonový požerák, který bude sloužit k regulaci hladiny v nádrži  

a k vypouštění vody ze zátopy MVN. Železobetonový požerák je navržen jako uzavřený 

zdvojený. Konstrukce požeráku bude disponovat dnovou výpustí navazující na odvodňovací 

koryto dna nádrže se svahy ve sklonu 1:2, které bude tvořeno kamenným záhozem s frakcí 

kameniva 60-135 mm. Po odtěžení sedimentu bude vtok do potrubí disponovat usazovací 

jímkou o celkové ploše 2,5 m2 a hrubými česlemi. Základ požeráku je navržen z podkladního 

betonu C16/20 XC2 o tloušťce 0,1 m a z betonu C25/30 XC4, XF3 o tloušťce 1,0 m na ploše 

4,3 m2. Na základ požeráku budou pomocí dilatačních spár sériově napojeny betonové trouby 

DN 600 o délce 2,0 m. Trouby budou složeny z podkladního betonu C16/20 XC2 o tloušťce  

0,1 m a z betonu C25/30 XC4, XF3 o tloušťce 0,2 m. Dnová výpust je navržena se sklonem  

1 %. Konec dnové výpusti disponuje betonovou patkou z podkladního betonu C16/20 XC2  

o tloušťce 0,1 m a z betonu C25/30 XC4, XF3 se sklony 10:1 na ploše 2,5 m2. Požerák bude 

umístěn v násypu a bude opatřen opěrnou zdí.  

Přístup k požeráku bude zajištěn po ocelové lávce se zábradlím o délce 7 m a výšce 1 m. 

Shora bude požerák opatřen uzamykatelným ocelovým poklopem.  

Tlumení energie u spodních výpustí nebude uvažováno. Dno bude opevněno rovnanou 

kameninou 200 kg+ a pro tlumení energie bude navržen společný vývar korunového 

bezpečnostního přelivu o šířce 21,5 a délce 3,9 m. 

 

7.3.2. SO 04 – Bezpečnostní přeliv   

V první variantě je navržen korunový bezpečnostní přeliv s šířkou přelivné hrany  

i skluzu 21,5 m. Přelivná hrana je navržena v nadmořské výšce 300,5 m n.m.  

Koruna bezpečnostního přelivu bude oboustranně osazena zavazovacím prahem 

z betonu C25/30 XC4 XF3 o celkové výšce 2,4 m, podle výkresové přílohy B.9 SO 04 – 

Bezpečnostní objekt. Zavazovací práh je rovněž osazen v patě hráze a ve středu délky skluzu. 

Vyústění skluzu do vývaru bude také osazeno zavazovacím prahem, který bude tvořit stupeň  

a rovněž bude sloužit jako stabilizace skluzu.    

Plocha přelivné hrany a skluzu bude opevněna kamennou rovnaninou 200 kg+. Skluz 

bude vybudován ve sklonu 7,36 % o celkové délce 45,7 m.  
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Odtěžená zemina z výkopu pro bezpečnostní přeliv bude využita na obsyp skluzu  

a vyrovnání svahu vzdušního líce hráze.  

K tlumení energie bude navržen společný vývar pro bezpečnostní přeliv a spodní 

výpusti. Šířka vývaru je 21,5 m a délka 3,9 m. Dno vývaru bude opevněno kamennou 

rovnaninou 500 kg+.  

 

7.4. Řešení č. 2 

Druhá varianta řešení malé vodní nádrže Hradisko spočívá v návrhu sdruženého 

funkčního objektu. 

 

7.4.1. SO 05 – Sdružený funkční blok 

Spodní výpust je požerákového typu. Jedná se o požerák zdvojený, uzavřený. Výška 

požeráku je 5,10 m. Přístup k požeráku bude zajištěn po ocelové lávce se zábradlím vysoké  

1 m. Požerák bude disponovat uzamykatelným poklopem podle výkresové přílohy B.10 SO 05 

– Sdružený funkční blok. 

Bezpečnostní přeliv byl navržen z železobetonové konstrukce a z části bude zapuštěn  

do návodního líce hráze. Délka přelivných hran bude 9,2 m. Výška přelivné hrany bude 4,1 m  

a šířka bočních stěn bude 0,7 m. Koruna přelivné hrany bude v nadmořské výšce 300,5 m n.m. 

a poloměr zakřivení přelivné hrany bude 0,3 m. Spadiště bude široké 2,2 m, dno spadiště i skluzu 

je navrženo se sklonem 2 % a bude tvořeno z betonu C 25/30 XC4 XF3 o tloušťce 0,7 m. Výška 

skluzu je navržena 2,9 m a šířka skluzu je 2,2 m. Stěny a strop skluzu budou provedeny z betonu 

C25/30 XC4 XF3. Veškeré betonové stěny na styku s hrází budou provedeny ve sklonu 10:1, 

aby bylo dosaženo dobrého spojení se zeminou. Sdružený funkční blok bude disponovat žebry 

proti promrzání o šířce 2,2 m.  

 K tlumení energie odtékající vody bude navržen vývar o šířce 3,4 m a délce 7 m. 

Konstrukce vývaru je navržena z podkladního betonu C16/20 XC2 o tloušťce 0,1 m a z betonu 

C 25/30 XC4 XF3 o tloušťce 0,8 m.  

 

7.5. SO 06 - Úprava koryta pod nádrží 

Koryto toku pod nádrží bude směrově i výškově vytyčeno a následně upraveno  

dle výkresových příloh B.2.1, B.2.2, B.8, B.9 a B.10. Šířka koryta ve dně je navržena 2,5 m  

a svahy budou v poměru 1:2. Svahy i dno koryta bude dokončeno ručně a opevnění koryta bude 

tvořeno kamennou rovnaninou 80 kg+. Konec upravené části toku bude proveden stabilizačním 

prahem a plynule napojen na stávající koryto.  
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7.6. Terénní úpravy 

Protože je okolí nádrže při současném stavu zarostlé dřevinami a křovinami, budou 

provedeny prořezávky a budou zanechány pouze vhodné kusy dřevin. Po dokončení stavebních 

prací bude přebytečná zemina, ornice a stavební materiály odvezeny a bude provedeno urovnání 

terénu. Na závěr bude zatravněna koruna a vzdušní líc hráze.  
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8. ROZSAH NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI VODNÍHO 

DÍLA 

Orientační položkový rozpočet byl proveden pro každou variantu zvlášť a je třeba 

uvažovat alespoň s 25-30 % chybou. Protože nebylo provedeno řádné zaměření terénu  

a vzhledem k intenzivnímu zdražování materiálů a rostoucí inflaci v posledních měsících, 

nebylo možné stanovit přesný rozsah nákladů na rekonstrukci. Orientační rozpočet slouží 

především k porovnání obou variant a k hrubému odhadu celkových nákladů.    

 

8.1. Řešení č. 1 

Orientační rozsah nákladů k variantě č. 1 je uveden v příloze D.1. Celková částka  

řje uvažována bez DPH a dle tabulky Tab. 7 činí přibližně 7 mil. Kč.  

Tab. 7 Orientační položkový rozpočet – Varianta č. 1 

Orientační položkový rozpočet - Varianta č. 1 

Rekapitulace stavebních dílů   

Stavební díl HSV 

Zemní práce 1 202 319.6 

Přípravné a přidružené práce 45 000.0 

Vodorovné konstrukce 220 137.5 

Svislé a kompletní konstrukce 1 928 378.9 

Konstrukce zámečnické 151 040.0 

Ostatní konstrukce 106 210.0 

Zpevněné plochy 602 210.5 

Trubní vedení 17 772.0 

Staveništní přesun hmot  374 000.0 

Skládkování rybničního sedimentu 2 183 250.0 

Celkem objekt 6 830 318.5 
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8.2. Řešení č. 2 

U orientační rozsahu nákladů pro variantu č. 2 dle přílohy D.2. je celková částka nižší 

než u varianty č. 1 a dle tabulky Tab. 8 činí přibližně 6 mil. Kč bez DPH.  

Tab. 8 Orientační položkový rozpočet – Varianta č. 2 

Orientační položkový rozpočet - Varianta č. 2 

Rekapitulace stavebních dílů   

Stavební díl HSV 

Zemní práce 976 626.0 

Přípravné a přidružené práce 45 000.0 

Vodorovné konstrukce 220 137.5 

Svislé a kompletní konstrukce 1 459 851.5 

Konstrukce zámečnické 151 040.0 

Ostatní konstrukce 49 990.0 

Zpevněné plochy 522 420.0 

Trubní vedení 17 772.0 

Staveništní přesun hmot  358 875.0 

Skládkování rybničního sedimentu 2 183 250.0 

Celkem objekt 5 984 962.0 
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9. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla rekonstrukce malé vodní nádrže Hradisko v katastrálním 

území Radslavice v Jihomoravském kraji. Stávající stav nádrže je nevyhovující, funkční objekty 

jsou poddimenzované a ve špatném stavu. Tato práce zahrnuje možné řešení komplexní 

rekonstrukce MVN Hradisko pro dvě varianty způsobu řešení funkčních objektů.  

První varianta řešení, která zahrnuje návrh výpustného objektu a bezpečnostního přelivu, 

je z ekonomického hlediska méně výhodná a náročnější z hlediska stavebních prací. Je zde 

navržen korunový bezpečnostní přeliv, který má dlouhou trasu k odpadnímu korytu a zabírá 

velkou plochu. Výpustný objekt je požerákového typu.  

Druhá varianta řešení, zahrnující návrh sdruženého funkčního bloku, je po ekonomické 

stránce výhodnější v porovnání s první variantou o cca 15 %. Sdružený funkční blok zahrnuje 

výpustný objekt požerákového typu a kašnový bezpečnostní přeliv.  

U obou variant bude hráz nádrže navýšena o 0,5 m. Protože nebyl proveden inženýrsko-

geologický průzkum celého areálu a dosud nebyly provedeny žádné výzkumné sondy, není 

možné určit přesnou skladbu hráze ani původní terén, a tento návrh řešení je pouze orientační. 

Návodní svah hráze bude proveden ve sklonu 1:3,3 a vzdušní svah ve sklonu 1:2. Část hráze 

bude odstraněna a následně bude proveden souvislý násyp do požadovaného lichoběžníkového 

tvaru. Na závěr bude provedeno ohumusování hráze a osetí travním semenem.  

Součástí rekonstrukce MVN Hradisko je rovněž odbahnění dna nádrže a úprava 

odvodňovacího koryta, které bude opevněno štěrkovým pohozem. Celkové množství rybničního 

sedimentu v nádrži je cca 2100 m3. Protože nebyl proveden rozbor rybničního sedimentu, není 

možné určit, jak bude s tímto sedimentem naloženo. Je potřeba tento sediment odebrat k analýze 

a na základě laboratorních výsledků porovnat výsledky dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.  V této 

práci bylo u obou variant uvažováno s možností skládkování tohoto sedimentu, které je finančně 

náročnější a celou rekonstrukci výrazně prodražuje.  

Litorální zóna a okolí nádrže, které je při současném stavu zarostlé dřevinami, bude 

upraveno prořezávkami a budou zanechány pouze vhodné kusy dřevin.  

Rekonstrukce také zahrnuje úpravu koryta pod hrází. Šířka koryta je u obou variant 

navržena 2,5 se svahy v poměru 1:2. Svahy i dno koryta budou opevněny rovnanou kameninou. 

Upravená část koryta bude plynule napojena na stávající koryto pomocí stabilizačního prahu. 

Tato diplomová práce nastínila vhodné možnosti řešení rekonstrukce nevyhovující MVN 

Hradisko a odhadnula možné náklady pro její realizaci. Orientační rozpočet a navržené řešení 

by mohlo v budoucnu přispět k záchraně vodního díla a k dalším krokům jak ze strany vlastníka, 

obce nebo budoucího investora.  

Malá vodní nádrž by v případě zdařilé rekonstrukce mohla po letech opět plnit svůj 

původní účel a sloužit jako krajinotvorný prvek s akumulačním, estetickým a rekreačním 

významem.  
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L  [m]  délka průsakové křivky 

λ  [-]  součinitel zakřivení 
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