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ABSTRAKT 
 Tato bakalářská práce se zabývá vodní nádrží Ostrov nad Oslavou a jejím 
posouzením s ohledem na průchod povodňové vlny. Vypracování probíhá podle 
požadavků TNV 75 2935. V prvních kapitolách se postupně věnujeme popisu a účelu 
vodního díla. V dalších kapitolách shrneme základní údaje, podklady a hodnoty včetně 
popisů hydraulických výpočtů. Následuje provedení stanovení mezní bezpečné hladiny 
a poté stanovení kontrolní maximální hladiny vody v nádrži na základě výsledku 
transformace kontrolní povodňové vlny. V závěrečné kapitole je porovnání dvou hladin, 
jejich zhodnocení a doplněné doporučení. Tato opatření vedou k zajištění bezpečnosti 
a spolehlivost celého vodního díla. 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 Mezní bezpečná hladina, kontrolní maximální hladina, těleso hráze, kontrolní 
povodňová vlna, transformace povodňové vlny 
 

ABSTRACT 
 This Bachelor's thesis deals with the small water reservoir Ostrov nad Oslavou 
and its assessment with regard to the passage of the flood wave. Drawing takes place 
according to the requirements TNV 75 2935 (technical standard). In the first chapters 
we gradually describe the purpose of the water structure. In the following chapters we 
summarize the basic data, documents and values, including description of hydraulic 
calculations. Followed by analyzing of the maximum permissible safe water level and 
then setting of the maximum check flood water level in the reservoir as a result of 
transformation of the flood wave. In the final chapter there is a comparison of those two 
levels, their evaluation and recommendations. These measures are designed to ensure 
the safety and reliability of the water structure. 
 

KEY WORDS 
 Maximum permissible safe water level, maximum check flood water level, dam 
body, check flood wave, flood wave transformation 
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 ÚVOD 

 Již v antickém Řecku lidé věřili, že je Země tvořena směsicí základních 
živlů. Nejzákladnější rozdělení pamatuje čtyři původní a to sice: země, oheň, 
vzduch a voda. Všechny tyto čtyři základní prvky symbolizovaly nezkrotnou, 
ničivou přírodní sílu. Ať už byly považovány za něco nadpřirozeného nebo 
běžnou součásti lidského života, nějaká neodmyslitelná pravda na tom bude. 
Tématem této práce je voda a proto opomeňme na chvíli první tři a zaměřme se 
společně právě na ni. Můžeme uvést, že voda, ať už v dnešní době, tak 
 v minulosti a pravděpodobně i do budoucna bude jeden z největších život 
beroucích a dávajících živlů. Od nepaměti se lidé snažili vodu zkrotit, využívat 
její pozitivní stránku, ať už v záplavových územích kvůli hospodaření, snažili se 
vodu uchovávat pro vlastní potřebu v uměle vytvořených nádržích, nebo ji 
dokonce přivádět z bohatě zavodněných oblastí, přes kilometry dlouhé přivaděče 
do civilizace. Ne ve všech směrech měli dostatečné zkušenosti, aby věděli jaká 
opatření zajistit. Proto jim čas od času voda úrodu vzala, nádrže neustály nápor 
masy vody a o něco později dokonce byla voda původcem řady chorob. 
Nicméně se jedná pouze o jednu stranu téže mince, protože voda, jak je patrno 
život ve větší míře zajišťuje. Naše Země je z 71 % pokryta vodou, kdy pouhé 
3 % ze 71 % původních, tvoří voda sladká, z čehož vyplývá, že je potřeba 
nějakým způsobem o zásobu sladké vody pečovat a to jsou informace, s nimiž 
lidstvo počítalo i ve starověku. S neustále rostoucím počtem obyvatel 
a expandujícím průmyslem, je zásoba a čistota vody více a více ohrožována. 
Zejména potom vody povrchové. Sladká voda je sdružována a akumulovány 
přes drobné stružky a potůčky do masivních toků, které se vlévají do světových 
moří a oceánů. Než ale jejich cesta skončí, prochází spoustou drobných nádrží, 
rybníků, jezer a jiných jevů, ze kterých je voda po úpravě jímána. Za celá 
tisíciletí se základní koncept změnil jenom trochu. Samozřejmě dnes jsou nároky 
na kvalitu a bezpečnost několikanásobně vyšší, ale zdroje vody je potřeba hlídat 
a kontrolovat. Všechny tyto nádrže musí být řádně střeženy a hlídány ať už 
z hlediska kvality vody, tak konstrukčního hlediska, aby nedošlo ke ztrátám na 
díle, nebo dokonce na životech a majetku lidí z blízkého okolí. Většinou se 
jedná o lokace citlivé na vliv srážek a naší primární starostí by mělo být hlídání, 
aby tyto drobné vodní nádrže těmto vlivům bez problému odolaly.  
Cílem této práce je posouzení vodního díla Ostrov nad Oslavou, tedy malé vodní 
nádrže (dále jen „MVN“), při povodním. Je zapotřebí zjistit, zda-li nedojde při 
průchodu extrémních povodňových vln k porušení a případně navrhnout taková 
opatření, aby k porušení vodního díla (dále jen „VD“) při požadované míře 
bezpečnosti nedošlo. 
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CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE 

 Náplní této práce bude posouzení bezpečnosti MVN Ostrov nad Oslavou za 
povodní podle TNV 75 2935 [1]. Mimo vlastního posouzení a prověření bezpečnosti 
MVN Ostrov nad Oslavou za povodní budou navržena také opatření, která povedou ke 
zvýšení bezpečnosti. 

Požadavky na zpracování práce: 
 1. Posouzení mezní bezpečné hladiny pro převedení kontrolní povodňové vlny. 
 2. Navržení opatření ke zvýšení bezpečnosti. 
 

Práce bude zpracována podle TNV 75 2935 [1] a bude obsahovat: 

 A. Úvodní část 

 B. Účel a popis VD Ostrov nad Oslavou 

 C. Základní údaje a podklady 

  C.1. Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodni 

  C.2. Hydrologické podklady 

  C.3. Technické parametry a podklady 

  C.4. Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla při povodni 

  C.5. Hydraulické výpočty 

 D. Stanovení mezní bezpečné hladiny 

 E. Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži 

 F. Závěrečné zhodnocení 

 G. Nápravná a nouzová opatření 

 H. Použité podklady 
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A. ÚVODNÍ ČÁST 

 MVN Ostrov nad Oslavou nalezneme jako jednu z mnoha vodních nádrží 
v jihlavském kraji cca 10 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Samotná nádrž je od 
stejnojmenného městyse vzdálena pouhých 1,2 km, rovněž od soutoku s řekou Oslavou. 
Městys má přes 960 obyvatel. S ohledem na objem nádrže a jejímu situování k městu je 
potřeba provést posudek z hlediska potenciálního nebezpečí a možných ztrát. 

 V tomto posudku je provedeno posouzení vodního díla MVN Ostrov nad 
Oslavou ve smyslu normy TNV 75 2935 [1]. 

 Posouzení je provedeno pro hydrologické podklady, které zohledňují kategorii 
VD. Dle [2] je MVN Ostrov nad Oslavou zařazeno do III. kategorie. S požadovanou 
mírou bezpečnosti, jež je vyjádřena dobou opakování překročení kontrolní povodňové 
vlny (dále jen "KPV") N = 1000 let souvisí níže zmíněná kritéria vyplívající z. 

 V následujícím posudku je použit výškový systém Balt po vyrovnání (BPV). 
Parametry vodního díla byly převzaty z [2], stejně tak i výškové kóty a jsou uvedeny 
v tab. 2. Vedle těchto hodnot jsou v tab. 2 uvedeny i výšky, získané pomocí místního 
šetření [8]. 

 
Tab. 1 Požadovaná míra bezpečnosti VD [1] 

I. Velmi vysoké

Mimořádně vysoké 
ekonomické škody, škody na 
životním prostředí a sociální 
dopady v rozsahu státu

Ztráty lidských životů se 
předpokládají

0.0001 10 000

Ztráty lidských životů se 
předpokládají

0.0001 10 000

Ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné

0.0005 2 000

Ztráty lidských životů se 
předpokládají

0.001 1 000

Ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné

0.005 200

Předpokládají se ojedinělé 
ztráty lidských životů

0.005 200

Ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné

0.01 100

Nízké ekonomické škody, 
pouze u vlastníka díla, ostatní 
škody jsou nevýznamné

Ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné

0.05 20

Uvažované ztráty

Hodnotící hlediska Požadovaná míra

p = 1/N N let

II. Vysoké

Vysoké ekonomické škody, 
škody na životním prostředí a 

sociální dopady v rozsahu 
regionu, případně státu

Kategorie 
vodního díla

Pravděpodobné 
škody při havárii Potenciální rozsah

StředníIII.

Značné ekonomické škody, 
škody na životním prostředí a 

sociální dopady v rozsahu 
regionů

IV. Nízké

Nízké ekonomické škody, 
škody na životním prostředí a 

sociální dopady lokálního 
rozsahu
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Tab. 2 Výškové úrovně vybraných bodů MVN Ostrov nad Oslavou podle [2] a [8] 

MŘ MŠ
[2] [8]

524.00 523.96 [m n. m.]
515.00 - [m n. m.]
523.00 - [m n. m.]
517.37 517.41 [m n. m.]
516.00 515.93 [m n. m.]
522.40 522.41 [m n. m.]

Jednotky:

Kóta koruny hráze

Kóta hrany bezpečnostního přelivu

Kóta vrchu zemního těsnění
Kóta hrany skluzu ústícího do vývaru
Kóta vývarové zdi 

Kóta nejnižšího místa v údolí

 
 

B. ÚČEL A POPIS VODNÍHO DÍLA 
 

B.1 Účel díla 
 

 MVN Ostrov nad Oslavou se nachází na Bohdalovském potoce, kdy se hráz 
nachází cca v 1,2 km od pravobřežního soutoku s řekou Oslavou. Nádrž se rozprostírá 
západně od městyse Ostrov nad Oslavou, ve vzdálenost asi 900 metrů od okraje 
zástavby obce. Jedná se o víceúčelovou nádrž sloužící [2]: 
 

• nadlepšení průtoků v Bohdalovském potoce a Oslavě, 
• snížení povodňových průtoků, 

• extenzivní chov ryb, 
• sportovní rybaření, 

• akumulace vody pro protažení a užitkové účely, 
• rekreace. 

 

B.2 Technický popis díla 
 

Hráz 
 Vzdouvacím objektem vodní nádrže je nehomogenní hráz se středním těsnícím 
jádrem, půdorysně přímá v příčném řezu má tvar lichoběžníka. Celková kubatura hráze 
je 23 200 m3. 
 Stabilizační část tvoří štěrk s příměsí hlinitého písku a písky se štěrkem. Těsnící 
jádro hráze jez jílovitých a písčitých hlín a ze svahových hlín prachovitých. 
 Sklon návodního líce hráze 1: 3,2. Návodní líc je opevněn pohozem z lomového 
kamene tl. 0,09 – 0,50 m. 



 

5 
 

 
Obr. 1 Návodní líc opevněný kamenným pohozem [8] 

 
Pod ním je vrstva drceného kameniva 32 – 63 mm. Po celé délce návodního líce 

hráze je pod opevněním a vrstvou drceného kameniva položena geotextilní fólie 
Arabeva. 

 
Obr. 2 Vzdušný líc ohumusován a oset travním semenem [8] 
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Vzdušní líc hráze má sklon 1: 2. Zpevnění je provedeno ohumusováním 
a osetím. Na vzdušní straně tělesa hráze je v patě položen drenážní koberec se svodným 
drénem DN 150. 

  
 Šířka v koruně hráze je 5 m. Koruna hráze je pojízdná, avšak pouze pro provozní 
účely, nikoliv pro běžnou manipulaci. Povrch je zpevněn betonovými panely v délce 
125 m na šířku 3 m. Na konci tělesa je umístěn prostor pro případné otočení vozidel. Na 
straně návodního líce je umístěno vedle obslužné komunikace zábradlí, které je řešeno 
pomocí betonových sloupků z lomového kamene, mezi nimiž jsou vsazeny dřevěné 
kůly sloužící jako svodidla. 

V podhrází je umístěna soustava drenážních šachet sloužících k propuštění vody 
z tělesa hráze, svedením do podhrází a následným odtokem k vývaru. Kromě šachet tu 
nalezneme betonovou šachtu dříve sloužící pro zemědělské účely. Dnes již není 
používána a odtok do koryta pod hrází je ucpán. 

Tab. 3 Základní parametry hráze a nádrže MVN Ostrov nad Oslavou [2] 
 

Základní parametry týkající se tě lesa hráze: Označení: Hodnota: Jednotky:

524.00 [m n.m.]
515.00 [m n.m.]
523.00 [m n.m.]
135.00 [m n.m.]
1: 3.2 [1:m]

1:2 [1:m]

8.00 [m]
9.00 [m]
5.00 [m]

23 200 [m
3
]

Objemy charakterizující prostory nádrže:

VS = 80 000 [m
3
]

VZ  = 520 000 [m
3
]

VRO = 112 000 [m
3
]

VC  = 712 000 [m
3
]

Hladiny nádrže

M S = 515.50 [m n.m.]

M Z  = 517.80 [m n.m.]

M RO = 522.40 [m n.m.]

M MAX = 523.00 [m n.m.]

Celková kubatura hráze

Kóta koruny hráze
Kóta nejnižšího místa v údolí
Kóta vrchu zemního těsnění
Délka hráze v koruně 
Návodní líc - sklon
Opevnění
Vzdušný líc - sklon
Opevnění
Výška hráze nad údolím
Max.výška hráze u spodních výpustí
Šířka hráze v koruně

Hladina zásobního prostoru

Hladina ovladatelného retenčního prostoru

Hladina neovladatelného retenčního prostoru

Objemu prostoru stálého nadržení

Objem zásobního prostoru

Objem ochranného (retenčního) prostoru

Objem celkového prostoru

Hladina stálého nadržení
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Sdružený funkční objekt 
Sdružený funkční objekt je umístěn při pravobřežním zavázání hráze. Hrázová 

část je ze železobetonové monolitické konstrukce, dvoupatrová. Objekt se skládá 
z přívodního kanálu, vtokového objektu, odpadní chodby a vývaru. Sdružený funkční 
objekt slouží k těmto účelům: 

• převedení povodňových průtoků přes bezpečnostní přeliv, 
• vypouštění asanačního průtoku, 
• vypouštění nádrže spodními výpustmi. 

 
Přívodný kanál 

První část je nezpevněný kanál lichoběžníkového tvaru v délce cca 38 m. Druhá 
část je tvořena železobetonovým žlabem v délce 15 metrů upraveným jako kádiště. 

 

 
Obr. 3 Železobetonový žlab před sdruženým objektem [8] 

 
Vtokový objekt 

Tento objekt se skládá z více dílčích objektů. Jde o manipulační šachtu, spodní 
výpusti a bezpečnostní přeliv s přelivnou šachtou 

 
 Manipulační šachta 

Je suchá, obdélníkového průřezu o vnitřních rozměrech 3 x 2 metry [2] a výšce 
8,1 metrů [2]. Na návodní straně je vtoková část funkčního objektu osazená vodícími 
nosníky hradidel a zahrazená hradidlovými tabulemi o rozměrech 2,4 x 7,5 metry [2] až 
po vrchní hranu funkčního objektu. První 2 kusy hradidel ode dna slouží jako česle. 
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V šachtě jsou umístěny ještě vodící nosníky hradidel pro zahrazení v případě oprav 
spodních výpustí. Manipulační šachta je kryta ocelovým poklopem. Na koruně 
funkčního objektu na kótě 524,00 m n. m [2] je umístěno ovládání spodních 
a „dnových“ výpustí. Přístup k objektu je z koruny hráze pomocí ocelové lávky se 
zábradlím. 

 

 
Obr. 4 Vstup k šoupatům pro spodní výpusti [8] 
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 Spodní výpusti 
Jsou umístěny v návodní stěně manipulační šachty. 

 

 
Obr.5 Pohled na spodní výpusti [8] 

 
Osa DN 400 je na umístěna na kótě 516,50 m n. m. Potrubí zaúsťuje do odpadní 

chodby. Uzavírací armatury jsou kanálové šoupátko DN 600, ovládání je prováděno 
z koruny funkčního objektům dále třmenové šoupátko DN 400, ovládání rovněž 
z koruny funkčního objektu. 

Osa DN 300 je zřízena na kótě 517,00 m n. m. Potrubí je vyvedeno skrze 
odpadní chodbu a vyúsťuje do vývaru. Uzavírací armaturou jsou tu třmenové šoupátko 
DN 300, které je ovládáno z koruny funkčního objektu a klapka DN 300 umístěná na 
konci potrubí ústícího do vývaru. 

Osa DN 150 je na kótě 516,20 m n. m. Potrubí následně zaúsťuje do odpadní 
chodby. Zajišťuji vypouštění asanačního průtoku. Jedinou uzavírací armaturou je 
třmenové šoupátko DN 150, ovládáno opět z koruny funkčního objektu. 
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 „Dnové“ výpusti (pro provádění vody během stavby) 
Jsou situovány v základové betonové desce funkčního objektu. Manipulace 

s nimi by měla být pouze ve výjimečných případech a to při slovu rybí osádky a při 
krizovém řešení mimořádných povodňových situací. „Dnové“ výpusti nejsou určeny 
k běžnému odpouštění vody z nádrže nebo k zajištění asanačního průtoku pod nádrží. 

Osa DN 400 je na kótě 515,30 m n. m. Vtok je chráněn česlemi. Ovládání 
třmenového šoupátka je pomocí tyče, umístěné na návodní straně funkčního objektu. 
Ovládání se provádí z koruny funkčního objektu. 

Osa DN 200 je na kótě 515,30 m n. m. Vtok je opět chráněn česlemi. Ovládání 
třmenového šoupátka řešeno pomocí tyče, umístěné na návodní straně funkčního 
objektu. Ovládání se provádí z koruny funkčního objektu. 

 
 Bezpečnostní přeliv 
 

 
Obr. 6 Pohled na obě přelivné hrany [8] 

 
Je nehrazený oboustranný se dvěma bočními přelivnými hranami o délce 

2 x 14 metrů. Koruna přelivu je na kótě 522,40 m n. m. a je zaoblena o poloměru 0,6 m. 
Délka spadiště je cca 39 m a šířka 2,4 m. Na spadiště navazuje pod tělesem hráze skluz 
o vnitřních rozměrech 2,4 m na šířku a 4,15 m na výšku. Hrana skluzu ústícího do 
vývaru je na kótě 517,37 m n. m. 
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 Odpadní chodba 
Chodba vede od výpustných zařízení k vývaru v délce cca 39 metrů a o vnitřních 

rozměrech 2,2 m na výšku a 2,4 m na šířku. V levé části chodba vede od spodní vpusti 
potrubí DN 300, vyústěné do vývaru. Pravá spodní výpust je vyústěna do chodby. 
Hrana odpadní chodby ústící do vývaru je na kótě 514,41 m n. m. Přístup do chodby od 
vývaru je po ocelovém žebříku, umístěném na pravé i levé vývarové zdi. 

 

 
Obr. 7. Pohled na odpadní chodbu [8] 

 Vývar 
Vývar je řešen jako železobetonový polorám a má v podélném i příčném řezu 

lichoběžníkový profil se sklonem vývarových zdí 3:1. Délka vývaru je cca 26 m. koruna 
vývarové zdi je na kótě 516,00 m n. m., dno vývaru je na kótě 511,00 m n. m. a hloubka 
vývaru je 2,50 m. Konec vývaru je zakončen betonovým prahem s měrnou přepážkou 
lichoběžníkového profilu. 

Základní údaje: [2] 
kóta osy výpusti DN 150    516,20 m n. m. 
kóta osy spodní výpusti DN 300   517,00 m n. m. 
kóta spodní výpusti DN 400    516,50 m n. m. 
dno šachty funkčního bloku    515,90 m n. m. 
kapacita spodních výpustí při MZ   1,50 m3

/s (DN 400,300,150) 
kapacita spodních výpustí při MMAX    1,58 m3

/s (DN 400, 300, 150) 
kóta hrany bezpečnostního přelivu   522,40 m n. m. 
délka přelivné hrany     2 x 14,0 m = 28,0 m 
kapacita přelivu při MMAX     25,85 m3

/s- 
hladina v nádrži při průtoku Q100   523,00 m n. m. 
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Koryto toku pod hrází  
Na vývar navazuje odpadní koryto lichoběžníkového průřezu se sklonem svahů 

1:1,5 v délce 15 m je opevněno dlažbou z lomového kamene. Tok dále pokračuje 
neupraveným korytem., které meandruje údolím až do soutoku s Oslavou. 

 
Obr. 8 Koryto toku pod hrází [8] 

 
Nádrž 

Při hladině vody v nádrži na úrovni MZ = 522,40 m n. m. je plocha vodní hladiny 
16,0 ha. Objem vody při této hladině v nádrži je 600 000 m3. Maximální hloubka vody 
v nádrži při hladině MZ je 7,4 m (u paty funkčního objektu). 

 
Zařízení pro pozorování a měření 

Na sdruženém objektu vodního díla je nainstalována vodočetná lať pro měření 
úrovně hladiny vody v nádrži. Na odtoku je na konci vývaru umístěna betonová měrná 
přepážka lichoběžníkového profilu pro měření odtoku. 

Průsakový režim v přehradním profilu je pravidelně sledován přímým měřením 
průsakového množství z drenážního systému hráze. Průsaky jsou pravidelně měřeny na 
dvou výpustech do vývaru levé a pravé větve patního drénu a na 2 výpustech drénů 
procházejících kontaktní zónou mezi betonovými bloky sdruženého objektu a těsnícím 
jádrem. Na drénu jsou umístěny kontrolní drenážní šachty. Pro sledování úrovně 
hladiny podzemní vody v podhrází slouží 2 pozorovací vrty.  

Svislé posuny na koruně hráze, vývaru, v odpadní chodbě a na funkčním objektu 
jsou sledovány na kontrolních výškových bodech metodou velmi přesně nivelace. 
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C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 

C.1 Požadovaná míra bezpečnosti VD při povodni 
 
MVN Ostrov nad Oslavou je dle svého významu a stupně ohrožení území pod 

dílem zařazena podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. [5] do III. kategorie [2]. V souladu 
s požadavky TNV 75 2935 [1] a vyhlášky č. 590/2002 Sb. [6] v platném znění je VD 
zařazeno do skupiny, kdy ztráty na životech jsou pravděpodobné. Z toho vyplývá 
požadovaná míra bezpečnosti na KPV s dobou opakování N = 1000 let. V souladu s 
čl. 7.2.1. TNV 75 2935 [1] je KPV uvažována jako teoretická vlna specifikovaná 
podkladem [13]. 
 

C.2 Hydrologické podklady 
 

Pro potřebné posouzení byly použity základní hydrologické údaje pro profil 
hráze VN Ostrov nad Oslavou na Bohdalovském potoce jsou převzaty z původního 
manipulačního řádu. Základní charakteristiky aktualizované kontrolní povodňové vlny 
KPV1000 vypracoval Ing. Kotrnec (ZVHS OPM, 11/2000). 

 

Tab. 4 Číselné charakteristiky m–denních průtoků dle [2] 
 

30 90 180 270 355 364
Q [l/s] 750 320 160 90 30 9

Dnů v roce

 
 

Tab. 5 Číselné charakteristiky N–letých průtoků a objemů dle [2] 
 

Q [m3/s] 4 6.5 11 15 18 22 26 36

WN [mil.m3] 4,3 5,1

 
 

C.3 Technické parametry 
 

Vybrané technické parametry VD a jejich popis konstrukčního uspořádání podle 
[2] je souhrnně popsán v kapitole B.2. Výpis základních parametrů pro VD Ostrov nad 
Oslavou: 
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1. Číslo hydrologického pořadí:   4 - 16 - 02 - 010 
2. Plocha povodí      48,64 km2 
3. Průměrná roční výška srážek:   688 mm 
4. Průměrný roční průtok:    0,33 m3/s 
5. Kóta dna nádrže:     515,00 m n. m. 
6. Kóta nejnižšího místa v údolí:   515,00 m n. m. 
7. Kóta koruny bezpečnostního přelivu:  522,40 m n. m. 
8. Kóta maximální hladiny:    523,00 m n. m. 
9. Objem ochranného (retenčního) prostoru:  520 000 m3 
10. Celkový objem nádrže:    712 000 m3 
11. Plocha zátopy při max. hladině:   17,5 ha 

 
1. Povodeň s dobou opakování N = 100 let [13]: 

a. Objem vlny:     3 759 830 m3 
b. Kulminační průtok:    26,0 m3/s 

 
2. Povodeň s dobou opakování N = 1000 let V3 [13]: 

a. Objem vlny     4 686 921 m3 
b. Kulminační průtok:    58,0 m3/s 

 
3. Povodeň s dobou opakování N = 1000 let V2 [13]: 

a. Objem vlny:     5 903 126 m3 
b. Kulminační průtok:    80,0 m3 

 
4. Povodeň s dobou opakování N = 1000 let V1 [13]: 

a. Objem vlny:     6 128 576 m3 
b. Kulminační průtok:    96,7 m3/s 

 

C.4 Okolnosti ovlivňující bezpečnost VD za povodní 
 

C.4.1 Manipulace za povodně, obsluha díla, údržba 
 

Při povodních dochází k manipulaci s VD dle manipulačního řádu [2] ze září 
2007. Při překročení hladiny vody nad kótu 522,40 m n. m. se počítá pouze u převádění 
velkých vod a případně u čištění hladiny od plavenin a vodního květu. 

Jakmile dojde k přetečení vody nad úroveň 522,40 m n. m., začne voda přepadat 
přes hranu bezpečnostního přelivu. Převádění povodňových průtoků není regulováno. Je 
možné vodu předpouštět z nádrže v období před očekávaným jarním táním s cílem, kdy 
chceme zvýšit ochranný účinek nádrže [2]. 
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Při povodních se nejprve plní volný zásobní prostor. Za těchto podmínek je voda 
vypouštěna všemi spodními výpustmi (DN 400, DN 300, DN 150), kdy dostáváme 
maximální průtočné množství o hodnotě 1,5 m3/s, což je kapacita při MZ. Ostatní 
výpusti DN 400 a DN 200 používáme pouze v případě mimořádných situací při 
krizovém řešení povodňových situacích. Pokud je přítok do nádrže větší než odtok a 
voda přepadá přes bezpečnostní přeliv, dochází k postupnému uzávěře spodních výpustí 
a odtok je realizovaný pouze přes přeliv. Poté už hladina stoupá neovladatelně v 
retenčním prostoru. Při vystoupání hladiny na Mmax = 523,00 m n. m. odtéká přes přeliv 
průtok o hodnotě cca 26 m3/s. 

Za povodní se postupuje podle [7]. Opatření na ochranu před povodněmi provádí 
pověřený pracovník, tedy správce vodní nádrže, který hlásí situaci na Povodňovou 
komisi obce Ostrov nad Oslavou a města Žďár nad Sázavou podle povodňového plánu. 
Ti potom vyhlásí podle hrozícího nebezpečí jednotlivé stupně povodňové aktivity. 

 

C.4.2 Vymezení retenčního prostoru 
 

Pro transformaci povodňové vlny je v nádrži vymezen pouze neovladatelný 
ochranný (retenční) prostor, který je omezen korunou bezpečnostního přelivu na kótě 
MZ = 522,40 m n. m. a kótou maximální hladiny Mmax = 523,00 m n. m. Hodnota 
objemu tohoto prostoru činí cca 112 000 m3. 

Retenční prostor nádrže transformuje odtok při povodních z nádrže, ale 
neovlivňuje (nesnižuje) kulminační průtok Q100 = 26 m3/s. 

Stoletý průtok povodňový by měl být transformován bezpečnostním přelivem do 
Bohdalovského potoka pod vodní nádrží. Část průtoku by měla být zachycena do 
neovladatelného ochranného prostoru v nádrži. 

 

C.4.3 Stupně povodňové aktivity pro profil hráze 
 

  Vodní nádrž není zakomponováno do systému předpovědí a hlásné 
služby. Obsluha díla dále předává hlášení o dosažených stavech hladin v nádrži a 
velikosti odtoků ve smyslu objemů a zatopených ploch jednotlivých funkčních prostorů 
nádrže VD. 
   I. stupeň povodňové aktivity na vodní nádrži (bdělost) [2], 
   II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) [2], 
   III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) [2]. 
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C.4.4 Konstrukční uspořádání jednotlivých prvků VD 
 

Těleso hráze 
Z manipulačního řádu [2] vyplývá výška, že se jedná o nehomogenní hráz se 

středním těsnícím jádrem. Výška hráze nad údolím je 8,0 m. Koruna hráze ovšem není 
po délce tělesa vodorovná, což vyplývá z nového geodetického zaměření [9]. Nejvyšší 
kóta se rovná hodně 524,00 m n. m. a nejnižší je 523,86 m n. m. Z čehož je patrný 
rozdíl maximálně 0,14 m [8]. 

Návodní svah je vybudován od paty až po korunu ve sklonu 1: 3,2, kdy na svahu 
není zbudována žádná lavička. Vzdušný svah je také jednoduchý ve sklon 1: 2. 

Norma ČSN 75 2410 [4] pro uvedený materiál tělesa hráze CL-CS doporučuje 
návodní sklon 1: 3 až 1: 3,2. Sklon vzdušného svahu 1: 1,75 až 1: 2. Z porovnání se 
skutečnými hodnotami svahů můžeme říct, že sklony návodního a vzdušného svahu 
vyhovují požadavků normy.  

 
 Sdružený funkční objekt 

Objekt se skládá ze spadiště , navazujícího na bezpečnostní přeliv, který 
přechází ve skluz až do vývařiště v patě vzdušného líce. 

Sdružený objekt funguje jako šachta hrazená dvěma řadami dluží, ve kterých 
jsou instalovány ocelové „lyžiny“. Do „lyžin“ jsou instalovány hradidlové tabule. Dále 
voda přepadá do šachty o rozměrech 3 x 2 m. Výtok z šachty je zajištěn třemi typy 
ocelových potrubí o DN 150, 300, 400. Do šachty se vstupuje přes ocelový most nad 
bezpečnostním přelivem. Požerák disponuje otevírajícím dřevěným poklopem, kdy na 
dno šachty zajišťuje ocelový, chráněný žebřík. 
 

C.5 Hydraulické výpočty  
 

Hydraulické výpočty obsahují: 
• Odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu. 

• Odvození měrné křivky spodních výpustí. 
• Transformaci povodňových vln. 

 

C.5.1 Odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu 
 

Při určení měrné křivky bezpečnostního objektu byl použit vztah dle Rehbocka. 
Pro potřebu výpočtu počítáme přepadové množství pro přeliv jako průtok se dvěma 
přelivnými hranami o stejných parametrech. 

Odvození kapacity bezpečnostního přelivu sestává z výpočtu měrné křivky 
přelivu bez zahrnutí zahlcení. 
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Průtok přes bezpečnostní přeliv: 

�� = � ∙ �� ∙ �2
 ∙ �ℎ���    , 
 

kde: QP je přepadové množství přes bezpečnostní přeliv v [m3/s], 
 m je součinitel přepadu [-], 
 g je gravitační zrychlení [m/s2] 
 h0 je přepadová výška [m], 
 b0 je účinná šířka přelivu daná vztahem: 
 �� = � − 0,1	 ∙ �	 ∙ �	 ∙ ℎ�    , 
kde: b je délka přelivné hrany, kdy pro levou a pravou stranu jde o b = 14 m, 
 n je počet kontrakcí [-], 
 ξ = 1, je součinitel boční kontrakce [-], 
 h0 je výška přepadového paprsku v [m]. 
 

Pro výpočet součinitele přepadu pak platí dle Rehbocka [12]: 

� =	 �� �0,312 + 0,09 ��� + 0,3 − 0,01 ∙ !5 − �
#$
�%   , 

kde: h je přepadová výška v [m], 
 s1 je výška přelivu nade dnem nádrže v [m], 
 r je poloměr zaoblení koruny v [m], 
 

Součinitel přepadu platí za předpokladu, kdy s1 ≥ r > 0.02 m a poměr 
�
# ≤ !6 − ��	#

��(	�	#$. Pokud bude uvedený poměr překročen, součinitel přepadu se snižuje. 

Zde nenastane tento případ. 

 
Měrná křivka bezpečnostního objektu je uvedena v Příloze 4. 
 

C.5.2 Odvození měrné křivky spodních výpustí 

 

Odvození měrné křivky spodních výpustí bylo provedeno pro trojici potrubí o 
DN 150, DN 300, DN 400. Úroveň os jednotlivých potrubí vychází z [2]:  

- DN 150 má osu potrubí na kótě 516,20 m n. m., 
- DN 300 má osu potrubí na kótě 517,00 m n. m., 
- DN 400 má osu potrubí na kótě 516,50 m n. m. 
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Průtok se počítá jako výtok otvorem (spodní výpusti), který je dán vztahem [11]: 

�)*+), = 	-	 ∙ . ∙ �2
/   , 

 
kde: QOTVOR je průtok kruhovým otvorem v [m3/s], 
 μ je součinitel výtoku ovlivněný velikostí hydraulických ztrát, dle [12]: 

- = 0
 1(∑3(∑4∙56

   , 

 
kde: α je Coriolisovo číslo [-], 
 Σξ je součet ztrát (jenom ztráty na vtoku), 
 λ je koeficient pro ztráty vzniklé po délce, 
 L je délka potrubí v [m], 
 D je průměr potrubí v [m]. 

 
Měrné křivky spodních výpustí je uvedena v Příloze 5. 

C.5.3 Transformace povodňových vln 
 

V rámci práce bylo provedeno přešetření průběhu návrhových povodňových vln 
PV100, PV1000 (V1), PV1000 (V2) a PV1000 (V3) dle [13]. Parametry vln jsou uvedeny 
v kapitolách C.3, povodňové vlny na přítoku do MVN Ostrov nad Oslavou jsou 
zobrazeny v Příloze 6. Řešení bylo provedeno za následujících předpokladů: 

• Hladina v nádrži při příchodu povodňové vlny je na kótě 522,40 m n. m., 
• Spodní výpusti jsou funkční a nemanipuluje se s nimi. 

 
Při řešení je využito teoretického vztahu: 

7	+�8
7	8 = �9:�; − �<=8	�;   , 

 
>?�; = @��/�; ∙ >/�;   , 

 

@�A/�;B 7	C�87	8 = �9:�; − �<=8�;   , 
 

�<=8�; = ��/�;   , 
 

kde: Qin(t) je přítok vody do nádrže v [m3/s], 
 Qout(t) je odtok vody z nádrže (přes přeliv a spodní výpusti) v [m3/s], 
 dV(t)/d t je okamžitá změna objemu vody v nádrži v [m3/s], 
 As(H(t)) je zatopená plocha v [m2], 
 dH(t)/d t je okamžitá změna polohy vody v nádrži v [m]. 
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Výsledků bylo dosaženo s využitím programového vybavení Nádrže[14] (doc. 
Ing. Jan Jandora, Ph.D), ve kterých byla pro přibližnou numerickou integraci rovnice 
použita jednokroková metoda. Výsledek transformace se dá řešit početně pomocí výše 
uvedených výrazů, ale z důvodů větší přesnosti a spolehlivosti výstupních dat 
dosažených pomocí programového vybavení Nádrž [14], se dále uvažují jen tyto 
výsledky. 

 
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Přílohách 7 až 10. 
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D. STANOVENÍ MEZNÍ BEZPE ČNÉ HLADINY 
 

Při stanovení MBH byla dle TNV 75 2935 zvažována tato hlediska [1]: 
• celková stabilita hráze z globálního pohledu (porušení po smykové ploše), 

• provalení podloží, tedy tělesa hráze v důsledku ztráty filtrační stability, 
• protržení hráze při jejím přelití v důsledku povrchové eroze. 

 

D.1 Celková stabilita hráze 
 

Inženýrsko-geologický průzkumem [15] byly jako materiál hráze ověřeny jíly a 
písky se střední plasticitou, tuhé konzistence CL - CS. Dle ČSN 75 2410 [4] jsou tyto 
materiály pro stavbu nehomogenní hráze vhodné. 

Hráz má maximální výšku nad terénem přibližně 8,0 m. Návodní svah je při patě 
vybudován v jednotném sklonu 1 : 3,2. Sklon vzdušného svahu líce hráze je v 
jednotném sklonu 1 : 2. 

Pro nehomogenní hráze doporučuje pro uvedené materiály norma ČSN 75 2410 
[4] následující sklony svahů tělesa hráze: 

• návodní 1 : 3,0 až 1 : 3,2, 
• vzdušní 1 : 1,75 až 1 : 2,0. 

 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že sklony svahů vyhovují požadavkům 

ČSN 75 2410 [4]. 
Posouzení stability bylo proveden v rámci IGP [15] pro vzdušný svah, návodní 

svah a maximální polohu hladiny. Výsledek ukázal, že vzdušný svah splňuje předepsané 
hodnoty stupně stability. 

Při místním šetření [8] nebyly na tělese hráze identifikovány žádné sesuvy apod. 
Současně ani objekt bezpečnostního přelivu nenese žádné známky přetvoření. 
 

 

D.2 Provalení podloží, resp. tělesa hráze v důsledku ztráty 
filtra ční stability 

 

Při místním šetření [8] ze dne 7. 5. 2015 byla nádrž Ostrov nad Oslavou 
vypuštěna z technických důvodů. Přesto nebylo možné pozorovat na jakémkoliv místě v 
tělese hráze nějaké praskliny, deformace nebo průsaky od vody. Sdružený objekt z 
vodovzdorného betonu je stálé ve výborném stavu a pouze na několika málo místech je 
možné pozorovat únavu materiálu. Tyto jemné oděrky lze pozorovat jenom ve stropní 
konstrukci šachty spojující spodní výpusti s vývařištěm. 
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Podmínka mezního stavu pro vznik privilegované průsakové cesty má tvar: 

Kfpstfpfansit ii γγγγγ ≤ , 

kde je ip střední hydraulický gradient, 

iK je normový kritický střední hydraulický gradient uvažovaný dle [16] iK = 0,90, 
γsit = 0,95 součinitel návrhové situace, γn = 1,2 je součinitel účelu (významu 
konstrukce), γfa = 1,2 je součinitel spolehlivosti zatížení, γstf = 0,9 je součinitel mezního 
stavu filtrační deformace a γfp = 0,5 je součinitel spolehlivosti odolnosti zeminy vůči 
porušení vnitřní erozí. 

Délka kritické průsakové dráhy je uvažována 27,6 m, což délka podél sdruženého 
objektu – předpokládaná průsaková dráha. Rozdíl hladin pro výpočet hydraulického 
gradientu je brán po místo dna drenážní trubky na kótě 513,30 m n. m. 

Po dosazení uvedených hodnot do vztahu výše vychází podmínka pro mezní 
hydraulický gradient ip ≤≤≤≤ 0,41. Hydraulické gradienty pro jednotlivé polohy hladiny 
v nádrži ukazuje Tab. 6. 

 
Tab. 6 Hydraulické gradienty pro různé polohy hladiny vody v nádrži 

 

 
Kóta hladiny vody v nádrži [m n. m.]  

522,40 523,00 524,00 

 střední hydraulický gradient i 0,32 0,35 0,38 

 

Z Tab. 6 je zřejmé, že mezní hydraulický gradient není překročen. Lze tedy 
konstatovat, že nebezpečí porušení hráze v důsledku porušení filtrační stability 
prakticky nehrozí. 

 

D.3 Protržení hráze při jejím přelití 
 

Kóta koruny hráze má přibližně konstantní průběh 524,00 m n. m. Její povrch je 
zpevněný štěrkopísky, na které jsou položeny betonové panely a zbytek koruny je 
zatravněn. S ohledem na výšku výběhu vlny vypočtenou hodnotu 0,87 m dle Přílohy 14 
se uvažuje kóta mezní bezpečné hladiny na úrovni 523,00 m n. m. 

 

D.4 Souhrnné zhodnocení 
Pro výše zmíněná kritéria, s ohledem na návodní a vzdušný svah vychází 

nejnižší mezní bezpečná hladina na kótě 523,00 m n. m. 

 
Mezní bezpečná hladina pro MVN Ostrov nad Oslavou odpovídá 

523,00 m n. m. 
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E. STANOVENÍ KONTROLNÍ MAXIMÁLNÍ HLADINY V 
NÁDRŽI 

 

Kontrolní maximální hladina je odvozená na základě výsledků řešení teoretické 
kontrolní povodňové vlny KPV (PV1000). Průběh povodňové vlny byl uvažován s 
naplněným zásobním prostorem, který je dán úrovní přelivné hrany bezpečnostního 
přelivu. Maximální hladina dosažená při průchodu uvažované KPV1000 odpovídá kótě 
524,80 m n. m. 

 

Tab. 7 Přítoky a odtoky z MVN Ostrov nad Oslavou při průchodu PV100, PV1000 
(variantně) 

 
Max.přítok Max. odtok Max. hladina

[m
3
/s] [m

3
/s] [m n. m.]

100 26.00 26.00 521.80
1000 - V1 96.70 85.00 524.80
1000 - V2 80.00 73.00 524.00
1000 - V3 58.00 57.00 522.90

PV Poznámky

 

 

 Na základě provedených výpočtů transformace KPV vychází kóta kontrolní 
maximální hladina 524,80 m n. m. 
 

Řešení transformace povodňové vlny pro PV100, PV1000 (variantně) je uvedeno 
v přílohách 7, 8, 9 a 10. 
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F. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 
Stanovená KMH 524,80 m n. m. převyšuje stanovenou MBH 523,00 m n. m. 

Vodnímu dílu hrozí bezprostřední nebezpečí protržení hráze. Dále je potřeba 
kontrolovat a sledovat především z dlouhodobého hlediska průsaky v hrázi, sedání v 
místě skluzu a intenzitu průsaků na tomto místě. Následná nápravná opatření jsou 
shrnuta v kapitole G. 

 
KMH 524,80 m n. m. > MBH 523,00 m n. m. 

 
 Z porovnání KMH a MBH plyne, že MVN Ostrov nad Oslavou není 

bezpečná ve smyslu požadavků TNV 75 2935 [1]. 
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G. NÁPRAVNÁ A NOUZOVÁ OPAT ŘENÍ 
 

Uvedená opatření mají zajišťovat dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti 
vodního díla. Opatření mají vést ke dodržení hydraulické zabezpečenosti díla. 

Podle hydraulických výpočtů je poukázáno, že za stávajícího stavu VD 
nesplňuje požadavky na převedení KPV1000 (V1). Jako možná opatření pro zajištění 
ochrany připadají v úvahu tyto opatření a jejich kombinace: 

• navýšení koruny hráze, 

• bezpečnostní přeliv, 
• zvětšení sdruženého objektu, 
• snížení koruny a založení průlehu na pravobřežním zavázání, 

• vyřezání nových otvorů pro vypouštění v tělese požeráku. 
 

G.1 Navýšení koruny hráze 
 

Jako opatření přichází tato metoda v úvahu, kdy navezenou zeminu budeme 
vrstvit do úrovně 525,00 m n. m. Sklon návodního líce by byl zachován s tím, že by se 
svah zvětšoval proti vzdušnému líci. Při této metodě by ovšem bylo potřeba upravovat i 
část sdruženého objektu v podhrází, který by vlivem rostoucí výšky koruny musel být 
rekonstruován po směru toku. Navýšení by bylo cca 1,0 m. 

G.2 Bezpečnostní přeliv umístěný na levém zavázání 
 

Přeliv má být na návodním líci opatřen přelivnou hranou o délce cca 60 m, kdy 
kóta přelivné hrany dosahuje úrovně 522,35 m n. m. (poloměr přelivné hrany 0,3 m) a 
dno přelivu je na úrovni 521,50 m n. m. Spadiště bude opevněno rovnaným lomovým 
kamenem a bude pokračovat lichoběžníkovým korytem šířky 10 m přes který na úrovni 
524,00 m n. m. povede mostní konstrukce. Svahy budou vedeny ve sklonu 1 : 2. Koryto 
bude vést skrze vzdušný líc do podhrází, kde se bude napojovat na stávající koryto 
Bohdalovského potoka. 

Koryto bude ve vrchní části opevněno lomovým kamenem jak ve dně, tak u 
svahů. Později bude přecházet v travním semenem osetý lichoběžníkem profil. Dvakrát 
do roka bude potřeba v průlehu posekat tráva, aby v případě nouze došlo k optimálnímu 
průtoku korytem. 

Ačkoliv se na koruně nepočítá s pravidelným pojezdem aut, mostovou 
konstrukci uvažujeme z důvodu potenciálního pojezdu po tělese při manipulaci nebo 
opravných pracích. 

Při MBH na kótě 523,00 m n. m., by měl celkový odtok díky bočním přelivu 
dosáhnout hodnoty přes 100 m3/s. 
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G.3 Zvětšení sdruženého objektu 
 

Další možnost připadající v úvahu může být rozšíření sdruženého objektu. Celý 
projekt by byl složen z částečného odstranění stávajícího objektu a jeho opětovná stavba 
ve větších rozměrech. 

Přelivná hrana by dosahovala úrovně 522,30 m n. m. Délka přelivné hrany by 
byla 2 x 25 m (poloměr zaoblení 0,6 m). Na úrovni MBH by konstrukce převáděla přes 
80 m3/s. 

 

G.4 Snížení koruny hráze průlehem na pravé straně hráze 
 

Možné řešení je provést průleh u pravobřežního zavázání, nicméně je nutné 
zdůraznit, že v tomto místě je řešení omezeno sdružených objektem. Mezi budovou 
porybného a sdruženým objektem je přibližně 26 m široký prostor. Dále by došlo ke 
snížení koruny hráze na úroveň 523,50 m n. m. Průleh by měl šířku 10 m a svahy sklon 
1 : 5 (celková šířka objektu 26 m), dno průlehu dosahuje kóty pro MBH 523,00 m n. m. 

Dále je nutné počítat s rizikem, že při výkopových pracích by mohlo dojít k 
případnému vzniku otvorů a průlin při tělese sdruženého objektu, což by mělo za 
následek průsak vody při stěnách objektu. 

 

G.5 Úprava sdruženého objektu 
 

Sdružený objekt můžeme zkapacitnit pomocí vyřezaných otvorů ve stěnách. 
Tyto otvory by byly na bočních stěnách požeráku, kdy dolní hrana začíná na kótě 
517,80 m n. m. Otvory budou mít rozměry 4 x 1 m a budou umístěny na obou stranách. 
V každém otvoru musí být střední sloupek na zpevnění konstrukce. 

Při MBH můžeme konstatovat celkový odtok z nádrže okolo 60 m3/s. 
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 Souhrnně 
 

Jednotlivá opatření jsou řešením pro nebezpečný průchod KPV1000(V1-V3), 
jejich kombinací lze dále celkovou účinnost posílit. Uvedená opatření jsou pouze 
teoretická řešení vedoucí k potenciálnímu snížení vlivu KPV1000. 

Tab. 8 Výsledky navržených opatření 

KPV1000 KPV1000 KPV1000

V1 V2 V3

G.1 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje

G.2 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje

G.3 Nevyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
G.4 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje

G.5 Nevyhovuje Nevyhovuje Vyhovuje

Varianty
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K. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 
SEZNAM SYMBOLŮ: 

Asi plocha v čase ti [m2] 

b0 účinná šířka přelivné hrany [m] 

b délka přelivné hrany [m] 

dH(t)/d t okamžitá změna polohy vody v nádrži [m/s] 

dV(t)/d t okamžitá změna objemu vody v nádrži [m3/s] 

CL - CS hlíny jílovité, písčité [-] 

g gravitační zrychlení (g =9,81 m/s2) 

GM - GC štěrk hlinitopísčitý [-] 

h přepadová výška [m] 

H nadmořská výška (Balt po vyrovnání) [m n. m.] 

h0 energetická přepadová výška [m] 

Hmax maximální hladina [m n. m.] 

Hs hladina stálého nadržení [m n. m.] 

Hz zásobní hladina [m n. m.] 

i sklon [-] 

L délka [m] 

m součinitel přepadu [-] 

n počet kontrakcí [-] 

Qin přítok do nádrže [m3/s] 

QN N-letý průtok [m3/s] 

Qout odtok z nádrže [m3/s] 

Qp přepadové množství přes bezpečnostní přeliv [m3/s] 

r poloměr [m] 

S průtočná plocha [m2] 
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s1 výška přelivné hrany nad terénem [m] 

V objem [m3] 

v průřezová rychlost [m/s] 

Vc celkový objem [m3] 

v0 přítoková rychlost [m/s] 

VRO retenční objem ovladatelný [m3] 

VNO retenční objem neovladatelný [m3] 

VS prostor stálého nadržení [m3] 

VZ zásobní prostor [m3] 

WN objem povodňové vlny [tis. m3] 

ξ součinitel místních ztrát [-] 

λ součinitel ztrát po délce [-] 

α Coriolisovo číslo [-] 

 

SEZNAM ZKRATEK: 

BPV Balt po vyrovnání 

ČSN Česká státní norma 

DN jmenovitá světlost („Diameter nominale“) 

IGP inženýrsko - geologický průzkum 

KMH kontrolní maximální hladina 

KPV kontrolní povodňová vlna 

MBH mezní bezpečná hladina 

MŘ manipulační řád 

MVN malá vodní nádrž 

PV povodňová vlna 

SPA stupeň povodňové aktivity 
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TBD technicko - bezpečnostní dohled 

TNV odvětvové technické normy vodního hospodářství 

VD vodní dílo 
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