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ABSTRAKT  

Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny 

v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet 

zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a rozměr bezpečnostního objektu, 

zatopené plochy a objemy, návrhovou povodeň aj. další parametry. Součástí práce je také 

matematická modelace ztrát z průsaku hrází a vsaku do podloží zátopové oblasti v programu 

Hydrus 2D. Protože je vodní dílo významným krajinotvorným prvkem, návrh zohledňuje také 

estetické hledisko, mezi které patří návrh litorální zóny, tvar stálého nadržení a prostor pro 

vznik promenády. 

ABSTRACT 

The first section of this diploma thesis pursues an algorithm design of flood wave 

transformation in Excel software and its application afterwards. The software is used to 

design a small multipurpose reservoir. The algorithm covers consumption calculations of 

typical dam structures such as discharge structures, sluice planks, narrowed section of 

discharge pipes and safety spillways. The thesis also includes a mathematical model of water 

infiltration into the bottom of the inundation area and through the dam body. The last section 

of the thesis is dealing with an aesthetic integration of the whole structure into the local 

environment. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Malá víceúčelová vodní nádrž, homogenní hráz, výpustný objekt, dlužová stěna, diafragma, 

spodní výpust, korunový bezpečnostní přeliv, skluz, geomembrána, povodeň, transformace 

povodňové vlny, zátopová oblast, litorální zóna, matematická modelace průsaku, opevnění 

kameny. 

KEYWORDS 

Small multipurpose reservoir, homogenous dam, discharge structure, sluice planks, narrowed 

discharge pipe, crest spillway, down chutes, geomembrane, flood, transformation of flood 

wave, inundation area, litoral zone, mathematical modelling of infiltration, enrockment. 
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1  ÚVOD 

Rybníky a účelové nádrže jsou nedílnou součástí naší krajiny, které se datují řadu let do české 

historie. Tyto nádrže plní mnoho významných funkcí – zásobní, kompenzační, ochrannou, 

provozní, estetickou, asanační, rekreační, zlepšují a mění fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti vody, vytvářejí vhodné prostředí pro chov ryb apod. Převážná většina těchto nádrží 

je víceúčelových. Při správném návrhu a odpovědném provozování přispívají tyto nádrže 

k ochraně a tvorbě našeho životního prostředí.[1] 

Diplomová práce se zabývá návrhem nádrže s dostatečnou retenční funkcí, která bude plnit 

zejména účel ochranný, samotná práce se dělí na tři hlavní části: rešeršní, výpočtovou a 

grafickou.  

V první části práce jsou shrnuta fakta z historie nejen českého, ale i celosvětového 

rybníkářství a geomorfologické údaje o dotčené oblasti Velké Albrechtice. 

Druhá část je zaměřena na sestavení algoritmu (posloupnosti výpočtů) pro transformaci 

povodňové vlny tak, aby byl snadno aplikovatelný i pro návrh jiných vodních nádrží obdobné 

velikosti. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a rozměr 

bezpečnostního objektu, zatopené plochy a objemy, návrhovou povodeň aj. další parametry. 

Při zvoleném časovém kroku předpokládá vodorovnou hladinu v malé vodní nádrži. 

Součástí výpočtů je také vytvoření 2D matematického modelu simulujícího ztráty průsakem 

tělesa hráze v programu Hydrus 2D, následuje jeho validace s výpočtem běžně užívaným. 

V případě nevyhovujícího stavu, kdy dochází k přiblížení průsakové křivky ke vzdušnému 

líci, bude změněn návrh patního drénu tak, aby nedocházelo v případě dlouhodobého 

udržování úrovně hladiny na maximální hodnotě k provozním problémům, spojeným 

s průsakem vody na vzdušném líci. Druhou variantou řešení, v případě nesplnění uvedených 

požadavků, bude návrh těsnění na návodním líci. Výsledný vzorový příčný řez bude podrobně 

rozkreslen ve výkresové dokumentaci. 

Obdobně, za pomocí matematického modelu, bude řešen průsak vody do podloží v zátopové 

oblasti, resp. v zatopené části při navržené hladině stálého nadržení. Celá zatopená oblast 

bude rozdělena na několik 2D svislých řezů, na základě jejich vzájemné vzdálenosti bude 

následně určen celkový odhadovaný průsak vodou zatopeným povrchem. Hodnota průsaku 

zátopou se projeví v celkové hydrologické bilanci nádrže. 
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Poslední, grafická část, se zabývá reprodukcí výpočtového řešení do výkresové dokumentace. 

Práce není řešena jen z čistě technické aspektu, ale řeší i estetické hledisko. Protože vodní 

nádrž je významným krajinotvorným prvkem, který se snadno může stát relaxačním místem 

místních obyvatel, tvar stálého nadržení, výsadba litorálních zón s čistící funkcí a prostor pro 

vznik případné promenády byly zahrnuty do návrhu řešení. Přitom je snaha, aby tato přidaná 

hodnota, která se často opomíjí, významně nenavýšila náklady na zhotovení díla. 

Jedním z cílů je optimalizace, resp. hledání takového návrhu, který bude řešit polohu 

bezpečnostního přelivu s ohledem na návrhovou povodňovou vlnu. Nalezené řešení by mělo 

zajistit dostatečnou transformaci povodňové vlny natolik, aby nedošlo k odtoku 

bezpečnostním přelivem. Funkce bezpečnostního přelivu bude uplatněna při jiných (větších) 

povodňových vlnách. 
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2  HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ 

Počátky rybníkářství sahají do předhistorické doby, kde bylo pro člověka důležité potřebné 

množství vody v jednotlivých fázích vegetační periody. Proto lze najít zmínky o závlahách a 

v souvislosti s nimi o uměle vytvořených nádržích v zemích, které označujeme jako „kolébky 

kultur“, tedy v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii. 

Pozoruhodná je z hlediska technické vyspělosti výstavba nádrží na ostrově Cejlonu již 

v období okolo roku 500 př. n. l. O 200 let později byl jejich počet takový, že při vzájemném 

propojení vytvářeli celé vodohospodářské soustavy. 

Na území české republiky byly umělé vodní nádrže budovány pravděpodobně již v 8. A 9. 

Století našeho letopočtu. První písemná zmínka o rybnících v Čechách je v listině Kladrubské 

z roku 1115. Duchovní řády domácí i cizí brzy pochopili, že česká původní dovednost 

v rybníkářství jim umožní zřízení výnosného hospodářství s vysokými příjmy. Toho si brzy 

povšimla šlechta a začala také budovat vodní díla. 

Se stavbou nových rybníku došlo k jejich technickému zdokonalení, díky účasti české šlechty 

ve výpravách krále Jana Lucemburského nebo křižáckých výprav na počátku 14. století, 

odkud si šlechta přinesla mnohé technické poznatky. 

V té době se začínají zpevňovat hráze tarasy, bezpečností přelivy se obkládají dřevěnými 

kládami ve čtvercové vazbě s kamennou výplní a zavádějí se čapy do výpustných trub. Od 

poloviny 14. století se technika výstavby natolik rozvinula, že se budovaly vysoké zemní 

hráze v širokých údolích nížinných tolů a stejně zručně byly stavěny rybníky v močálových 

rovinách. Zatápění močálů a blat bylo dalším hospodářským přínosem rybníků. Rybníky 

vzniklé ve 13. a 14. století přispěly k ozdravění celých krajin a cestní síť, vybudovaná na 

jejich hrázích, napomohla rozvoji obchodu se sousedními kraji a zeměmi. Rybniční 

hospodářství se stalo nejvýnosnějším podnikáním a umění budovat rybníky se zařadilo mezi 

nejváženější lidské práce. Jeho důležitost byla podtržena nařízením českého krále a císaře 

římského Karla IV. o „ústrojích rybníků na státní útraty, aby království naše české mělo 

hojnost ryb a výparů“. 

Nejpřednější místo mezi rybníkářskými podnikateli zaujímal Vilém z Pernštejna (asi 1435 až 

1521). Vybudoval řadu rybníků na Moravě, ve východních a v jižních Čechách, například 

známý Bezdrev u Hluboké nad Vltavou. Ve své době byl uznávaným znalcem vodního práva, 

stavby rybníků a chovu ryb, své zkušenosti sepsal v díle, které bylo vydáno po jeho smrti 
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v roce 1525 pod názvem „Instrukce rybní pro panství Podštýnské a Libické“ a je první prací 

svého druhu vůbec. 

Současně s Třeboňskou pánví vznikaly rybniční soustavy na okolních panstvích. Na 

Chlumecku pak vybudoval Mikuláš Ruthard z Malešova naši první údolní přehradu – velký a 

hluboký Staňkovský rybník (založen roku 1551). Navíc hlavním účelem této nádrže nebyl 

rybochov, ale zabránění nebezpečným průtokům na říčce  Hostici (dnes tzv. Koštětický 

potok). 

Produkčně nejvyspělejší moravská rybniční oblast byla na jih od Brna a dosahovala až 

k rakouské hranici. Proslulé bylo Pohořelicko a Lednicko, kde byl roku 1560 postaven 

největší moravský rybník Nesyt. V té době mezi nejvýznamnější rybníkáře patřil olomoucký 

biskup Jan Skála z Doubravky a Hardiště ( 1486 až 1553), známější pod jménem Janus 

Dubravius. Ten vydal v roce 1547 latinský spis o rybníkářství a rybách „Libellus de piscinis 

et piscium, qui in illis aluntur naturis“. Práce byla v krátké době přeložena do několika 

jazyků a stala se základem rybníkářské literatury. V samostatné kapitole jsou uvedeny některé 

konstrukční zásady budování hrázím výpustím přelivů a stok. 

Závěrečná etapa vrcholného období českého rybníkářství se pojí se jménem Jakuba Krčína 

z Jelčan a Sedlčan (1535 až 1604). Krčín vybudoval rybník Rožmberk, který stále je naším 

největším rybníkem a v době svého vzniku byl jednou z nejodvážnějších a technicky 

nejvyspělejších vodních staveb ve střední Evropě. O dokonalosti svědčí fakt, že nejen hráz, 

ale i výpusti přetrvaly po mnoho staletí bez výměny. [1] 
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3  MALÁ VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ V K.Ú. VELKÉ 

ALBRECHTICE 

3.1 POPIS ÚZEMÍ 

Zájmová oblast spadá do katastrálního území Velké Albrechtice v okresu Nový Jičín, 

přibližně 20 km JZ od města Ostrava. Obec Velké Albrechtice se rozkládá v údolí podél 

vodního toku Bílovka, jihovýchodně od města Bílovce. Jižní hranice katastru obce kopíruje 

historickou hranici Moravy a Slezska. S počtem obyvatel 1052 se řadí ke středně velkým 

obcím.  

 

Obr. 3.1. Zájmová lokalita [geoportal.gov.cz] 

3.1.1 Geomorfologické údaje 

Geomorfologicky náleží území k úvalu Moravské brány. Terén tvoří zvlněná rovina, kterou 

probíhá větší terénní deprese od západu k východu. Kromě této hlavní je zde řada menších, 
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různosměrných depresí vytvořených erozivními účinky vody. Území leží v oblasti tvořené 

prvohorními horninami - horninami spodního karbonu - kulmu. Horniny kulmu jsou zde 

zastoupeny převážně drobovými a pískovcovými souvrstvími. Místy jsou horniny kulmu 

překryty jednak glaciofluviálními písky či pleistocenními svahovinami z převážně kyselého 

materiálu. V povodí toků se nacházejí holocénní nevápnité nivní usazeniny. [2] 

Velké Albrechtice nejsou součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

3.1.2 Klimatické údaje 

Obec Velké Albrechtice leží v průměrné nadmořské výšce 265 m n. m. a nachází se v mírně 

teplé klimatické oblasti MT10, okrsku mírně teplém, vlhkém, s mírnou zimou. Podle údajů 

ČHMÚ Ostrava je průměrná teplota 8,5 st. C., průměrné roční srážky 664 mm. Převládají 

větry SV-JZ směrů, avšak největší síly dosahují větry severní. V zimním období je území 

zatěžováno inverzemi za výskytu mlhy. 

 

Obr. 3.2. Klimatická oblast [mapy.nature.cz] 

3.1.3 Hydrologické údaje 

Z hydrologického hlediska náleží území k povodí 4. řádu „Bílovka“ s č.h.p. 2-01-01-117/0, 

které spadá pod povodí 3. řádu „Odra na Opavu“ s č.h.p. 2-01-01. Oblast náleží do povodí 
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Odry. Zájmové území je odvodňováno směrem k JV potokem Bílovka, který se vlévá do řeky 

Odry. 

3.2 CHARAKTERISTIKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

3.2.1 Biogeografická poloha a přírodní poměry 

Velké Albrechtice náleží do geomorfologické provincie Západní Karpaty, subprovincie 

vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Moravská brána.  

Dle biogeografického členění se oblast nachází v provincii středoevropských listnatých lesů, 

v subprovincii polonské, v bioregionu 2.3b Ostravský. [3] 

 

Obr. 3.3. Biogeografické členění [mapy.nature.cz] 

Charakteristickou část polonské provincie tvoří nížiny a nevysoké pahorkatiny, formované 

málo zpevněnými a měkkými druhohorními a třetihorními sedimenty, přemodelované 

pleistocenním ledovcem a zpravidla pokryté glaciálními sedimenty. Z těchto hornin jen 

ojediněle vystupuje starší skalní podklad ve formě pahorků a zaříznutých údolích.  

Biotu podprovincie ovlivňuje poměrně jednotvárný reliéf a malé nadmořské výšky. Převážná 

většina území má potenciální vegetaci lesní. Zcela dominují dubovo-bukový (resp. 

suprakolinní) a bukový (resp. submontánní) vegetační stupeň. Fytocenózy 3. vegetačního 
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stupně náleží zejména dubohabřinám typické asociace Tilio-Carpinetum, kterou ve vyšších 

pahorkatinách a v severněji položených oblastech (4. vegetační stupeň) střídají 

charakteristické květnaté bučiny, nejčastěji zřejmě Melico uniflorae-Fagetum. Na kyselejších 

substrátech jsou vyvinuty acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion. 

Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní louky svazu Arrhenatherion, na něž navazují na 

vlhkých místech porosty svazů Calthion a Molinion. [3] 
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4  STÁVAJÍCÍ STAV A ÚČEL STAVBY 

Obec Velké Albrechtice v minulosti již několikrát čelila povodním, mimo jiné v roce 1997 a 

2007, kdy vysoká voda nadělala značné škody. Příčinou byla nejen vzedmutá hladina v říčce 

Bílovka, ale i přívalový průtok srážkových vod z poměrně malého povodí DVT č.121, 

vyvolaný přívalovým deštěm přímo v dané lokalitě. Tato situace se opakovalo za poslední léta 

již několikrát. V současné době není tato část obec chráněna řádným technickým řešením 

proti povodním.  

Účelem nádrže je zejména tuto část obce s novou rozrůstající se zástavbou ochránit před 

nepříznivými účinky přívalových srážek. Jedním z cílů této práce je navrhnout řešení, které 

bezpečně transformuje povodňovou vlnu z dílčího povodí DVT č.121 o průtoku Q100 =3,52 

m
3
.s

-1
 na neškodný průtok Qn = 1,2 m

3
.s

-1
. 

Nad nově rozrůstající se zástavbou obce se nachází pozvolně klesající údolí, využívané pro 

zemědělské účely – jak dokládá fotodokumentace níže. 

V rámci práce byl sestaven algoritmus (posloupnost výpočtů) v programu Microsoft Excel pro 

transformaci povodňové vlny. Pomocí těchto výpočtů bylo navrhnuto několik řešení a z nich 

byla vybrána optimální varianta s ohledem na účinnost a ekonomičnost, resp. investiční 

náklady při realizaci stavby. Na základě těchto výpočtů byl proveden návrh výšky tělesa 

hráze, výpustného objektu a bezpečnostního přelivu. 

Obsahem práce je také výpočet ztrát programem Hydrus 2D a to jak vsakem do podloží při 

hladině stálého vzdutí, tak i tělesem hráze při maximální hladině a následný návrh patního 

drénu. 

Práce není řešena jen z čistě technické aspektu, ale řeší i estetické hledisko. Tvar stálého 

nadržení, výsadba litorálních zón s čistící funkcí a prostor pro vznik případné promenády byly 

zahrnuty do návrhu řešení. 
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Obr. 4.1. Zátopová oblast – po směru toku 

 

Obr. 4.2. Stávající koryto proti směru toku v místě zahrazení 
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Obr. 4.3. Odpadní koryto pod hrází, vznikající zástavba 

 

Obr. 4.4. Zatrubnění odpadního koryta cca 500 m od tělesa hráze 
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5  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

5.1 ÚVOD DO ALGORITMU VÝPOČTŮ 

Práce měla za cíl sestavit univerzální algoritmus pro výpočet transformace povodňové vlny. 

Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí sestavení posloupnosti výpočtů s přepínačem proměnných 

v programu Excel. Zjednodušeně řečeno, po zadání povodňové vlny a zvolení proměnných, 

posloupnost výpočtů dopočítá transformaci vlny. Je pak na uživateli zvolit vhodné proměnné 

tak, aby řešení bylo co nejoptimálnější. Lze manipulovat s výškou koruny hráze, s šířkou 

dlužových stěn, diafragmy. Pro návrh spodní výpusti platí konstrukční zásada, že DN by mělo 

být dvojnásobkem DN diafragmy. Lze také zvolit ze tří typů bezpečnostních přelivů a to: 

 korunový bezpečnostní přeliv bez vývaru, 

 korunový bezpečnostní přeliv s vývarem, 

 kašnový bezpečnostní přeliv. 

Podrobněji se jednotlivým výpočtům věnuji v následujících kapitolách. 

5.2 VSTUPNÍ DATA 

5.2.1 Hydrogram povodně 

Stěžejním dokumentem pro návrh nádrží je hydrogram povodně v místě daného toku. 

Velikost návrhové povodňové vlny je možno určit různými metodami. Pro vodoprávní řízení 

je ovšem nutno mít tento výpočet potvrzený autorizovanou osobou v oboru hydrologie. Proto 

se doporučuje používat hodnoty dle ČSN 75 1400, vydané ČHMÚ (Český 

Hydrometeorologický Úřad). Hydrogram povodně pro zájmovou oblast dodal ČHMÚ 

Ostrava.  

Historie ČHMÚ sahá do roku 1919, kdy byl formován český stát a spolu sním utvářeny nové 

úřady. Ve stejném roce také vznikl státní ústav meteorologický v Praze, který navázal na 

činnost Ústředního ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni a Zemský ústav pro 

meteorologii a tuzemský magnetismus v Budapešti. Nový ústav měl za úkol pozorovat a 

shromažďovat data z území Československa, rozvíjet a podporovat meteorologické bádání na 

žádost úřadů, organizací a soukromých osob. Vládním nařízením Československé republiky 

z roku 1954 došlo ke spojení meteorologického ústavu s hydrologií a vznikl tak dnešní 

hydrometeorologický ústav. V roce 1963 byla zahájena výstavba hydrologických středisek 
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v Brně, Ostravě, Ústí n. Labem, Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Plzni, která 

vytvořila základ sedmi oborově komplexních poboček ústavu. [4] 

Současný úkol ČHMÚ 

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního 

ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a 

meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.[4] 

 

Graf. 5.1: Povodňová vlna 

Povodňová vlna byla pomocí lineární regrese rozložena na přímky a převedena do formátu 

y = ax + b. Délka jednotlivých intervalů je uvedena v tabulce (Tab. 5.2) – během intenzivního 

nárostu přítoku jsem zvolil hodnotu dt = 0,5 hod, od času t = 10 hod je interval dt = 1,0 hod. 

Lineární regrese je matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v grafu 

přímkou. O bodech reprezentujících měřená data se předpokládá, že jejich x-ové souřadnice 

jsou přesné, zatímco y-ové souřadnice mohou být zatíženy náhodnou chybou, přičemž 

předpokládáme, že závislost y na x lze graficky vyjádřit přímkou. Pokud měřené body 

proložíme přímkou, tak při odečítání z grafu bude mezi ypsilonovou hodnotou měřeného 

bodu a ypsilonovou hodnotou ležící na přímce odchylka. Podstatou lineární regrese je 

nalezení takové přímky, aby součet druhých mocnin těchto odchylek byl co nejmenší. [8] 

V tomto případě víme, že x-ová i y-ová data jsou přesná a tudíž můžeme rovnou souřadnice 

odečítat. Lineární regrese se tak využívá pouze k zisku souřadnic. Qmax= 3,52 m
3
/s a nastane 

v čase t = 3,3 hod. 

Tab. 5.1 N – letá průtoková řada 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Q [m3.-1] 

t [hod] 

Hydrogram povodně Q100 dle ČHMÚ 
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N - leté průtoky [m3/s] 
    1 2 5 10 20 50 100 

0.549 0.941 1.49 1.94 2.39 3.02 3.52 

Tab. 5.2 Povodňová vlna 

t Q 
členy lineární 

regrese 

hod m3.s-1 ax b 

0.0 0 0.00E+00 0.000 

0.5 0.039 7.80E-02 0.000 

1.0 0.078 7.80E-02 0.000 

1.5 0.25 3.44E-01 -0.266 

2.0 1 1.50E+00 -2.000 

2.5 2.34 2.68E+00 -4.360 

3.0 3.46 2.24E+00 -3.260 

3.3 3.52 1.82E-01 2.915 

3.5 3.5 -1.18E-01 3.912 

4.0 2.92 -1.16E+00 7.560 

4.5 2.28 -1.28E+00 8.040 

5.0 1.77 -1.02E+00 6.870 

5.5 1.33 -8.80E-01 6.170 

6.0 1.05 -5.60E-01 4.410 

6.5 0.84 -4.20E-01 3.570 

7.0 0.69 -3.00E-01 2.790 

7.5 0.58 -2.20E-01 2.230 

8.0 0.48 -2.00E-01 2.080 

8.5 0.41 -1.40E-01 1.600 

9.0 0.35 -1.20E-01 1.430 

9.5 0.31 -8.00E-02 1.070 

10.0 0.26 -1.00E-01 1.260 

11.0 0.19 -7.00E-02 0.960 

12.0 0.15 -4.00E-02 0.630 

13.0 0.09 -6.00E-02 0.870 

14.0 0.06 -3.00E-02 0.480 

15.0 0.046 -1.40E-02 0.256 

16.0 0.031 -1.50E-02 0.271 

17.0 0.015 -1.60E-02 0.287 

18.0 0.007 -8.00E-03 0.151 

 

V naprogramovaném excelovském souboru potom stačí pouze zadat hodnoty průtoků 

v jednotlivých časech, resp. sloupec Q a t v tabulce Tab. 5.2, které známe ze vstupních údajů 
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(v tomto případě data získaný z ČHMÚ). Po doplnění reálných nebo predikovaných hodnot 

dojde k automatickému rozkladu na přímky. Data z těchto přímek jsou potřebná pro další 

výpočty, související s transformací povodňové vlny. 

5.2.2 Batygrafické křivky 

Dalším stěžejním podkladem pro návrh nádrže jsou takzvané batygrafické křivky, které 

vyjadřují závislost hloubky na zatopené ploše (vodní hladině) a vzniklému objemu. 

Batygrafické křivky tedy popisují tvar údolí nebo zátopové oblasti. Jak jsem v rámci 

zpracovávání a řešení konkrétní nádrže v k.ú. Velké Albrechtice zjistil, je bezpředmětné 

zabývat se změnou zatopeného objemu vlivem realizace zemní sypané hráze, případně 

úpravou břehů, literárního pásma aj. Tyto faktory způsobí velice malou změnu v celkovém 

zatopeném objemu. V následujícím grafu jsou uvedené batygrafické křivky vztažené 

k podélné ose hráze bez úpravy terénu. 

 

Graf. 5.2: Batygrafické křivky 
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Čára zatopených ploch 

Vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce zadržené vody, jako podklad slouží podrobné 

zaměření budoucí zátopy. Protože vytěžená zemina ze zátopy bude použita pro těleso hráze, 

čára zatopených ploch zahrnuje terénní úpravy. 

Čára zatopených objemů 

Závisí na čáře zatopených ploch, ze které se počítají pořadnice čáry zatopených objemů ze 

vztahu: 

 Vi+1 = Vi + ΔVi+1 [m
3
] (5.1) 

kde: Vi+1 ...... velikost zatopeného objemu [m
3
], odpovídá hloubce hi+1 z interval <0,hmax> 

 ΔVi+1 .... dílčí objem [m
3
] mezi hladinami hi a hi+1 dle vztahu: 

 ΔVi+1= 0,5 . (Fi+  Fi+1) . (hi+1-hi) [m
3
] (5.2) 

kde: Fi ......... velikost zatopeného objemu [m
3
], odpovídá hloubce hi+1 z interval <0,hmax> 

 hi .......... dílčí objem [m
3
] mezi hladinami hi a hi+1 dle vztahu: 

 Rk ....... Hydraulický poloměr při hloubce kritické [m]. 

Pro další výpočty bylo nutné rozložit čáru zatopených ploch do souřadného systému xy. 

K tomuto bylo opět využito lineární regrese, avšak ve smyslu obecném, kdy přímka byla 

proložena polynomickou funkcí 3. stupně pro dosažení větší přesnosti, ale koeficienty se opět 

určují metodou nejmenších čtverců.  
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Graf. 5.3: Závislost plochy hladiny na nadmořské výšce 

Tab. 5.3 Členy polynomické funkce y = f(S), y = (V). Polynom 3. stupňe 

 
ax3 bx2 cx d 

S 376.7 
-

2.89E+05 7.37E+07 
-

6.27E+09 

V 1.81E+02 
-

1.37E+05 34339719.26 
-

2.88E+09 

5.3 TRANSFORMACE POVODŇOVÉ VLNY 

Samotný výpočet transformace povodňové vlny je rozdělen do 4 dílčích výpočtů.  

1. převod vstupních dat na hodnoty, 

2. výpočet průtoku přes požerák a diafragmu, 

3. odtok přes přeliv, 

4. celkový odtok z nádrže. 

5.3.1 Převod vstupních dat na hodnoty 

Povodňová vlna je rozdělena do časového kroku 1 minuta a poté je díky lineární regresi 

v každé minutě dopočítán přítok podle vztahu (Q = at + b [-] (5.3): 

 Q = at + b [-] (5.3) 

kde: Q ......... hledaný průtok, 

 a,b ....... koeficienty z (Tab. 5.2 Povodňová vlna), jsou měněny podle časového kroku, 

y = 376.73x3 - 288591x2 + 7E+07x - 6E+09 
R² = 0.9914 
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 t ........... čas v daném časovém kroku. 

Poté je spočítána aktuální úroveň hladiny (nadmořská výška) dle vztahu: 

 h=hi-1 + Δhpi-1 – Δhoi-1 [m] (5.4) 

kde: hi-1 ....... nadmořská výška hladiny v předchozím kroku, 

 Δhpi-1 ... změna hladiny na přítoku v předchozím kroku, 

 Δhoi-1 ... změna hladiny na odtoku v předchozím kroku. 

Následuje výpočet plochy pro aktuální hladinu, který je vyjádřen podobně z Tab. 5.3.  

 S=ah3+bh2+ch+d [m
2
] (5.5) 

kde: h .......... nadmořská výška hladiny pro daný krok, 

 a,b,c,d .. koeficienty z Tab. 5.3. 

a výpočet dílčího přírůstku objemu: 

 V=Q.t [-] (5.6) 

kde: Q ......... průtok, 

 t ........... časový krok, t= 60 s. 

Z dílčího přírůstku objemu je dopočítán přírůstek úrovně hladiny Δhp 

 Δhp=V/S [m] (5.7) 

kde: V .......... objem v daném časovém kroku, 

 S .......... plocha v daném časovém kroku. 

Zvýšená nebo snížená úroveň hladiny způsobí vyšší, resp. nižší odtok z nádrže, který je 

v excelovském souboru definován jako odtok vypouštěcím zařízením a bezpečnostním 

objektem. Celkový odtok vychází z aplikace logické funkce, kdy je uvažován přepad přes 

dlužovou stěnu a průtok diafragmou. Celkový odtok je dán nižší hodnotou (analogicky se tak 

vytvoří konzumpční křivka vypouštěcího objektu). 

5.3.2 Výpočet kapacity výpustného objektu 

Výpočet je rozdělen do dvou základních kroků dle výpočtového schématu požeráku: 
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Obr. 5.1. Výpočtové schéma požeráku [5] 

Do výpočtu vstupuje přepadová výška hdi, součinitel vtoku Kv, kontrahovaná šířka přelivu b0, 

průtok přes dlužovou stěnu a průtok diafragmou. 

Profil ě. 1 přepad přes dlužovou stěnu – dřevěné desky vysoké 0,2 m 

Základní rovnice přepadu: 

      √       [m
3
.s

-1
] (5.8) 

kde: m ......... přepadový součinitel, m=0,45, 

 b0 ......... účinná šířka přelivu, 

 h .......... přepadová výška. 

Účinná šířka přelivu: 

           [m] (5.9) 

kde: b .......... skutečná šířka přelivu, 

 Kv ........ součinitel vtoku, 

 h .......... přepadová výška. 

Součinitel vtoku Kv: 



Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú. Velké Albrechtice   Bc. Radomír Novák 

Diplomová práce 

 

27 

    
    

   
 [-] (5.10) 

kde: Kv0 ....... má následující hodnoty 

 

Obr. 5.2. Součinitel vtoku [5] 

Profil č. 2 Diafragma – zúžení vtokového otvoru do spodní výpusti 

Výtok otvorem: 

       [m
3
.s

-1
] (5.11) 

kde: Sd ......... plocha průřezu, 

 v...........  vtoková rychlost, 

Vtoková rychlost: 

    √    [m.s
-1

] (5.12) 

kde: μ .......... součinitel výtoku, 

Součinitel výtoku: 

   
 

√    
 [-] (5.13) 

kde:    ......... ztráty na vtoku, 

Profil č. 3 Spodní výpust 

Profil spodní výpusti odpovídá dvojnásobku zúžení diafragmy a je zavzdušněno pro prevenci 

vzniku tlakového proudění. 

Kapacita výpustného objektu 

Kapacita výpustného objektu je pak dána menším průtokem, který přepadá přes dluže 

požeráku, nebo je škrcen diafragmou. 
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Obr. 5.3. Konzumpční křivka požeráku [5] 

5.3.3 Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

Bezpečnostní přelivy slouží k ochraně před účinky povodňových průtoků. Průtočné nádrže 

musí být vybaveny bezpečnostními přelivy. U malých vodních nádrží navrhujeme 

bezpečnostní přelivy nehrazené, bez pohyblivých částí, aby pro svoji spolehlivou funkci 

nepotřebovali obsluhu. [5] 

Podkladem pro dimenzování bezpečnostního přelivu je stanovení nejvyšší hladiny v nádrži při 

návrhovém průtoku. Návrhový průtok QN musí odpovídat požadavků normy TNV 75 2935 

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, resp. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní díla v platném znění. Ta udává požadovanou míru 

bezpečnosti vodních děl při povodni následující tabulkou. 

Výpočet je rozdělen na tři typy bezpečnostních přelivů, mezi kterými je uživatel schopen volit 

pomocí přepínače a zvolit tak požadovaný výpočet.  

Je možno volit mezi výpočtem: 

 korunovým bez přepadající vody přepínač 1, 

 korunovým s vývarem přepínač 2, 
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 kašnovým bezpečnostním přelivem přepínač 3. 

Výpočet kašnového bezpečnostního přelivu 

 

Obr. 5.4. Výpočtové schéma kašnového bezpečnostního přelivu [5] 

Návrhová délka přelivné hrany  

    
  

 √       [m] (5.14) 

kde: m ......... přepadový součinitel, 

 h ..........  přepadová výška. 

Přepadový součinitel 

   
 

 
  [-] (5.15) 

kde: m ......... přepadový součinitel, 

 h ..........  přepadová výška. 
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Graf. 5.4: Přepadový součinitel μ dle Kramera 

Návrhová šířka zvětšená o vliv kontrakce 

            [m] (5.16) 

kde: b0 ......... návrhová délka přelivné hrany, 

 n ..........  počet kontrakcí, 

 Kp0 .......  tvar pilíře, 

 h ..........  přepadová výška. 

Součinitel tvaru pilíře lze vyčíst z následujícího schématu: 

 

Obr. 5.5. Součinitel tvaru pilíře Kp0 [5] 

Dokonalý přepad: 

0,77 
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      √       [m
3
.s

-1
] (5.17) 

Kritická hloubka: 

    √
   

 

    

 
 [m] (5.18) 

kde: α .......... Corriolisovo číslo, 

 Qn
2
 ....... návrhový průtok, 

 bsp ........ šířka spadiště, voleno. 

Z toho je odvozen vzorec pro zatopený přepad: 

   √
  
    

  

 
 [m

3
.s

-1
] (5.19) 

Úroveň hladiny v nádrži hk je pak dána vztahem: 

   
 

 
    [m] (5.20) 

        
   

 

  
 [m] (5.21) 

Do konzumpční křivky přelivu se pak počítají hodnoty, které mají pro stejný průtok vyšší 

hladinu v nádrži, viz plná čára v Obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6. Ukázka konzumpční křivka přelivu [5] 
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Výpočet korunového bezpečnostního přelivu s vývarem 

Pokud uživatel výpočtů zvolí korunový bezpečnostní přeliv s vývarem, výpočet se 

automaticky změní na výpočet přepadu přes širokou korunu. 

Rychlost před přelivem se zanedbává a rychlost v koruně hráze se spočítá z měrné křivky 

koryta a přepadové množství z následujícího vzorce: 

      √    
   

 [m
3
.s

-1
] (5.22) 

kde: m ......... přepadový součinitel, 

 b0 ......... účinná šířka přelivné hrany, 

 h0 ......... energetická výška, skládá se z geodetické výšky vodní hladiny a rychlostní 

výšky. 

Účinná šířka přelivné hrany, závisí od tvaru profilu v koruně hráze.  

                   [m] (5.23) 

kde: b .......... šířka přelivu, 

 m ......... sklon svahů, 

 h .......... výška hladiny – pokud se jedná o lichoběžníkový tvar, bere se průměrná šířka 

přelivné hrany od přepadové výšky po dno profilu. 

 Kpo ....... součinitel tvaru nátoku. 

daný výpočet platí pouze pro dokonalý přepad. Pro použití tohoto výpočtu je vždy nutné 

ověřit, o jaký přepad se jedná podle následujících poměrů (obě podmínky musí platit 

současně): 

        a 
 

 
  

 

 
  (5.24) 

 

Obr. 5.7. Nedokonalý přepad přes širokou korunu [6] 
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Obr. 5.8. Grafikon mezních hodnot pro zatopený přepad přes jez [6] 

Výpočet bezpečnostního přelivu - bezvývarové tlumení 

Kapacita přelivu je dána výpočtem měrné křivky „koryta“ (snížení v místě hráze) a výpočtem 

konzumpční křivky koryta skluzu. Kapacitu odpadu je nutno ověřit výpočtem pro ustálené 

nerovnoměrné proudění. V současnosti jsou dostupné vhodné programy pro usnadnění 

výpočtu (Hydrocheck. HEC-RAS apod.) [7]. 

 

Obr. 5.9. Měrná křivka otevřeného prizmatického koryta[6] 

5.3.4 Ukázka variantních řešení a výběr 

Na následujících řádcích jsou uvedeny čtyři varianty návrhu řešení malé vodní nádrže. Pro 

lepší přehled zde uvádí tabulku (Tab. 5.4), která jednotlivá řešení porovnává. 

Tab. 5.4 Přehledné porovnání variantních řešení 
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varianta   1 2 3 4 
hsn m n.m. 255.4 255 255.4 255.4 

DN diafragma mm 300 500 600 550 

délka dlužové stěna m 0.6 0.6 0.6 0.6 

typ přelivu - kašnový kašnový 
korunový s 

vývarem 
korunový 

Kóta bezp. přelivu m n.m. 257.00 257.00 257.50 257.70 

Vmax m3 29016 29773 38043 40330 

Qmax přeliv m3.s-1 2.48 1.41 0.16 0.00 

Qmax nádrž m3.s-1 2.80 2.37 1.52 1.70 
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Varianta 1 kašnový bezpečnostní přeliv 

Vstupní paramtery 
  

 
QN= 1.2 m3.s-1 návrhový průtok odpadního koryta 

 
dt 60 s časový krok 

 
hSN= 255.4 m n.m. hladina stálého nadržení 

 
Q100= 3.52 m3.s-1 maximální přítok 

Požerák 
    

 
d= 0.3 m šířka dlužové stěny 

 
Kvo= 0.1 - součinitel nátoku 

 
b= 0.6 m šířka dlužové stěny 

Bezpečností přeliv 
   

 
Typ - kašnový 

  

 
μ= 0.77 - 

přepadový součinitel přelivu podle 
Kramera 

 
m= 0.51 - Bazinův součinitel přepadu 

 
h= 0.40 m přepadová výška - volba 

 
b0= 6.12 m délka přepadajícího paprsku vody 

 
n= 2.00 - počet kontrakcí 

 
Kpo= 0.10 - součinitel tvaru pilířů 

 
b= 6.20 m Nutná konstrukční délka přel. Hrany 

 
bSP= 2.00 m šířka spádiště - volba 

 
LSP= 1.53 m délka spádiště 

 
α= 1.00 - coriolosovo číslo 

 
hk= 0.68 m hloubka kritická 

 
hSP= 1.36 m hloubka spádiště - na konci 

 
i= 0.02 - sklon dna ve spádišti 

 
s= 1.36 m hloubka spádiště - na začátku 

 
Kpř.hr.= 3.10 m ode dna spádiště (min 3,1 m) 

 
typ přepadu: DOKONALÝ 

  

Výstupní parametry 
  

 
Kbp= 257.00 m Kóta bezpečnostního přelivu 

 
Hmax= 257.40 m n.m. Maximální hladina 

 
Khr= 258.00 m n.m. Kóta koruny hráze 

 
Vmax= 29016 m3 

Maximální objem vody v 
nádrži 

 
Qmax= 2.80 m3.s-1 Maximální odtok z nádrže 
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Tab. 5.5 Odtok z nádrže pro Variantu 1 

 
Přítok 

stav 
hladiny Odtok požerák 

Odtok 
přeliv Odtok nádrž 

t Q h Qpož Qpřel Qc 

hod m3.s-1 m n.m. m3.s-1 m3.s-1 m3.s-1 

0.5 0.039 255.41 0.001 0.000 0.001 

1 0.078 255.42 0.004 0.000 0.004 

1.5 0.25 255.47 0.022 0.000 0.022 

2 1 255.63 0.112 0.000 0.112 

2.5 2.34 256.03 0.185 0.000 0.185 

3 3.46 256.62 0.257 0.000 0.257 

3.5 3.5 257.17 0.308 0.945 1.253 

4 2.92 257.31 0.320 2.454 2.773 

5 1.77 257.25 0.314 1.766 2.080 

6 1.05 257.17 0.307 0.967 1.274 

7 0.69 257.11 0.302 0.531 0.833 

8 0.48 257.08 0.298 0.288 0.586 

9 0.35 257.05 0.298 0.288 0.586 

9 0.35 257.05 0.295 0.136 0.432 

10 0.26 257.02 0.293 0.043 0.337 

11 0.19 256.99 0.291 0.000 0.291 

12 0.15 256.95 0.287 0.000 0.287 

13 0.09 256.90 0.282 0.000 0.282 

14 0.06 256.82 0.275 0.000 0.275 

15 0.046 256.74 0.267 0.000 0.267 

16 0.031 256.66 0.258 0.000 0.258 

17 0.015 256.56 0.248 0.000 0.248 

18 0.007 256.47 0.238 0.000 0.238 
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Graf. 5.5: Transformace povodňové vlny – varianta 1 

 

Graf. 5.6: Konzumpční křivka požeráku 
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Varianta 2 kašnový bezpečnostní přeliv 

Vstupní paramtery 
  

 
QN= 1.2 m3.s-1 návrhový průtok odpadního koryta 

 
dt 60 s časový krok 

 
hSN= 255 m n.m. hladina stálého nadržení 

 
Q100= 3.52 m3.s-1 maximální přítok 

Požerák 
    

 
d= 0.5 m šířka dlužové stěny 

 
Kvo= 0.1 - součinitel nátoku 

 
b= 0.6 m šířka dlužové stěny 

Bezpečností přeliv 
   

 
Typ - kašnový 

  

 
μ= 0.77 - 

přepadový součinitel přelivu podle 
Kramera 

 
m= 0.51 - Bazinův součinitel přepadu 

 
h= 0.40 m přepadová výška - volba 

 
b0= 6.12 m délka přepadajícího paprsku vody 

 
n= 2.00 - počet kontrakcí 

 
Kpo= 0.10 - součinitel tvaru pilířů 

 
b= 6.20 m Nutná konstrukční délka přel. Hrany 

 
bSP= 2.00 m šířka spádiště - volba 

 
LSP= 1.53 m délka spádiště 

 
α= 1.00 - coriolosovo číslo 

 
hk= 0.68 m hloubka kritická 

 
hSP= 1.36 m hloubka spádiště - na konci 

 
i= 0.02 - sklon dna ve spádišti 

 
s= 1.36 m hloubka spádiště - na začátku 

 
Kpř.hr.= 3.10 m ode dna spádiště (min 3,1 m) 

 

typ 
přepadu: DOKONALÝ 

 

     Výstupní parametry 
  

 
Kbp= 257.00 m Kóta bezpečnostního přelivu 

 
Hmax= 257.40 m n.m. Maximální hladina 

 
Khr= 258.00 m n.m. Kóta koruny hráze 

 
Vmax= 29773 m3 Maximální objem vody v nádrži 

 
Qmax= 2.37 m3.s-1 Maximální odtok z nádrže 

 

  



Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú. Velké Albrechtice   Bc. Radomír Novák 

Diplomová práce 

 

39 

Tab. 5.6. Odtok z nádrže pro Variantu 2 

 
Přítok 

stav 
hladiny Odtok požerák 

Odtok 
přeliv Odtok nádrž 

t Q h Qpož Qpřel Qc 

hod m3.s-1 m n.m. m3.s-1 m3.s-1 m3.s-1 

0.5 0.039 255.01 0.001 0.000 0.001 

1 0.078 255.03 0.005 0.000 0.005 

1.5 0.25 255.08 0.026 0.000 0.026 

2 1 255.25 0.153 0.000 0.153 

2.5 2.34 255.65 0.524 0.000 0.524 

3 3.46 256.23 0.717 0.000 0.717 

3.5 3.5 256.79 0.861 0.000 0.861 

4 2.92 257.15 0.942 0.842 1.784 

5 1.77 257.19 0.947 1.112 2.060 

6 1.05 257.09 0.926 0.392 1.318 

7 0.69 257.01 0.908 0.021 0.930 

8 0.48 256.91 0.883 0.000 0.883 

9 0.35 256.74 0.883 0.000 0.883 

9 0.35 256.74 0.844 0.000 0.844 

10 0.26 256.54 0.794 0.000 0.794 

11 0.19 256.31 0.731 0.000 0.731 

12 0.15 256.06 0.658 0.000 0.658 

13 0.09 255.80 0.574 0.000 0.574 

14 0.06 255.56 0.447 0.000 0.447 

15 0.046 255.38 0.260 0.000 0.260 

16 0.031 255.28 0.163 0.000 0.163 

17 0.015 255.21 0.107 0.000 0.107 

18 0.007 255.16 0.071 0.000 0.071 
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Graf. 5.7: Transformace povodňové vlny – varianta 2 

 

Graf. 5.8: Konzumpční křivka požeráku – varianta 2 
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Varianta 3 korunový bezpečnostní přeliv 

Vstupní paramtery 
  

 
QN= 1.2 m

3.s-1
 

návrhový průtok odpadního 
koryta 

 
dt 60 s časový krok 

 
hSN= 255.4 m n.m. hladina stálého nadržení 

 
Q100= 3.52 m

3.s-1
 maximální přítok 

Požerák 
    

 
d= 0.6 m šířka dlužové stěny 

 
Kvo= 0.1 - součinitel nátoku 

 
b= 0.6 m šířka dlužové stěny 

Bezpečností přeliv 
   

 
Typ - korunový 

  

 
nd= 0.02 - drsnost 

 
i= 0.001 - sklon dna 

 
m 1: 3.50 - sklon svahů 

 
b= 5.00 m šířka dna 

 
α= 1.00 - coriolisovo číslo 

 
nc= 2.00 - počet kontrakcí 

 
Kvo= 0.10 - součinitel nátoku 

 
m= 0.33 - součinitel přepadu 

     Výstupní parametry 
  

 
Kbp= 257.50 m Kóta bezpečnostního přelivu 

 
Hmax= 257.90 m n.m. Maximální hladina 

 
Khr= 258.50 m n.m. Kóta koruny hráze 

 
Vmax= 38043 m3 Maximální objem vody v nádrži 

 
Qmax= 1.52 m3.s-1 Maximální odtok z nádrže 
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Tab. 5.7. Odtok z nádrže pro Variantu 3 

 
Přítok 

stav 
hladiny Odtok požerák 

Odtok 
přeliv Odtok nádrž 

t Q h Qpož Qpřel Qc 

hod m3.s-1 m n.m. m3.s-1 m3.s-1 m3.s-1 

0.5 0.039 255.41 0.001 0.000 0.001 

1 0.078 255.42 0.004 0.000 0.004 

1.5 0.25 255.47 0.022 0.000 0.022 

2 1 255.63 0.130 0.000 0.130 

2.5 2.34 255.99 0.513 0.000 0.513 

3 3.46 256.48 0.967 0.000 0.967 

3.5 3.5 256.94 1.152 0.000 1.152 

4 2.92 257.27 1.263 0.000 1.263 

5 1.77 257.54 1.350 0.108 1.457 

6 1.05 257.52 1.341 0.027 1.369 

7 0.69 257.39 1.301 0.000 1.301 

8 0.48 257.19 1.233 0.000 1.233 

9 0.35 256.94 1.233 0.000 1.233 

9 0.35 256.94 1.143 0.000 1.143 

10 0.26 256.65 1.030 0.000 1.030 

11 0.19 256.34 0.894 0.000 0.894 

12 0.15 256.07 0.587 0.000 0.587 

13 0.09 255.89 0.375 0.000 0.375 

14 0.06 255.77 0.248 0.000 0.248 

15 0.046 255.69 0.170 0.000 0.170 

16 0.031 255.63 0.121 0.000 0.121 

17 0.015 255.58 0.087 0.000 0.087 

18 0.007 255.54 0.062 0.000 0.062 
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Graf. 5.9: Transformace povodňové vlny – varianta 3 

 

Graf. 5.10: Konzumpční křivka požeráku– varianta 3 
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Varianta 4 korunový bezpečnostní přeliv 

Vstupní paramtery 
  

 
QN= 1.2 m

3.s-1
 

návrhový průtok odpadního 
koryta 

 
dt 60 s časový krok 

 
hSN= 255.4 m n.m. hladina stálého nadržení 

 
Q100= 3.52 m

3.s-1
 maximální přítok 

Požerák 
    

 
d= 0.55 m šířka dlužové stěny 

 
Kvo= 0.1 - součinitel nátoku 

 
b= 0.6 m šířka dlužové stěny 

Bezpečností přeliv 
   

 
Typ - korunový 

  

 
nd= 0.02 - drsnost 

 
i= 0.001 - sklon dna 

 
m 1: 3.50 - sklon svahů 

 
b= 5.00 m šířka dna 

 
α= 1.00 - coriolisovo číslo 

 
nc= 2.00 - počet kontrakcí 

 
Kvo= 0.10 - součinitel nátoku 

 
m= 0.33 - součinitel přepadu 

     Výstupní parametry 
  

 
Kbp= 257.70 m Kóta bezpečnostního přelivu 

 
Hmax= 258.10 m n.m. Maximální hladina 

 
Khr= 258.70 m n.m. Kóta koruny hráze 

 
Vmax= 40330 m3 Maximální objem vody v nádrži 

 
Qmax= 1.17 m3.s-1 Maximální odtok z nádrže 
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Tab. 5.8. Odtok z nádrže pro Variantu 4 

 
Přítok 

stav 
hladiny Odtok požerák 

Odtok 
přeliv Odtok nádrž 

t Q h Qpož Qpřel Qc 

hod m3.s-1 m n.m. m3.s-1 m3.s-1 m3.s-1 

0.5 0.039 255.41 0.001 0.000 0.001 

1 0.078 255.42 0.004 0.000 0.004 

1.5 0.25 255.47 0.022 0.000 0.022 

2 1 255.63 0.130 0.000 0.130 

2.5 2.34 255.99 0.513 0.000 0.513 

3 3.46 256.50 0.819 0.000 0.819 

3.5 3.5 256.99 0.981 0.000 0.981 

4 2.92 257.33 1.078 0.000 1.078 

5 1.77 257.65 1.161 0.000 1.161 

6 1.05 257.69 1.173 0.000 1.173 

7 0.69 257.62 1.154 0.000 1.154 

8 0.48 257.48 1.116 0.000 1.116 

9 0.35 257.29 1.116 0.000 1.116 

9 0.35 257.29 1.064 0.000 1.064 

10 0.26 257.07 0.999 0.000 0.999 

11 0.19 256.81 0.919 0.000 0.919 

12 0.15 256.54 0.825 0.000 0.825 

13 0.09 256.25 0.715 0.000 0.715 

14 0.06 255.99 0.488 0.000 0.488 

15 0.046 255.82 0.297 0.000 0.297 

16 0.031 255.71 0.192 0.000 0.192 

17 0.015 255.63 0.128 0.000 0.128 

18 0.007 255.58 0.087 0.000 0.087 
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Graf. 5.11: Transformace povodňové vlny – varianta 4 

 

 

Graf. 5.12: Konzumpční křivka požeráku– varianta 4 
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5.3.5 Výběr výchozího řešení 

Z grafů transformací povodňové vlny jsou patrné jednotlivé fáze odtoků z nádrže a to podle 

toho, který objekt je limitujícím faktorem pro odtok. 

Ve variantě číslo 4 dochází k transformaci povodňové vlny pouze v objektu požeráku, a 

proto je zvolena jako výchozí řešení. Dojde tak k výraznému ušetření nákladů při budování 

korunového bezpečnostního přelivu bezvývarového typu. Ten je navrhnut jako jednoduchý 

korunový přeliv. Kóta koruny přelivu Kkp= 257,7 m n.m. Přeliv má lichoběžníkový profil 

s šířkou ve dně bp= 5 m, hloubkou hp= 1 m a sklony svahů m= 1:3,5. Přeliv převede 

návrhovou povodeň Q100= 3,52 m
3
.s

-1
 s hladinou ve výši hQ100= 0,4 m. (258,10 m n.m.). 

Skluz je řešen jako opevněný průleh se sklonem i= 5%. Šířka koryta bs=12 m a sklony svahů 

ms=1:6, hloubka skluzu je hs =1 m. Kapacita bezpečnostního přelivu, včetně skluzové části 

byla ověřena v programu HEC-RAS. 

Tab. 5.9 Výstup z programu HEC RAS 

staničení Q v h hk 

km m3.s-1 m.s-1 m n.m. m n.m. 

0.123 3.52 0.81 258.31 258.04 

0.117 3.52 0.82 258.3 - 

0.1067 3.52 1.73 258.14 258.14 

0.0472 3.52 2.66 254.53 254.65 

0 3.52 2.41 252.44 252.54 
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Obr. 5.10. Průběh hladiny v bezpečnostním přelivu a skluzu – HEC RAS 
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5.4 NÁVRH TLUMÍCÍHO OBJEKTU – SPODNÍ VÝPUST 

Výpočet vývaru pro spodní výpust vychází z porovnání vzájemných hloubek vodního skoku. 

Pro návrh vývaru je žádoucí, aby došlo  ke vzdutému vodnímu skoku, tedy aby σ byla větší 

nebo rovna 1,05. 

   
    

  
 [m] (5.25) 

kde: h2 ......... druhá vzájemná hloubka vodního skoku, 

 d .......... zahloubení vývaru, 

 hd ......... hloubka vody v odpadním korytě pro návrhový průtok. 

 

Graf. 5.13: Charakteristika spodní výpusti 

H1 první vzájemná hloubka je vypočtena iteračně z energetické výšky nad vývarem (výpočet 

vychází z rychlosti a polohy hladiny pro Qnv = 1,2 m
3
/s, tedy maximálnímu přípustnému 

odtoku). Je dána vztahem: 

    
 

 √        
   

 [m] (5.26) 

kde:   .......... součinitel rychlosti, je roven 1, 

 q .......... specifický průtok [m
2
/s] 
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 E0 ......... energetická výška, 

   
    ....... třetí iterace hloubky h1. 

Druhá vzájemná hloubka je dána následně: 

    
  

 
     √  

    

   
   [m] (5.27) 

kde:   .......... Boussinesqovo číslo, je rovno 1, 

 q .......... specifický průtok [m
2
/s] 

 E0 ......... energetická výška, 

 h1 ......... první vzájemná hloubka. 

Tab. 5.10 Návrh vývaru 1. část 

Q q hk h v0 k h0 

m3/s m2/s m m m/s   m 

1.200 1.003 0.468 0.317 5.611 1.604 1.921 

Tab. 5.11 Návrh vývaru 2. část 

E0 h'1 h"1 h'''1 h1 h2 hd σ 

m m m m m m m - 

2.521 0.143 0.147 0.147 0.147 1.110 0.568 1.052 

 

Délka vodního skoku, tedy i konstrukční délka vývaru je počítána dle Nováka. 

             [m] (5.28) 

kde:   .......... součinitel pro poměr vzájemných hloubek vodního skoku. 

Tab. 5.12 Konstrukční rozměry vývaru dle Nováka 

h2/h1 k Lv (m) 

7.55 5 4.82 

Návrh Lv= 5 m 

Kompletní výpočet je uveden v příloze Hydrotechnické výpočty. 
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5.5 BILANCE VODY MALÉ VODNÍ NÁDRŽE 

Vzhledem k možnosti výskytu roků s menším objemem srážek, byla stanovena roční bilance 

pro hydrologicky suchý rok a sestaven graf posuzující vodnost nádrže. 

Metoda zvolena pro výpočet simuluje provoz nádrže a postupně bilancuje na zvoleném 

období, kterým je pro roční řízení odtoku vodohospodářský rok (1.duben, pro horské oblasti 

1. květen), přiteklý objem vody s požadavky na odběr. Do výpočtu jsou zahrnuty ztráty 

(výpar, průsak hrází, vsak do dna apod.). Krok Δt, se kterým se provádí postupná bilance, 

bývá pro malé vodní nádrže s ročním řízením odtoku 1 měsíc. Pro krátkodobé řízení odtoku 

může být časový krok den nebo hodina. [5] 

V případě nádrže ve Velkých Albrechticích metoda simuluje provoz během suchého roku, 

kdy počáteční stav je prázdná nádrž a časový krok Δt = 1 měsíc. Místo hledání zásobního 

prostoru se posoudilo, zda bude možné během suchého roku nádrž spolehlivě napustit a jaký 

bude průběh plnění. 

Hodnotu průměrného ročního průtoku pro velmi suchý rok lze odhadnout z čáry překročení 

průměrných ročních průtoků (Graf 5.14 ) pro pravděpodobnost P = 80%. Ta se sestaví podle 

rovnice ( avPR QCQ  )1(,  [l.s
-1

.km
2
] (5.29) [5]. 

 avPR QCQ  )1(,  [l.s
-1

.km
2
] (5.29) 

kde:   .......... pomocná veličina z Foster-Rybkinových tabulek, závislá na Cs 

a pravděpodobnosti P, 

 Cs ......... koeficient variace 

 Qa ........ dlouhodobý průměrný roční průtok, 

 h1 ......... první vzájemná hloubka. 

Dlouhodobý průměrný roční průtok Qa: 

                  [l.s
-1

.km
2
] (5.30) 

kde: qa ......... specifický průměrný roční průtok, odečten z mapy izolinií pro okr. Nový 

Jičín. 

 F .......... plocha povodí, od ČHMÚ. 

 qa= 5 [l.s
-1

.km
2
] 

 F= 1,07 [km
2
]  

Koeficient variace Cv: 



Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú. Velké Albrechtice   Bc. Radomír Novák 

Diplomová práce 

 

52 

 
Fq

Cv

1200
log0384,0

06,1
596,0

  (5.31) 

 
07,1

1200
log0384,0

5

06,1
596,0

vC = 0,52 

Koeficient asymetrie Cs: 

         1,04  (5.32) 

Tab. 5.13 Průměrné roční průtoky QRP pro danou pravděpodobnost 

  Pravděpodobnost překročení P% 

  0.1 1 5 10 20 50 80 90 95 99 99.9 100 

φ 4.53 3.02 1.88 1.34 0.76 -0.16 -0.85 -1.13 -1.32 -1.59 -1.79 -2 

QRP 14.44 11.06 8.50 7.29 5.99 3.92 2.37 1.74 1.32 0.71 0.26 -0.21 

 

Graf. 5.14: Charakteristika spodní výpusti DN 1000 

Legenda: P 10 – mimořádně suchý; P 55 – průměrný rok; P 80 – značně suchý rok; P 100 –

 suchý rok 

Průměrný roční přítok v suchém roce lze uvažovat jako průtok odpovídající pravděpodobnosti 

P = 80%, tedy QRP= 2,37 l.s
-1
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Objem vody v nádrži pro suchý rok dostaneme přenásobením QRP do patřičných jednotek. 

 VR,80%= QR,80% . 365 . 24 . 60 . 60/ 1000 (5.33) 

 VR,80%= = 74 829 [m
3
] 

Evapotranspirace E je jedním z podkladů, který dodal ČHMÚ pro dané povodí. 

 E= 670 mm 

Specifický průsak hrází a do dna nádrže byl získán pomocí matematického modelu, 

realizovaného v prostředí Hydrus 2D. Obdobně, s použitím matematického modelování, byl 

stanoven průsak hrází při maximální hladině v nejhlubším profilu, tedy v  místě největší 

výšky nádrže. Zvolené materiály, jejich hydraulické parametry (pórovitost, Kf a zrnitostní 

složení) a jejich rozložení v tělese hráze a podloží odpovídá reálným hodnotám. V řezech 1 až 

6 byl pak namodelován průsak do podloží pro Hsn (hladinu stálého nadržení). Výstupem 

z programu Hydrus je specifický odtok qs.  

Podrobnosti k výpočtu jsou uvedeny v kapitole 5.6. 

Specifický průsak hrází podle matematického modelu, popsaného v kapitole 5.6, při hladině 

HSN= 255,40 m n.m. je qsp,h= 0,045 m
2
.d

-1
, což odpovídá hodnotě 0,09 l.s

-1
. Do výpočtu 

průsaku hrází je započtena také ztráta z netěsnosti objektů (v tomto případě pouze z 

dlužových stěn), která byla stanovena na Qz,o= 0,1 l/s. 

Tab. 5.14 Specifický průsak do podloží pro 1. rok 

č.řezu qsp,d l Q 

- m2.s-1 m m3.d-1 

1 0.25 10.7 2.675 

2 0.29 20.2 5.858 

3 0.22 19.65 4.323 

4 0.2 19.13 3.826 

5 0.23 20.71 4.763 

6 0.25 16.4 4.100 

  
SUMA 25.55 

 

Následující tabulka zahrnuje bilanci přítoku a ztrát v jednotlivých měsících. Procentuální 

rozdělení přítoku a výparu odpovídá ČSN 75 2410. 
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Tab. 5.15 Rozdělení vodnosti v průběhu roku 

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

VR,80 % 7.5 7.5 8.5 12.5 15 14 7.5 5 6.5 5 4.5 6.5 

Poč. dní dní 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 

Výpar % 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 6.0 11.0 14.5 18.0 17.0 11.5 7.0 

VR,80,m m3 5612 5612 6360 9354 11224 10476 5612 3741 4864 3741 3367 4864 

EP,m mm 27 20 13 13 27 40 74 97 121 114 77 47 

EP,m m3 139 104 70 70 139 209 382 504 626 591 400 243 

Vz,hr m3 495 512 512 462 512 495 512 495 512 512 495 512 

Vz,dno m3 766 792 792 715 792 766 792 766 792 792 766 792 

Vmpz m3 1122 1122 1272 1871 2245 2095 1122 748 973 748 673 973 

Vm m3/s 3089 3082 3715 6236 7537 6911 2804 1227 1962 1098 1032 2344 

 

Veličiny, které vstupují do bilance jsou: objem přítoku VR,80, evapotranspirace E, ztráty 

průsakem hráze Vz,hr, ztráty průsakem do podloží Vz,dno a objem tzv. minimálního 

zůstatkového průtoku, který musí být zachován v korytě. Tyto hodnoty jsou bilancovány pro 

každý měsíc zvlášť. 

Objem vody v nádrží (vodnost) je dána vztahem: 

                                 [m
3
] (5.34) 

 

Graf. 5.15: Rozdělení vodnosti v průběhu roku 
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Jak je patrné z grafu (5.15) nádrž bude mít kladnou bilanci vody v průběhu celého suchého 

roku. Možný problém při napouštění by mohl nastat v období od května do listopadu, kdy 

jsou přítoky nejmenší. Nutno podotknout, že se patrně tyto hodnoty navýší, jakmile dojde 

k nasycení dna nádrže a zanesení pórů ve dně drobnými splaveninami v důsledku sedimentace 

přitékajících nerozpuštěných látek, odumřelým zooplanktonem a fytoplanktonem, popřípadě 

rozkladem jiné organické hmoty (listy rostlin z litorálního pásma apod.). Objem nádrže při 

hladině HSN je 6045 m
3
. 

5.6 PROGRAM HYDRUS 2D/3D 

Hydrus je program pro modelaci a analýzu proudění podzemní vody a transport rozpuštěných 

látek v proměnném saturovaném porézním prostředí. Program obsahuje výpočetně určité 

řešení pro simulaci dvourozměrných a třírozměrných šíření vody, tepla a částic ve variabilním 

saturovaném prostředí. Program je vybaven interaktivním grafickým prostředím přípravu dat, 

generaci strukturované i nestrukturované matematicky určité prvků (elements meshing) a 

grafickou prezentaci výsledků. [11] 

5.6.1 Princip 

Program řeší Richardsovy rovnice pro nasycenou a nenasycenou infiltraci vody. Tyto rovnice 

byly odvozeny z fyzikálních zákonů proudění vody v nenasyceném půdním prostředí (Darcy-

Buckinghamův zákon rovnice kontinuity). [11] 

5.6.2 Výpočetní model 

Diplomová práce řeší v programu Hydrus průsak tělesem hráze v nejhlubším místě údolí a 

vsak do podloží zátopové oblasti v šesti příčných řezech, které odpovídají řezům 1 – 6 

z výkresové dokumentace C.8. SO 03 Příčné řezy zátopou. 

Nejprve bylo nutno namodelovat 2D řez řešeného objektu. Jako příklad zde uvádím řešení pro 

výpočet vsaku do tělesa hráze. Zbylé řezy jsou analogicky odvozeny, a proto nepovažuji za 

nutné je zde uvádět. Kompletní výsledky výpočtů, včetně infiltrace do podloží jsou součásti 

přílohy Hydrotechnické výpočty B.7. Průsak HYDRUS. 

Geometrie byla importována z programu AutoCAD za použití souřadnic převedených do 

textového editoru. Tímto krokem bylo zajištěno poměrně přesné zhotovení geometrie modelu. 
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Obr. 5.11. Geometrie 

Zvolené materiály, jejich hydraulické parametry (pórovitost, Kf a zrnitostní složení) a jejich 

rozložení v tělese hráze a podloží odpovídá reálným hodnotám. Byly použity materiály 

uvedené v Tab. 5.16. Po zadání geometrie došlo k vytvoření sítě konečných prvků (tzv. mesh 

generation technique). 

Tab. 5.16 Rozdělení materiálu – průsak hrází (Hydrus) 

č. materíálu barva v Hydrusu název Třída zeminy ks I 

-   - - - m.s-1 - 

1 tmavě modrá jíl písčitý, hnědý F4 CS grsacIS 2.13E-06 0.55 

2 světle modrá písek (filtr) - - 2.89E-05 0.5 

3 zelená hrubý štěrk - - 8.25E-05 0.5 

4 červená jíl písčitý, šedomodrý F4 CS saCI 6.88E-09 0.56 

 

 

Obr. 5.12. Definice materiálů 

Poté následovalo zadání počátečních a okrajových podmínek. Výška vodního sloupce h=5,1 

m odpovídá maximální hladině v nádrži HMAX=258,10 m n.m. Okrajové podmínky jsou 

nezbytnou součástí modelu, definují jej. Použité okrajové podmínky: 
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 Constant Head – definuje výšku vodního sloupce a rovnoměrně ji distribuje od dna 

nádrže (světle modrá), 

 Free Drainage – simuluje drenážní trubku, místo, kde je počítán objem průsakového 

množství (červená), 

 No Flux – značí místo, kde nedochází k proudění vody (šedá), 

 Seepage Face – simuluje pokračování stejného materiálu za hranicí modelu (zelená). 

 

 

 

Obr. 5.13. Definice okrajových podmínek 

Po zadání okrajových podmínek mohlo dojít k výpočtu. 4asové rozmezí pro výpočet byl 1 rok 

s krokem po 1 dni. Výsledky je možné graficky zobrazit pro každý časový krok zvlášť, dále je 

možné potřebné data zobrazit v grafu, nebo vyexportovat do excelovského softwaru. 

 

 

Obr. 5.14. Výsledky v časovém kroku 10 dní h = 5,1 m 
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Obr. 5.15. Výsledky v časovém kroku 100 dní h = 5,1 m 

 

 

Obr. 5.16. Výsledky v časovém kroku 365 dní pro h = 5,1 m 

Jak je patrné z Obr. 5.16, došlo k vytvoření průsakových cest a k sestoupení hladiny v místě 

patního drénu, který zaručuje, že nedojde ke vzniku průsakové cesty ve vzdušním líci tělesa 

hráze. Je dodržena minimální bezpečná vzdálenost 0,8 m nasyceného prostředí od vzdušného 

líce. Což dokazuje následující graf. 
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Graf. 5.16: Závislost vzdálenosti nasyceného prostředí (průsakové křivky) od vzdušného 

líce při hmax = 5,1 m 

Jak je vidět z následujícího grafu, specifický průsak hrází pro drenážní potrubí DN 150 se 

ustálil na hodnotě qsp,h=0,22 m
2
.d

-1
, což odpovídá hodnotě 0,44 l.s

-1
.  

 

 

 

Graf. 5.17: Specifický průsak hrází pro h = 5,1 m 
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Nutno konstatovat, že daného vodního sloupce 5,1 m bude dosaženo pouze při povodňovém 

režimu. Proto byla do výpočtu bilance vody v nádrži použita hodnota výšky vodního sloupce 

h= 2,40 m, která odpovídá hladině stálého nadržení HSN= 255,4 m n.m. Tato hodnota se 

ustálila na qsp,h=0,045 m
2
.d

-1
, což odpovídá hodnotě 0,09 l.s

-1
. Tato hodnota ve výpočtech 

byla zvětšena o ztrátu vlivem průsaku objektů (přes dlužovou stěnu) qsp,o=0,01 l.s
-1

. 

Pro návrh drenáže byla použita hodnota qsp,h=0,22 m
2
.d

-1
, která odpovídá maximální hladině 

a výšce vodního sloupce h=5,1m. 

 

Obr. 5.17. Výsledky v časovém kroku 365 dní pro h = 2,4 m 

 

Graf. 5.18: Specifický průsak hrází pro h = 2,4 m 
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5.6.3 Výpočet v programu Excel, porovnání výsledků 

Oblíbenou metodou pro výpočet průsaku hrází je tzv. Kudinova metoda. Tato metoda 

posloužila k porovnání výsledků matematické modelace z programu Hydrus.  Výpočet 

specifického průsaku hrází dle Kudina je definován podle rovnice (  
   

 

   
 [m2.s-1]

 (5.35).  

   
   

 

   
 [m

2
.s

-1
] (5.35) 

kde: Kf ......... filtrační koeficient, 

 H ......... průsaková výška [m], 

 L .......... průsaková délka, 

   
              

          
          [m

2
.s

-1
] 

Průsaková délka L: 

             [m] (5.36) 

kde: λ ........... koeficient depresní křivky, 

 H ......... průsaková výška [m], 

 A,B,C .. viz. Obr. 5.18. 

                                 [m] 

 

 

Obr. 5.18. Schéma pro výpočet průsaku dle Kudina 

Výpočet koeficientu depresní křivky λ: 

   
 

    
 [-] (5.37) 

kde: m ......... sklon návodního líce, 
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 = 0,434[-] 

Výsledné průsakové množství dostaneme přenásobením specifického průtoku q délkou hráze: 

          = 1,17-06 . 174,88 = 2,04e-04 [m
3
.s

-1
]. 

Pro návrh drenáže se tento průtok vynásobí třemi a odvodí se minimální potřebná plocha pro 

převedení daného průtoku o rychlosti 1,2 m.s
-1

. Výsledky viz. Tab. 5.17. 

Tab. 5.17 Návrh drenáže dle Kudina 

Návrh drenáže dle Kudina: 

Lhr= 174.88 m 

3Q= 6.13E-04 m3.s-1 

v= 1.2 m.s-1 

S= 5.11E-04 m2 

d= 0.025 m 

Kde d je minimální potřebný průměr drenážního potrubí.  

Výstupním parametrem z matematického modelu průsaku hrází byl specifický průtok o 

hodnotě qsp,hr = 0,22 m
2
.d

-1
, což pro srovnání odpovídá hodnotě 4,45E-04 m

2
.s

-1
.Výsledky 

návrhu drenáže podle programu Hydrus: 

Tab. 5.18 Návrh drenáže dle Kudina 

Návrh drenáže dle Hydrusu: 

Lhráz= 174.88 m 

3Q= 1.34E-03 m3.s-1 

v= 1.2 m.s-1 

S= 1.11E-03 m2 

d= 0.038 m 

Velikost navrhnutého drenážního potrubí je DN 150. 

Jak je vidět po srovnání tabulek (Tab. 5.17) a (Tab. 5.18). Výsledky jsou si podobné. Můžeme 

konstatovat, že matematický model průsaku hráze byl úspěšný a výsledky můžeme použít i 

pro bilanci vody v nádrži. 
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6  POPIS OBJEKTŮ 

6.1 SO 01 HRÁZ 

Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní sypané obdélníkového tvaru a 

to buď jednoduché (bez laviček) nebo složité /s lavičkami). Typ hráze, její tvar, konstrukce a 

založení musí splňovat požadavky: 

 filtrační stability hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným odvedením 

průsakové vody, 

 statické a deformační stability jednotlivých částí a celku včetně podloží, 

 potřebné vodotěsnosti nádrže, 

 bezpečnosti proti přelití a porušení hráze, 

 životnosti díla. 

Rozdělení typů hrází pro malé vodní nádrže je na nehomogenní (zonální) a homogenní. 

V následujícím textu se budu konkretizovat pouze na typ hrází navrhnutý v diplomové práci. 

Navržené řešení - homogenní sypaná hráz 

 Z hlediska ekonomiky a efektivity je výhodná do výšky hráze 6 m, v případě že 

v hospodárné vzdálenosti je dostatek vhodného materiálu.  

 homogenní hráz je tvořena pouze jedním materiálem pro celé těleso hráze, 

 jako vhodné materiály by měly být zvoleny zeminy s relativně nízkou propustností 

[9]. 

 

 

Obr. 6.1. Homogenní hráz[9] 
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Ze získaných vrtů byly zjištěny zeminy, které obsahují skupiny CS, CI, SC (zatřídění dle 

ČSN 73 6133), které jsou podle normy ČSN 75 2410 vhodnou až velmi vhodnou zeminou pro 

homogenní hráz. Hráz bude tvořena pouze z jedné hlavní části, bez těsnícího jádra. Sklon 

návodního a vzdušného líce vychází opět z normy ČSN 75 2410.  

Tab. 6.1 Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází [9] 

 

Návodní líc je navržen ve sklonu 1:3,3, jeho největší šířka od základové spáry  je 18,10 m. 

Návodní líc bude opevněn kamenným záhozem frakce 0,4 m. Opevnění bude provedeno od 

koruny hráze po patu hráze. V patní části bude zához stabilizován patkou návodního líce. 

Opevnění návodního líce musí být stabilní vůči působení tlaku vody vytékající z tělesa hráze 

při poklesu hladiny vody v nádrži a vůči usmýknutí po svahu. Dále musí být odolné vůči 

případným agresivním účinkům vody v nádrži, nárazům vln a tlaku ledu. Opevnění se zaváže 

do svahů údolí, nesmíme tímto opevněním však bránit vytékání vody z drenážní vrstvy při 

poklesu hladiny v nádrži. Pod návodním opevněním je navržen filtr ze štěrkopísku tl. 0,2 m o 

frakci 0 – 6 mm [9]. 

Vzdušní líc je navržen ve sklonu 1:2,2 s největší šířkou od základové spáry 12,54 m. Vzdušní 

líc hráze bude po celé ploše ohumusován vytěženou ornicí v tloušťce 0,1 m a následně budou 

provedeny vegetační úpravy (osetí travní směsí). 

Základní parametry objektu: 
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 ČHP: 2-01-01-117/0 Bílovka ‚ř.km 0,470) 

 Kategorie z hlediska TBD: IV. 

 Kóta uvažované HSN: 255,40 m.n.m.  

 Převažující účel nádrže: nádrž s velkým retenčním prostorem 

 Hráz: homogenní zemní 

 Kóta koruny hráze: 258,70 m.n.m. 

 Max. výška hráze: 5,7 m 

 Délka koruny hráze: 174,90 m 

 Nátok: přímý 

 Spodní výpust: DN 1000 

 Typ vodní nádrže: údolní s čelní hrází 

 Objem při HSN: 6 045 m
3
 

 Objem při Hmax: 43 903 m
3
 

 Objem retenčního ovladatelného prostoru: 29 363 m
3
 

 Objem retenčního prostoru: 37 858 m
3
 

 Objem tělesa hráze 6708 m
3
 

 

Obr. 6.2. Funkční objemy nádrže 

Jak uvádí norma TNV 75 2415 Suché Nádrže je suchá nádrž definována jako:  
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Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem 

nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného 

prostoru. Může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stále nadržení, 

které plní krajinotvornou čí ekologickou funkci. [12] 

Podle této specifikace se navrhnuté řešení řadí mezi suché nádrže. Vzdutí hladiny stálého 

nadržení doplňuje krajinotvornou funkci a její začlenění do terénu a udržuje příznivé 

podmínky (trvalý vodní režim) v základové spáře. 

Před zahájením prací bude nutno provést přeložku VN mimo těleso hráze. Sloup bude nutno 

přeložit o 15 m směrem k obci Velké Albrechtice. 

6.2 SO 02 VÝPUSTNÝ OBJEKT 

Výpustné zařízení slouží k úplnému vypuštění nádrže včetně odvodnění dna. Dále je možné 

spodní výpustí udržovat normální hladinu v nádrži. Kapacita výpustí umožňuje vypouštění 

průtoků do toku v souladu s požadavky kladenými na funkci nádrže, a to při všech, v úvahu 

přicházejících úrovních hladin.  

Navržené řešení - požerák 

Navržené řešení patří mezi nejpoužívanější typy uzávěrů. Konstrukci požeráku tvoří šachta 

uzávěru z vodostavebního armovaného betonu třídy C25/30 XF1 (odolnost proti mrazu a 

rozmrazování), ocelová lávka a navazující výpustné potrubí, které je zakončeno zařízením 

k tlumení energie. Uzávěr tvoří tzv. zdvojená dlužová stěna. Dluže jsou dřevěné (dubové) 

fošny, výšky 0,20 m, které se volně zasouvají do ocelových drážek, upevněných na vnitřní 

straně šachty požeráku. K zatěsnění a snížení ztrát průsakem je použit jíl, který vyplňuje 

prostor mezi dlužovými stěnami. Prázdnění nádrže, nebo změny hladiny je docíleno pomocí 

postupného vyhrazování dluží z drážek požeráku. Pro zabezpečení požerákové výpusti proti 

nežádoucí manipulaci s dlužemi, je koruna požeráku opatřena uzamykatelným ocelovým 

poklopem. Přístup na korunu požeráku je zajištěn po ocelové lávce se zábradlím délky 13,60 

m a šířky 1,24 m. Lávka je podepřena žb. sloupkem. 

Požerák je konstrukčně tvořen jako uzavřený dvojitý zdvojený. Uzavřený požerák je tvořen 

skříňovou konstrukcí, uzavřenou po celé výšce, s výjimkou nátoku u dna, chráněného 

česlovou stěnou výšky 1,50 m. Rozteče česlic jsou 90 mm. 



Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú. Velké Albrechtice   Bc. Radomír Novák 

Diplomová práce 

 

67 

 

Obr. 6.3. Schéma požeráku - dvojitý zdvojený[9] 

Skříňová betonová konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 2,10 x 1,60 m. Pro 

zlepšení stability je požerák zavázán do tělesa hráze křídlami o délce 0,45 m. Tloušťka stěn je 

0,3 m pro čelní a boční stěny a 0,4 m pro stabilizační. Požerák je vysoký 5,7 m a je posazen 

na základovou desku tl. 1 m. Jakákoli interakční stěna požeráku s tělesem hráze je řešena ve 

sklonu 10:1 v důsledku zamezení vytlačení objektu vlivem vztlakové síly od zatopení vodou. 

Uvnitř konstrukce jsou umístěna ocelová stupadla pro revizi objektu. Součástí objektu je 

diafragma (zúžení nátoku do spodní výpusti) DN 550 mm o délce 0,8 m. Za diafragmou je 

umístěno zavzdušňovací potrubí k zamezení vzniku tlakového proudění ve spodní výpusti. 

Přechod mezi spodní výpustí a požerákem je oddělen dilatační spárou a zatěsněn 

bentonitovým páskem.  

Spodní výpust je tvořena ocelovým potrubím DN 1000 ošetřeným proti korozi, délky 25,2 m. 

Spodní výpust převede průtok o kapacitě 5,92 m
3
s

-1
, avšak tento průtok je škrcen diafragmou 

na neškodný odtok 1,18 m
3
s

-1
. Spodní výpust je po celé své délce obetonována 

vodostavebním betonem třídy C25/30 XF1. Stěny obetonování jsou provedeny ve sklonu 

10:1. Dolní část obetonování je šířky 1,80 m, horní část 1,6 m. Podélný sklon potrubí je 

2,12%. Potrubí je zavázané do žb. čela a vyústěno do tlumícího objektu opevněného 

kamennou dlažbou do betonu o půdorysných rozměrech 5,00 x 2,00 m se zahloubením 0,6 m. 

přechází v odpadní koryto se sklony svahů 1:1,5. Dolní část koryta je opevněna betonovým 

žlebem šířky 0,8 m. 
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6.3 SO 03 ZÁTOPOVÁ OBLAST 

Podmínky pro úpravu dna nádrže stanovují normy ČSN 75 2410, TNV 75 2101 a TNV 75 

2415. Mezi tyto podmínky patří: 

 vytěžení ornice, 

 odstranění možných zdrojů ohrožení kvality vody, 

 odstranění stromů a křovin pod čárou zátopy, 

 odvodnění dna, 

 vyrovnání dna. 

Ornice bude odtěžena ze zátopové oblasti po nadmořskou výšku přibližně 257,20 m n. m., 

kam sahají terénní úpravy. Odstranění možných zdrojů ohrožení jakosti vody nejsou v případě 

sledované oblasti nutné. Odstranění stromů a náletových dřevin se doporučuje jen částečně, 

protože část vodní plochy by měla být zastíněná a část nezastíněná. Pokud dojde k výsadbě 

dřevin, musí být voleny místní (autochtonní) druhy vodních a mokřadních rostlin. [7] 

V zátopové oblasti bylo navrhnuto několik litorálních zón s výsadbou Orobince 

širokolistého (Typha Latifolia), které budou přispívat k zlepšení jakosti vody stálého 

nadržení. Litorální zóna sahá maximálně do hloubky 0,5 m pod hladinu, toto je dosaženo 

odsvahováním zatopené oblasti a tím přesné vymezení plochy, kde je Orobinec širokolistý 

schopen vegetovat a je tak zabráněno jeho nekontrolovatelnému šíření zátopu. Součástí 

litorální zóny je také mokřadní část nádrže, oddělená od hlavní zátopové oblasti průceznou 

hrázkou z lomového kamenného pohozu o velikosti frakce do 0,5 m. Šířka koruny průcezné 

hrázky je 1,3 m její výška 0,5 m. Průcezná hrázka slouží k zamezení šíření plavenin a 

splavenin a zanášení zátopové oblasti. Další důležitou funkcí je zamezení vniknutí některých 

agresivních druhů živočichů (ryb) do prostoru rozmnožování a vývoje obojživelníků. [7] 

Hustý kořenový systém orobince přivádí do vody kyslík, který je důležitý při odbourávání 

organického uhlíku dusíku a fosforu. Pro zlepšení absorpce těchto látek by se měla nadzemní 

část rostliny minimálně jednou za dva roky sekat. Toto je doporučováno konat v zimním 

období, kdy je po zamrzlé hladině snadnější přístup k rostlinám. 

Hlavním účelem suché nádrže je zadržení vody při povodni a tím snižování vybraných N-

letých průtoků. Její zátopa se obvykle zemědělsky nebo lesnicky využívá. Způsob užívání 

pozemků v zátopě záleží na: 
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 režimu záplav – s ohledem na jejich četnost v jednotlivých ročních obdobích a na 

splaveninový režim toku, 

 půdních poměrech, 

 výrobních poměrech (zemědělství, lesnictví), 

 klimatických poměrech, 

 jiných územních požadavcích. [12] 

Z tohoto důvodu bude umožněno i nadále využívání půdy nad úrovní terénních úprav (257,20 

m n.m.) při levém i pravém břehu nádrže. Maximální hladina při povodni je 258,10 m n.m.  

Při pravém břehu nádrže je do terénních úprav zahrnut prostor pro vytvoření promenády 

podél nádrže a navázání tak na stávající přírodní stezku, která vede k prameni toku Bílovka. 

Jedná se o vytvoření vodorovné plochy šířky 2,4 m, které je patrná z výkresové dokumentace 

C.8. SO 03 Příčné řezy zátopu. 

Vykopaná zemina bude využita pro zhotovení tělesa hráze. Objemy výkopových prací viz 

Tab. 6.2.  

Tab. 6.2 Objem výkopových prací 

PR č. Plocha vzdálenost 
Průměrný 

V 

- m2 m m3 

1 110.71 0 0 

2 48.72 21.53 1716.26 

3 30.38 19.1 755.41 

4 36.22 19.72 656.68 

5 54.28 18.89 854.77 

6 51.2 10.37 546.91 

7 18.72 21.207 741.40 

8 8.14 18.48 248.19 

skluz 6 113 678 

  
SUMA 6197.61 

Objem potřebný pro stavbu tělesa hráze činí 6708 m
3
, objem vykopané zeminy je cca 

6200 m
3
. Chybějící objem bude doplněn z nedalekých stávajících deponií zeminy, 

situovaných v blízkosti plánované vodní nádrže . 
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6.4 SO 04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Důsledkem faktu, že výpustný objekt převede veškerou návrhovou povodeň Q100= 3,52 m
3
.s

-1
, 

aniž by hladina vody vystoupala na úroveň bezpečnostního přelivu, byl pro ušetření nákladů 

na výstavbu zvolen prostý korunový bezpečnostní přeliv.  

6.4.1 Navržené řešení 

Kóta koruny přelivu Kkp= 257,7 m n.m. Přeliv má lichoběžníkový profil s šířkou ve dně 

bp= 5 m, hloubkou hp= 1 m a sklony svahů m= 1:3,5. Přeliv převede návrhovou povodeň 

Q100= 3,52 m
3
.s

-1
 s hladinou ve výši hQ100= 0,4 m. (258,10 m n.m.). 

 

Obr. 6.4. Ukázka podobného řešení korunového bezpečnostního přelivu [13] 

Bezpečnostní přeliv je situován na levém břehu v rostlém terénu. Skládá se z přelivné plochy 

a skluzu, který je zaústěn pod hrází do odpadního koryta. Koruna přelivu je opevněno 

kamennou dlažbou do betonu s osovou délkou 16,50 m. Opevnění přesahuje korunu hráze o 

10,50 m proto, aby v žádném případě nemohlo dojít k eroznímu narušení hráze. Poté 

následuje přechodová oblast realizovaná kamenným záhozem s odstupňovanou frakcí 

d= 0,5 – 0,3 – 0,1 m. Koryto skluzu je tvořeno zatravněným průlehem s lichoběžníkovým 

profilem se sklony svahů ms= 1:6 a šířkou bs=12 m a maximální hloubkou hs=1 m. Samotné 



Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú. Velké Albrechtice   Bc. Radomír Novák 

Diplomová práce 

 

71 

koryto bude opevněno geomembránou geocell, která se svými vlastnostmi hodí i pro 

opevňování koryt skluzů.  

Membrána bude vyplněna ornicí a na jejím povrchu bude provedeno drnování, pro utlumení 

kinetické energie vody. Bude tak realizováno bezvývarové tlumení enegrie.  

 

 

Obr. 6.5. Ukázka použití geomembrány typu geocell [14] 

Geomembráby typu geocell jsou vhodné pro použití pro mnoho variant ekonomického a 

flexibilního opevnění pro otevřené kanály a další vodní stavby. Tento systém poskytuje 

stabilitu a ochranu koryt vystavených erosivním účinkům vody v rozmezí nízkých i vysokých 

průtoky, ať už převádějící průtok dočasně, nebo trvale. [14]. 

Typické použití: 

 koryta toků s dočasným nebo stálým průtokem, 

 přelivy, skluzy, 

 zaústění propustků, 

 pro odvedení nebo omezení přívalových srážek, 

 mokřady, průlehy. 
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Celková délka skluzu je ls=113,00 m, s podélným sklonem i=0,05. V místě napojení skluzu na 

odpadní koryto je provedeno opevnění kamennou dlažbou do betonu v osové délce 12,00 m. 

Před kamennou dlažbou je opět realizován kamenný zához s odstupňovanou frakcí d= 0,1 –

 0,3 – 0,5m. Výpočet kapacity přelivu byl ověřen v programu HEC –RAS, viz kapitola 5.3.5. 

Maximální průtočná rychlost dosažená ve skluzu pro návrhový průtok se bude pohybovat 

okolo vs=2,40 m/s, čemuž navrhnuté opevnění geomembránou geocell s rezervou odolá.  
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7  ZÁVĚR 

Přestože v zadání diplomové práce je uvedeno: „návrh malé víceúčelové nádrže“, práce se 

kromě samotného návrhu zabývá také sestavením algoritmu (posloupnosti výpočtů) pro 

transformaci povodňové vlny a matematickou modelací ztrát vzniklých průsakem tělesa hráze 

a vsakem do podloží zátopové oblasti. V průběhu řešení tedy vyvstaly tři hlavní cíle. První 

z nich bylo již zmiňované sestavení výpočtů pro transformaci povodňové vlny. Druhým cílem 

bylo provést návrh malé víceúčelové nádrže s využitím výsledků z první části, která bude 

odpovídat současným trendům pro revitalizaci malých vodních nádrží. Třetím cílem bylo 

vytvoření matematického modelu simulujícího ztráty průsakem hráze a vsakem do podloží 

zátopové oblasti. 

Algoritmus výpočtů pro transformaci povodňové vlny byl sestaven tak, aby byl snadno 

aplikovatelný i pro návrh jiných vodních nádrží obdobné velikosti. Principem výpočtu se stalo 

automatické rozložení přírůstku hladiny do časového kroku jedna minuta a aplikace logické 

funkce, která uvažuje přepad přes dlužovou stěnu, průtok diafragmou a průtok bezpečnostním 

přelivem (přepadá li přes něj voda). Celkový odtok byl pak dán nižší hodnotou, případně 

jejich kombinacemi. Na základě tohoto principu došlo k analogickému vytvoření konzumpční 

křivky vypouštěcího objektu a bezpečnostního přelivu.  

Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a rozměr bezpečnostního 

přelivu, zatopené plochy a objemy, návrhovou povodeň aj. další parametry. Součástí řešení je 

návrh čtyř variant, ze kterých byla vybrána varianta č. 4, která posloužila pro návrh nádrže. 

Druhým cílem byl návrh malé vodní nádrže. Samotná nádrž je řešena následovně: Kóta 

koruny hráze je na úrovni 258,70 m n.m. s maximálním převýšením ode dna 5,70 m. Hladina 

stálého nadržení je 255,40 m n.m., kóta bezpečnostního přelivu je 257,70 m n.m. a tomu 

odpovídá celková velikost retenčního objemu 37 857 m
3
. Výpustný objekt je řešen jako 

dvojitý zdvojený uzavřený požerák s výškou 5,70 m. Šířka dlužové stěny je 0,60 m, velikost 

diafragmy je 0,55 m. Spodní výpust je rozměru DN 1000. Díky tomuto řešení dochází 

k  transformaci návrhové povodňové vlny pouze ve výpustném objektu. Bezpečnostní přeliv 

je řešen jako korunový prostý, je umístěný na levé straně hráze v rostlém terénu a dimenzován 

na průtok Q100=3,52 m
3
.s

-1
, který převede s výškou hladiny 0,4 m a rychlosti 1,36 m.s

-1
. 

Protože vodní nádrž je významným krajinotvorným prvkem, který se snadno může stát 

relaxačním místem místních obyvatel, tvar stálého nadržení, výsadba litorálních zón s čistící 
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funkcí a prostor pro vznik případné promenády byly zahrnuty do návrhu řešení. Přitom byla 

snaha, aby tato přidaná hodnota, která se často opomíjí, významně nenavýšila náklady na 

zhotovení díla. Litorální zóna sahá maximálně do hloubky 0,5 m pod hladinu, toho je 

dosaženo odsvahováním zatopené oblasti a tím přesné vymezení plochy, kde bude vysazená 

rostlina, Orobinec širokolistý, schopna vegetovat a je tak zabráněno jeho 

nekontrolovatelnému šíření podél okraje zátopy. Součástí litorální zóny je také mokřadní část 

nádrže, oddělená od hlavní zátopové oblasti průceznou hrázkou z lomového kamenného 

pohozu. Hrázka slouží k zamezení šíření plavenin a splavenin a zanášení zátopové oblasti. 

Další důležitou funkcí je zamezení vniknutí některých agresivních druhů živočichů (zejména 

ryb) do prostoru rozmnožování a vývoje obojživelníků. 

Třetím a posledním cílem bylo vytvoření matematického modelu simulujícího ztráty 

průsakem tělesa hráze a vsakem do podloží zátopové oblasti v programu Hydrus 2D za 

využití hydraulických koeficientů zeminy z řešené lokality. Výsledky modelu pak byly 

porovnány s výpočtovou metodou průsaku dle Kudina. Výsledky se od sebe lišily jen 

minimálně, matematický model byl tedy úspěšný a výsledky byly použity pro výpočet bilance 

vody v nádrži a pro návrh patního drénu. 
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SUMMARY 

A water reservoir is a major landscape structure. The importance of a right design is no need 

to point out. There are often human lives at stake.  

This diploma thesis is divided into the three major parts. The first section pursues an 

algorithm design of flood wave transformation in Excel software and its application 

afterwards. The algorithm covers consumption calculations of typical dam structures such as 

discharge structures, sluice planks, narrowed section of discharge pipes and safety spillways. 

Then, the software is used to design a small multipurpose reservoir which is the actual second 

part of the thesis. The design also deals with an aesthetic integration of the whole structure 

into the local environment of Velké Albrechtice. The last part of the thesis is focused on 

mathematical modelling of water infiltration into the bottom of the inundation area and 

through the dam body using software called Hydrus.  

 


