
  



  



 

 

 
 



 

 

 V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná 

přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky 

na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů 

všech přehrad v rámci celé České republiky. Hlavní náplní byl návrh tří variant 

spodních výpustí lišících se počtem, rozměry, umístěním a uzávěry. Dále varianta 

uspořádání odběrných zařízení. Jednotlivé varianty byly slovně popsány a doplněny 

vypočtenými hodnotami.  
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 In this thesis was presented Nové Heřminovy dam with basic parameters. 

Requirements on bottom outlets and intake objects are presented as well. Analysis of 

used valves on all dams in Czech Republic was done as an underlay for suggestions of 

bottom outlets in this thesis. The main task was to suggest three variations of bottom 

outlets. Differences are in number of outlets, dimensions, placing and valves. Then 

variation of intake objects. Each of variation was verbally described and filled with 

calculations.  
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 V rámci diplomové práce s názvem Návrh výpustných a odběrných objektů 

vodního díla Nové Heřminovy je představeno připravované vodní dílo (VD) Nové 

Heřminovy. VD Nové Heřminovy je ojedinělým projektem takového rozsahu v České 

republice za mnoho posledních let, a proto velkou možností vytvořit diplomovou 

práci na konkrétním projektu. Součástí VD jsou funkční objekty, respektive spodní 

výpusti a odběrné objekty. Některé z nich jsou v rámci práce variantně navrženy. 

Výstupem jsou hydrotechnické výpočty a výkresy navržených objektů. Nedílnou 

součástí práce je také analýza uzávěrů použitých na spodních výpustech v ČR členěná 

dle typu uzávěru, funkce, rozměru a výšky hráze nad terénem. Analýza sloužila jako 

podklad pro návrh dílčích uzávěrů spodních výpustí a odběrů. 

 

 

Obr. 1.1 3D model přehrady Nové Heřminovy [19] 
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 Přehrady jsou nepostradatelné pro účelné hospodaření s vodou v obdobích 

sucha, v obdobích povodňových stavů a jako ochrana lidských životů a majetku. 

Přehrada a jí vytvořená vodní nádrž zadržuje vodu pro různé účely. Někdy může 

vodní nádrž sloužit k více vodohospodářským účelům najednou. Funkční a 

manipulační objekty přehrady se navrhují v návaznosti na účel celého vodního díla. 

Veškeré rozměry a parametry funkčních objektů je nutné volit tak, aby splňovaly 

funkce přehrady při všech polohách hladiny v nádrži. Jedná se zejména o 

bezpečnostní přelivy, kapacitu spodních výpustí (požadovaná doba prázdnění, 

nadlepšování průtoků, vypouštění vody za povodně, vypouštění minimálního 

zaručeného průtoku aj.). [8] 

 Vodohospodářská funkce určuje zhruba polohu a umístění vlastní přehrady 

(území ohrožené povodněmi, energetické využití, zásobování pitnou vodou apod.).  

 O detailním umístění vlastní hráze rozhodují zejména morfologické, 

geologické a geotechnické poměry zájmové lokality. [8] 

 Účel přehrady rozhoduje výrazným způsobem o uspořádání funkčních 

objektů přehrady i o jejich konstrukčním řešení. Pokud je funkce přehrady pouze 

ochranná, není třeba klást tak veliké požadavky na vodotěsnost přehrady. Zvláštní 

požadavky v rámci přehrady má např. plavba, rybní hospodářství apod. Ve většině 

případů se navrhuje několik variant řešení přehrady včetně vyloučení typů pro dané 

podmínky nevhodných. Nejdůležitějším hlediskem v rámci návrhu přehrad je finanční 

náročnost při výstavbě a provozu při zaručení požadované funkčnosti, bezpečnosti, 

spolehlivosti a životnosti díla. Nemálo důležitým hlediskem je také budoucí provoz 

přehrady a vlastní nádrže. Zmínit lze rovněž manipulaci s uzávěry funkčních objektů, 

kolísání hladiny v nádrži, pohyb a usazování splavenin, teplotní a zimní režim, změnu 

průtokových poměrů v rámci části toku pod vlastním dílem. Typ přehrady se určuje 

na základě technicko-ekonomické úvahy a všech potřebných podkladů. [8] 

 Jako další faktory pro návrh přehrady je možné zmínit např. vztah k přírodě, 

životnímu prostředí (EIA) a podmínkám výstavby. 

 Jako podklady slouží vodohospodářský plán, geodetické podklady, 

inženýrsko-geologické podklady, hydrologické podklady, klimatologické podklady, 

výskyt a těžitelnost místních materiálů, seismicita, krasové jevy, poddolovanost území, 

parametry přehrady a další. Návrh musí také počítat s úpravou okolního terénu po 

dokončení stavby. [8] 

 Všeobecně uznávaným prostředkem sledování bezpečnosti vodních děl je 

technicko-bezpečnostní dohled (TBD) ve spolupráci se státní správou. [8] 
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 Funkci každé přehrady zajišťují tzv. funkční objekty. V současné době se 

používá označení funkční zařízení, či manipulační zařízení přehrady. Parametry 

funkčních objektů závisí na jejich požadované funkci a vlastní funkci díla. Jedná se o 

poměrně složité hydraulické objekty s komplikovaným prouděním, velkými 

rychlostmi, tlaky, provzdušněním proudu aj. V rámci návrhu se používá poznatků 

z modelování na fyzikálních modelech a z numerických simulací proudění. Dále také 

zkušeností z projekční činnosti a provozu děl. [1], [8] 

 Funkční objekty mohou být řešené jako samostatně fungující funkční zařízení 

(výpust apod.), nebo sdružené v jednom objektu (více než dvě funkční zařízení 

s různou funkcí). Pokud se nahrazuje úsek sypané přehrady funkčním objektem nebo 

funkční objekt tvoří samostatný blok betonové přehrady, mluví se o funkčním bloku. 

Za funkční objekt se nepovažuje rybí přechod, plavební komora či lodní zdvihadlo. 

Tyto objekty souvisí s provozem přehrady, ale nejsou vybaveny funkčními zařízeními. 

Dle funkce se rozlišují tato funkční zařízení: [1], [6], [8] 

  výpusti, 

  přelivy, 

  odběry.  

 

 Velmi často se funkční zařízení sdružují do sdruženého objektu za účelem 

hospodárnějšího řešení, nežli v případě samostatných objektů. U betonových přehrad 

je snaha sdružit funkční zařízení do co nejmenšího počtu bloků. Soustředění funkcí do 

jednoho objektu vede k úspoře základových prací, konstrukcí, komunikačních spojů, 

stavebního materiálu a dalším provozním výhodám. Sdružený objekt v sobě může 

kombinovat tyto varianty funkčních zařízení: [1], [8] 

  spodní výpusti a přeliv, 

  spodní výpusti a odběr, 

 přeliv a odběr, 

  spodní výpusti, odběr a přeliv.  

 

 V rámci sdruženého objektu může být osazena i vodní elektrárna. Při návrhu 

funkčních objektů musí být použito konstrukcí, které umožní bezpečnost, spolehlivost 

a snadnou údržbu. Tyto objekty nesmějí být zakládány na piloty, prahy, nebo sedla. 

Všechny výkopy pod vlastní hrází by neměly být paženy, aby nedocházelo k poškození 

podloží přehrady a ke zhoršení průsakových poměrů. Dále je nutné počítat také 

s vibracemi při provozu objektů a zohlednit jejich účinky do výpočtů konstrukcí.

 Jako betony se používají vodostavební betony dle příslušné normy. Betonové 

plochy vystavené proudění vody se neomítají. Zabudované a kotvené ocelové 
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konstrukce se osazují během betonáže, aby se omezilo použití zálivek na minimum. Je 

nutné vytvořit vhodné podmínky, aby bylo možné nezbytné části zabetonovat 

dodatečně (těsnicí rámy, prahy, osazení trubek, vyřezání otvorů apod.). [8] 

 Musí být umožněn příjezd k jednotlivým funkčním objektům v rámci jejich 

obsluhy, revizí a oprav. Vstupy do prostorů hráze musí být chráněny proti vniku 

nepovolaných osob. Vstupy do přehrady, funkčních objektů i manipulačních prostor 

musí být odvodněny, podlaha musí být skloněná. Veškeré vstupy do hráze, funkčních 

objektů a manipulační prostory musí být umístěny nad mezní bezpečnou hladinou. 

Veškerý přístup do objektů hráze musí být umožněn za všech povětrnostních 

podmínek. V rámci přístupových cest je vhodné upřednostnit dveře, chodby a 

schodiště před poklopy, žebříky a šachtami. V rámci celkového návrhu hráze je nutné 

pamatovat na přístup do všech prostorů a míst, kde se budou provádět revize, údržby 

či opravy. Do zatopených míst je možné se dostat prostřednictvím plošin a košů. 

Z provozních prostor, kde hrozí zaplavení, musí být navrženy únikové cesty. Pro 

zabudování, manipulaci, a opravy technologického zařízení do přehrady je nutné již 

v návrhu pamatovat na dostatečné manipulační a dopravní prostory včetně situování 

vstupů, velikosti prostor a pomocné manipulační prostředky např. kotvy, oka, háky, 

jeřáby. Všechny pomocné prostředky musí být označeny včetně jejich únosnosti a 

všechny manipulační plošiny, podlahy aj. max. dovoleným zatížením. Povrchy 

komunikací ve vlhkém prostředí musí být zdrsněné. Žlaby a kanály zakryté. [3] 

 Ve všech prostorách musí být zabezpečena nucená nebo přirozená výměna 

vzduchu. Nesmí vznikat prostory s nedýchatelným vzduchem nebo s nedostatečnou 

výměnou vzduchu. Větrací otvor se umisťuje do nejvyšších míst daného prostoru. 

Dispoziční řešení chodeb, šachet a manipulačních prostor má být jednoduché a 

přehledné. Chodby, štoly a šachty mají být prostorově pokud možno přímé, ve svazích 

v jednotném sklonu s min. počtem lomů a vybavené únikovými cestami v případě 

havarijních situací. Min. průchozí průřez komunikační chodby je 80 cm × 210 cm. Min. 

průřez průlezné šachty je 85 cm × 60 cm. Průjezdný průřez chodby, štoly, nebo šachty 

je závislý na max. velikosti dopravovaného kusu s vůlí min. 10 cm na každé straně. 

Pokud není přístup před ani za dopravovaný kus, je nutné na jedné straně ponechat 

vůli min. 50 cm. K překonání výškových rozdílů se používá přednostně schodiště 

(svislé prostory žebříky). [3] 

 

 Koncepčním uspořádáním se rozumí především situování funkčních objektů 

vzhledem k tělesu hráze. Největší vliv mají zejména: [1], [8] 

  morfologické, geologické a hydrogeologické podmínky místa přehrady, 

  účel, parametry a funkce přehrady, 
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  typ a použitý materiál hráze, 

  způsob převádění vody za stavby přehrady. 

 Dále se sleduje především: 

  bezpečnost, spolehlivost a vhodnost koncepce, 

  hospodárnost výstavby a provozu díla, 

 požadavky staveniště (převádění vody během stavby, zařízení staveniště, 

dopravní obslužnost aj.).  

 

 Existuje mnoho variant uspořádání funkčních objektů. Každý projekt 

přehrady je originál z důvodu různorodosti přírodních podmínek.  

 

 Výpusti musí splnit všechny požadavky na ně kladené. Mohou plnit tyto 

funkce: [1], [3] 

  prázdnění nádrže podle manipulačního řádu i za mimořádných situací, 

  převádění části povodňového průtoku, 

  nadlepšování průtoků pod přehradou (tzv. hygienické minimum), 

  převádění průtoků při opravách a rekonstrukcích díla, 

  převádění průtoků v průběhu výstavby díla, 

  provádění prvního plnění nádrže.  

 

 Situování a konstrukce výpustí vzhledem k přehradě může mít několik 

variant: [1] 

1)  V tělese přehrady: 

  zabetonovaná tlaková potrubí v hrázi (obr. 3.1a), 

  výpustná potrubí, výpustná štola (obr. 3.1b), 

  potrubí volně uložená ve štole (obr. 3.1c). 

 

2)  Mimo těleso přehrady: 

  obtoková štola (obr. 3.1d), 

  štola pod přehradou. 
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Obr. 3.1 Umístění a konstrukce výpustí [1] 

 

 V rámci výškového umístění výpustí rozlišujeme tyto varianty: [1] 

a) Spodní výpusti jsou umístěné u dna nádrže a umožňují téměř úplné     

vypuštění nádrže. Mohou také sloužit jako odběry (obr. 3.2a). 

b) Střední výpusti jsou umístěné v určité výšce nade dnem nádrže např. 

z důvodu zanášení nádrže a vyřazení spodní výpusti z provozu (obr. 3.2b). 

c) Horní výpusti jsou umístěny v horní části zásobního prostoru téměř v úrovni 

bezpečnostních přelivů (obr. 3.2c). 
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Obr. 3.2 Výškové uspořádání výpustí [1] 

 

 Dále se rozeznávají výpusti přetékané a nepřetékané a dle této volby se volí 

vhodné uzávěry. V rámci betonových přehrad v České republice (ČR) se používá 

nejčastěji ocelových spodních výpustí zabetonovaných do tělesa hráze. Zabetonované 

potrubí se provádí většinou vodorovné popřípadě s malým sklonem k odvedení vody 

od netěsnícího návodního uzávěru. [8] 

 Všechny hydrostatické a hydrodynamické síly vyvolané změnou teploty, 

hmotnosti volně uloženého potrubí se zachycují pomocí kotevních bloků. Mezi 

kotevními bloky se na výpustné potrubí osazují dilatační kusy. Uložená konstrukce 

musí umožňovat podélný posun a v případě sedání základů musí umožnit upravit 

výšku uložení potrubí dle potřeby, aby nedocházelo k překročení dovoleného 

namáhání. V případě zabetonovaného potrubí není možná rozdílná dilatace betonu a 

oceli. Osa potrubí spodních výpustí se volí pokud možno přímá, bez lomů a prudkých 

ohybů (hydraulický výzkum). V případě nezabetonování potrubí musí být potrubí vně i 

uvnitř opatřeno ochranou proti korozi. Uvažuje se také s vnitřní ochranou proti 

obrusu. Celý návrh výpustí musí umožňovat snadnou instalaci, revizi, montáž a 

opravu (montážní kusy, vstupní otvory). [3] 

 

 Každá přehrada musí být vybavena minimálně dvěmi na sobě funkčně 

nezávislými spodními výpustmi.  Podmínky pro použití pouze jedné výpusti jsou: [3] 

  nádrž má celkový ovladatelný objem nejvýše 1 mil. m3, 

  maximální hloubka nádrže je nejvýše 9 m, 

 přeliv přehrady je nehrazený, nebo je-li hrazený, bylo při posuzování 

bezpečnosti nádrže při povodni počítáno pouze s přepadem přes uzavřené 

přelivy,  

  není požadováno udržovat trvalý průtok v korytě pod přehradou. 
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 Kapacita spodních výpustí musí umožnit spolu s ostatními výpustnými 

zařízeními bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny (KPV). Dále pak vypouštění 

požadovaných průtoků při všech možných hladinách, snížení hladiny na požadovanou 

úroveň v požadovaném času, udržení předepsaného postupu při prvním plnění 

nádrže a provedení ověřovacího provozu. Kapacita výpustí musí být dodržená i 

v případě, že polovina všech spodních výpustí bude mimo provoz. Jako jednu ze 

spodních výpustí je možné považovat odběrné potrubí na turbínu se samostatným 

přivaděčem, vodárenské odběrné zařízení s kalovou výpustí apod. a to pouze pokud 

splňují podmínky, že: [3] 

  kapacita potrubí vyhovuje požadavkům na kapacitu výpustí, 

  všechny uzávěry, příslušenství a vybavení odpovídá požadavkům výpustí, 

  je možné tato potrubí kdykoliv použít jako spodní výpusti. 

 

 V případě použití přivaděčů vodní elektrárny jako spodních výpustí je nutné 

zvážit jejich možné odstavení a tím i jejich vyřazení z funkce během povodní. Pro 

vypouštění stálých průtoků je vhodné navrhnout samostatné výpustné zařízení 

spojené s výrobou elektrické energie. Může se jednat o samostatnou výpust nebo 

odbočení z jiného výpustného nebo odběrného zařízení.  

Výše uvedené neplatí pro horní nádrže přečerpávacích elektráren a pro záchytné 

nádrže. [3] 

 Nedodržení výše uvedených podmínek je nutné zdůvodnit a nesmí dojít 

k ohrožení bezpečnosti díla.  

 Výpusti až na výjimky musí být opatřeny třemi uzávěry: [1], [3] 

  1 revizním uzávěrem, 

  1 návodním provozním uzávěrem, 

  1 vzdušním provozním uzávěrem. 

 

Obr. 3.3 Uzávěry spodní výpusti [1] 

(R – revizní, N – návodní provozní, P – povodní, vzdušní provozní)  
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 V rámci betonových přehrad je možné vynechat revizní uzávěr za 

předpokladu umístění návodního provozního uzávěru přímo na vtoku a hradicí těleso 

je možné revidovat a opravovat za všech stavů hladiny v nádrži. Dále je nutné 

umožnit vytažení a opravu česlí a v případě havárie je možnost snížit hladinu, 

popřípadě nouzové uzavření vtoku. Při variantě pouze jedné spodní výpusti je nutné 

stanovit počet a druh uzávěrů dle potřeb provozu. Vždy musí být výpust vybavena 

jedním provozním uzávěrem funkčním za všech stavů hladin. V případě že není 

umožněno neovladatelné prázdnění nádrže při poruše uzávěru, musí být výpust 

opatřena návodním a vzdušním provozním uzávěrem. Použití velkoprofilových 

výpustí, kde není možné osazení všech tří uzávěrů, musí být projednáno v předstihu 

s provozovatelem a vodohospodářským úřadem. [3], [8] 

 V rámci návrhu je vhodné umístit vtok spodních výpustí co nejníže, aby byl 

omezen objem mrtvého prostoru nádrže na minimum. Vlastní tvar a úprava vtoku 

závisí na hydraulické účinnosti a uspořádání vtoku. Zvláštní pozornost je potřeba 

věnovat jevům jako je kavitace a vodní ráz. Pokud se jedná o složitější řešení, je 

vhodné použít fyzikální výzkum. Pokud je průřezová rychlost ve vtocích větší než 6 

m/s provádí se vtoky nebo jejich části z oceli, litiny nebo kovového pancíře. 

Samonosné vtokové kusy a spřažené konstrukce se dimenzují na jmenovitý tlak 

výpusti. Důležité je také ověření zařízení na působení přetlaku způsobeného 

maximální hladinou při prázdném potrubí, tlaku od zpracovávaného betonu a 

injektáže. Dále je nutné vzít v úvahu provoz objektů (chvění, obrus apod.) dopravu, 

montáž. U všech vtoků nevybavených revizním uzávěrem je nutné vtokové kusy 

opatřit přírubou pro montáž uzavíracího víka. Víko musí být vybaveno uzavíratelným 

napouštěcím a vypouštěcím otvorem. Je nutné vybavit vtokový objekt i víko tak, aby 

byla usnadněna práce pro potápěče při vlastní instalaci. [1], [3], [8] 

 Vtoky spodních výpustí musí být vybaveny česlemi. Horní hrana česlicového 

pole by měla být pod hladinou stálého nadržení. Je však vhodné použít česlí 

vytahovatelných. Pevné česle musí být možno demontovat. Rozteč česlí se volí dle 

jmenovité světlosti potrubí, viz. tab. 3.1. Menší rozteč se volí jen v odůvodněných 

případech s přihlédnutím k typu uzávěru. [3], [9] 
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Jmenovitá světlost výpusti [mm] Rozteč česlic [mm] 

Do 800 90 

800 až 1600 120 

1600 až 3000 210 

Nad 3000 300 

Tab. 3.1 Doporučené rozteče česlic výpustí [3] 

 

 Volba typu uzávěrů závisí zejména na: 

  požadavcích regulace průtoku, 

  provozních podmínkách, 

  přípustném stupni netěsnosti, 

  hydraulických parametrech, 

  koncepci vtokového a výtokového objektu. 

 

 Uzávěry musí být navrženy tak, aby při výpadku proudu nedošlo k samovolné 

změně polohy. U regulačních uzávěrů nesmí dojít ke změně polohy ve všech 

polohách, v rámci neregulačních pouze v koncových polohách. [1], [3] 

 Při volbě typu a způsobu pohonu uzávěru (mechanického nebo 

hydraulického, motorového nebo ručního) je nutné uvažovat četnost manipulací 

s uzávěrem, velikost uzávěru, požadavky na otevírání, zavírání a jiné další požadavky. 

Uzávěry musí mít dobré mechanické a hydraulické vlastnosti při velkých tlacích. 

Z hlediska konstrukce je požadována jednoduchá konstrukce, bezpečný provoz, 

bezpečné ovládání a malé opotřebení během provozu. Z hlediska hydraulického je 

žádané, aby proudění vody ve všech polohách uzávěru bylo s co nejmenší ztrátou. 

Dále je nutné vyloučení kavitace a zaručení provozní těsnosti. Z hlediska provozního 

tlaku se uzávěry dělí na: [6] 

  nízkotlakové, 

  středotlakové, 

  vysokotlakové. 

 

Zatížení tlakem se rozlišuje: 

  jednostranné, 

  oboustranné. 

 

 V rámci vtokových tabulových uzávěrů se musí vyrovnat tlak před a za 

uzávěrem. Vyrovnáním tlaků se zmenší tření pro jeho pohyb. Provádí se zvláštním 
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napouštěcím potrubím, které spojuje prostor nádrže a prostor za uzávěrem, nebo 

pomocí plnicího uzávěru. [6] 

 

 

Obr. 3.4 Plnění spodní výpusti obtokem [6] 

 

 

Obr. 3.5 Pomocný plnicí uzávěr spodních výpustí [6] 

 

 Uzávěry a stavidla se umisťují před vtok, nebo do výklenku tělesa hráze. 

Umístění je vedle revizní chodby, nebo mimo těleso hráze ve zvláštní komoře. Kolem 

každého uzávěru musí být dostatek místa pro jeho montáž, obsluhu, opravy apod. 

Pro možnou manipulaci se nad uzávěr umisťuje jeřáb nebo konzoly.  

 Vlastní uzávěr se skládá z pouzdra a vlastního uzavíracího tělesa. Pouzdro je 

k tlakovému potrubí připojeno přes příruby. Uzavírací těleso přenáší vodní tlak na 

pouzdro.  
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 Všechny uzávěry DN 400 a větší musí být vybaveny motorovým pohonem 

s možností ruční manipulace. Pouze v případě uzávěrů menších než DN 400 a 

revizních uzávěrů je možné navrhnout pouze ruční manipulaci, která musí být 

dostatečně zdůvodněna např. nízkou četností manipulace s uzávěrem. V rámci 

vybavení uzávěrů je nutné je osadit ukazatelem otevření uzávěru. Pohony uzávěrů 

musí být vybaveny mechanickou pojistkou proti poškozením způsobených 

mimořádným zatížením (led, různé předměty apod.). Dále je nutné pohony uzávěrů 

vybavit pojistkou proti svévolnému uvedení do chodu a proti povětrnostním vlivům. 

Umístění motorových pohonů ve venkovních prostorech je podmíněno kapotováním 

a instalací vyhřívání (i v případě uzávěru ve vnitřních vlhkých prostorách). Ve všech 

případech je prioritou bezpečnost díla, možnost jiného zdroje energie a ručního 

pohonu. [6] 

 

 Motor pomocí šroubového soukolí přenáší svůj pohyb na posuvný, nebo 

otáčivý pohyb uzavíracího tělesa. Každý uzávěr má vlastní elektromotor. Pro pohony 

uvnitř přehrady je nutné použít vodotěsné motory. Pro pohony mimo přehradu se 

používá ventilovaných, krytých pohonů. Nejedná se o vodotěsné pohony, ale snesou 

kapající vodu a vlhkost. Zvedání a uzavírání se děje pomocí spouštěče, který uvede 

motor do chodu. Při dosažení krajní polohy se motor sám vypne. Ovládání je přímo 

v prostoru uzávěru, nebo se děje dálkově. [6] 

 

 Pro tento druh pohonu se používá tlaková voda z nádrže, nebo tlakový olej. 

V praxi se nejvíce používá tlakového oleje, kde se pohyb děje pomocí servomotoru. 

Převod přímočarého pohybu na otáčivý se děje z ozubené tyče na ozubený segment. 

V konečné poloze pístu se motor samočinně zastaví. Každý uzávěr má vlastní čerpací 

soustavu. Ta se skládá z plechové nádrže na olej, čerpadla, motoru, jistícího a 

rozdělovacího ventilu. [6] 

 

 Ruční pohon je používám v nouzovém případě při selhání pohonu, nebo 

výpadku elektrického proudu. Otevření a uzavření uzávěru je několikahodinový 

proces. V případě selhání hydraulického pohonu by bez ručního pohonu nebyla 

manipulace s uzávěrem možná. [6] 
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 Revizní uzávěr musí umožnit uzavření spodní výpusti v případě oprav a revizí. 

Uzavření musí být umožněno při všech úrovních hladiny. Pokud funkce nádrže 

umožňuje výraznější snížení hladiny bez hospodářských ztrát, je možné uvažovat 

s uzávěrem, který je možné osadit pouze za snížené hladiny. Specifikace použití musí 

být uvedena v manipulačním a provozní řádu. Vedení vytahovatelných česlí může být 

využito jako vedení pro osazení revizního uzávěru. Při použití hradidel či stavidel jako 

revizního uzávěru v rámci více stejných vtoků je vhodné pro ně využít stejné sady 

včetně očíslování pořadí osazovaných uzávěrů. Skládka uzávěrů musí umožnit 

pravidelnou kontrolu a opravy uzávěrů. S revizním uzávěrem se zpravidla manipuluje 

za vyrovnaných hladin před a za uzávěrem, proto je nutné navrhnout zařízení pro 

plnění potrubí za uzávěrem. Dále je potřeba umožnit odvodnění potrubí za uzávěrem. 

[1], [3], [7], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 

 

 Jedná se o neregulační uzávěr, kde jako uzávěrové těleso slouží tabule. 

Tabule se pohybuje v drážkách kolmo, nebo šikmo na směr proudění vody. Je vhodný 

pro revizní uzávěr. Pohyb je umožněn mechanicky, nebo hydraulicky. Hydromotor 

snižuje rychlost dopadu při zavírání. Prostor bezprostředně za stavidlem se 

zavzdušňuje. Vlastní tabule se pohybuje na kolejích, nebo válečcích, popřípadě 

smykově. Jako závěs se používají Gallovy řetězy, nebo cévové tyče. [1], [2], [6] 

 

Obr. 3.6 Řez stavidlovým uzávěrem [6] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití stavidlového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní stavidlový uzávěr 5,5 – 81,5 

Provozní návodní stavidlový uzávěr 9,5 – 81,5 

Provozní vzdušní stavidlový uzávěr 5,22 – 11,0 

Tab. 3.2 Rozsah použití stavidlového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní stavidlový uzávěr 0,2 – 4,0 

Provozní návodní stavidlový uzávěr 0,75 – 4,0 

Provozní vzdušní stavidlový uzávěr 0,8 – 1,0 

Tab. 3.3 Rozsah použití stavidlového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Tento uzávěr se používá většinou jako neregulační. Uzavíracím tělesem je 

klínová nebo rovná deska, která se pohybuje kolmo na proudění vody. Při vytažení je 

deska zasunuta do pouzdra. Deska se pohybuje v drážkách, které způsobují místní 

hydraulickou ztrátu. Pohyb se děje otáčivým závitem v neotáčivé matici. Pohon je buď 

mechanický, nebo elektromotorem, či servomotorem. Výhody jsou velká těsnost, 

použitelnost pro malé průměry i velké tlaky. Nevýhodné je použití v mezipolohách. 

[1], [2], [6] 

 

Obr. 3.7 Řez šoupátkovým uzávěrem [6] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití šoupátkového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní šoupátkový uzávěr 4,0 – 50,8 

Provozní návodní šoupátkový uzávěr 5,5 – 57,5 

Provozní vzdušní šoupátkový uzávěr 4 – 44,5 

Tab. 3.4 Rozsah použití šoupátkového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem 

v ČR [20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní šoupátkový uzávěr 0,2 – 2,1 

Provozní návodní šoupátkový uzávěr 0,2 – 0,8 

Provozní vzdušní šoupátkový uzávěr 0,2 – 1,2 

Tab. 3.5 Rozsah použití šoupátkového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Tento neregulační uzávěr má jako hradicí těleso desku, která je vyšší, než je 

dvojnásobek světlého průměru potrubí. V jedné polovině se nachází otvor stejného 

průměru a tvaru jako potrubí. K pohybu dochází kolmo na pohyb vody a deska je 

upravena tak, aby při plném otevření byla vykryta vodicí drážka a nedocházelo 

k narušení proudění. Celková výška uzávěru je větší než trojnásobek průměru 

potrubí. Jako výhody jsou dobrá těsnost a malý hydraulický odpor při plném otevření. 

[1], [2], [6] 

 

Obr. 3.8 Řez brýlovým uzávěrem [6] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití brýlového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní brýlový uzávěr 32,0 

Provozní návodní brýlový uzávěr 25,0 

Provozní vzdušní brýlový uzávěr – 

Tab. 3.6 Rozsah použití brýlového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní brýlový uzávěr 1,2 

Provozní návodní brýlový uzávěr 2,5 

Provozní vzdušní brýlový uzávěr – 

Tab. 3.7 Rozsah použití brýlového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20]      

 

 Jedná se o neregulační uzávěr, jehož uzavíracím tělesem je deska čočkovitého 

tvaru, otočná v čepech uložených v pouzdře uzávěru. Tato deska zmenšuje průtočnou 

plochu i v otevřené poloze. Pro zmenšení odporu klapky se potrubí v místě uzávěru 

rozšiřuje. V uzavřené poloze svírá klapka s osou potrubí úhel 90°. Osa klapky je 

vodorovná, nebo svislá a bývá mimoběžná k ose potrubí, aby přetlak na větší 

polovinu dotlačoval klapku na těsnění. Pohyb je umožněn přenosem sil zvenčí na 

čepy. Výhodou klapkového uzávěru je jeho jednoduchost, ale nevýhodou bývá 

netěsnost. [1], [2], [6] 
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Obr. 3.9 Řez klapkovým uzávěrem [1] 

 

 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití klapkového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní klapkový uzávěr – 

Provozní návodní klapkový uzávěr 50,8 

Provozní vzdušní klapkový uzávěr 8,5 – 27,0 

Tab. 3.8 Rozsah použití klapkového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 
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Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní klapkový uzávěr – 

Provozní návodní klapkový uzávěr 0,8 

Provozní vzdušní klapkový uzávěr 0,5 – 1,2 

Tab. 3.9 Rozsah použití klapkového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Návodní provozní uzávěr umožňuje okamžité uzavření výpusti za průtoku při 

všech úrovních hladiny v nádrži. Měl by být umístěn v prostoru vtoku. Konstrukce a 

uspořádání uzávěru včetně revizního uzávěru musí být taková, aby umožňovala 

provádění revizí a oprav výpustného zařízení pod ochranou jediného uzávěru. Plnění 

prostoru za návodním uzávěrem je možné řešit průběžným otevíráním uzávěru, 

otevřením do plnicí polohy, čerpáním nebo obtokem. Potřebu zavzdušnění prostoru 

za uzávěrem je potřeba posoudit individuálně (výzkum). Jedná se především o 

omezení kavitace. Průměr zavzdušňovacího potrubí se stanoví tak, aby bylo 

převedeno potřebné množství vzduchu při nepřekročení rychlosti 45 – 50 m/s. 

Vyústěním zavzdušnění nesmí být ohrožena bezpečnost díla i jeho obsluhy. Při použití 

stavidlového uzávěru musí být možné provádění revizí a oprav v otevřené poloze 

stavidla. Je možné také uvažovat o snížení hladiny za předpokladu zanesení do 

manipulačního řádu. Doporučuje se koncepce, která umožňuje revizi kol stavidlového 

uzávěru v uzavřené poloze. [1], [3], [6], [7], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 

 Všechny obtoky uzávěrů, proplachovací potrubí, potrubí pro měření tlaků 

apod. musí být provedeny tak, aby je bylo možné při poruše jejich uzávěrů nouzově 

uzavřít za všech stavů hladiny v nádrži.   

 

 Vzdušní provozní uzávěr se volí na základě komplexního řešení výtokového 

objektu a je vhodné ho ověřit hydraulickým modelem. Důležitým faktorem návrhu 

uzávěrů je zimní režim. U uzávěrů umístěných na konci potrubí a nad hladinou dolní 

vody dochází často k výraznému namrzání rozstřikované vody. Led na 

uzávěrech omezuje funkčnost uzávěru. Je nutné proto vhodně posoudit volbu a 

konstrukci uzávěrů. Je-li vzdušní uzávěr umístěn do potrubí (klapkový, brýlový, 

šoupátkový, plunžrový apod.) musí být za uzávěrem rovný úsek potrubí v délce tří 

průměrů uzávěru. Je-li uzávěr trvale nebo částečně zatopen dolní vodou, musí být 

vybaven vzdušním revizním uzávěrem, nebo úpravou pro použití zajímkování. [1], [3], 

[6], [7], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 



Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy                     Bc. Petr Neuvirt 

19 

 

 

 Jehlový regulační uzávěr se umisťuje na konec potrubí. Má plný kruhový profil 

výtokového paprsku. Uzavírací těleso se pohybuje směrem proti vodě nebo po vodě. 

Původní Johnsonův uzávěr pochází z roku 1920. Od tohoto uzávěru bylo odvozeno 

mnoho dalších typů. V pouzdře je na radiálních žebrech uložen osově nepohyblivý 

válec, v němž se posunuje jehla jako píst. Pohyb je buď mechanický, nebo hydraulický. 

Výhodou je provzdušněný výtokový proud, který nenamáhá tolik prostor vývaru a 

nepotřebnost použití tlumicí komory. [1], [2], [6] 

 

Obr. 3.10 Řez jehlovým uzávěrem [6] 

(1 – pouzdro, 2 – pevná část, 3 – pohyblivá hlavice)  

 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití jehlového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní jehlový uzávěr – 

Provozní návodní jehlový uzávěr – 

Provozní vzdušní jehlový uzávěr 60,0 – 81,5 

Tab. 3.10 Rozsah použití jehlového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 
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Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní jehlový uzávěr – 

Provozní návodní jehlový uzávěr – 

Provozní vzdušní jehlový uzávěr 1,6 – 4,0 

Tab. 3.11 Rozsah použití jehlového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Jedná se o koncový potrubní regulační uzávěr s mezikruhovým nebo 

kruhovým (dle typu) profilem výtokového paprsku. Uzavírací těleso je prstenec, který 

se uzavírá ve směru osy potrubí proti vodě nebo po vodě. Má menší kapacitu než 

jehlový uzávěr. [1], [2], [6] 

 

Obr. 3.11 Řez prstencovým uzávěrem [1] 

 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití prstencového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní prstencový uzávěr – 

Provozní návodní prstencový uzávěr – 

Provozní vzdušní prstencový uzávěr – 

Tab. 3.12 Rozsah použití prstencového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem 

v ČR [20] 
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Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní prstencový uzávěr – 

Provozní návodní prstencový uzávěr – 

Provozní vzdušní prstencový uzávěr – 

Tab. 3.13 Rozsah použití prstencového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Tento uzávěr se používá jako regulační, je s mezikruhovým průtočným 

profilem. Jako uzavírací těleso slouží válec s kuželovým koncem ve směru osy potrubí. 

Pohyb je možný proti i po vodě. Je odvozen z jehlového uzávěru pro použití uvnitř 

potrubí. Pevné těleso je radiálně upevněno do pouzdra a posuvný válec s  kuželovým 

koncem se pohybuje mechanicky pákou a táhly. Těsnění je pryžovým kroužkem. [1], 

[2], [6] 

 

Obr. 3.12 Řez kuželovým uzávěrem [1] 

 

 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití kuželového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní kuželový uzávěr – 

Provozní návodní kuželový uzávěr – 

Provozní vzdušní kuželový uzávěr 16,7 – 50,8 

Tab. 3.14 Rozsah použití kuželového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 
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Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní kuželový uzávěr – 

Provozní návodní kuželový uzávěr – 

Provozní vzdušní kuželový uzávěr 0,7 – 1,8 

Tab. 3.15 Rozsah použití kuželového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Rozstřikovací uzávěr je regulační koncový uzávěr. Díky své jednoduchosti a 

nízké ceně je hojně používán. Skládá se ze dvou částí. Pevné, kterou tvoří kužel 

otočený proti vodě. Kužel je přivařen radiálními žebry  k pevnému plášti. Po vnější 

straně pevného pláště se pohybuje prstencová část uzávěru. V uzavřené poloze 

dosedá pohyblivá část na věnec těsnění připevněný ke kuželu. V rámci větších 

uzávěrů je pohyb vyvozen dvěma šroubovými vřeteny. U menších uzávěrů se pohyb 

přenáší dvěma dvouramennými pákami na společném hřídeli. Je možné umístění nad 

i pod hladinou dolní vody. Nevýhodou je široký výtokový proud dopadající do velké 

vzdálenosti. Tento problém je řešen pomocí tlumicích komor, nebo tlumících 

prstenců. [1], [2], [6] 

 

Obr. 3.13 Řez rozstřikovacím uzávěrem [1] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití rozstřikovacího 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní rozstřikovací uzávěr – 

Provozní návodní rozstřikovací 

uzávěr 
– 

Provozní vzdušní rozstřikovací uzávěr 13,7 – 66,2 

Tab. 3.16 Rozsah použití rozstřikovacího uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem 

v ČR [20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní rozstřikovací uzávěr – 

Provozní návodní rozstřikovací 

uzávěr 
– 

Provozní vzdušní rozstřikovací uzávěr 0,6 – 3,0 

Tab. 3.17 Rozsah použití rozstřikovacího uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Válcový uzávěr se skládá ze dvou masivních válců otáčivých proti sobě. Jsou 

vloženy do pouzdra. V obou válcích jsou kolmo k podélné ose polokruhové výřezy, 

které mají průměry jako je průměr vlastního potrubí. Pootočením z uzavřené polohy 

nejdříve vzniká úzký elipsovitý otvor, který se postupně rozšiřuje. V úplném otevření 

se jedná o kruhový průřez. Těsnění je provedeno pomocí gumových vložek ve 

výřezech válců a pouzdra, na něž dosedají. Gumové těsnění vylučuje elektrolytické 

působení na uzávěr. Pohon je buď ruční, nebo elektrický. Kvůli rovnoměrnému 

rozdělení hnací síly je horní válec poháněn zleva a dolní zprava. Je vhodný jako 

regulační uzávěr na konci potrubí. Vzhledem ke své velikosti je vhodný pro větší tlaky 

a průměry. [2], [6] 
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Obr. 3.14 Řez válcovým uzávěrem [6] 

 

 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití válcového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní válcový uzávěr – 

Provozní návodní válcový uzávěr – 

Provozní vzdušní válcový uzávěr 47,0 

Tab. 3.18 Rozsah použití válcového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní válcový uzávěr – 

Provozní návodní válcový uzávěr – 

Provozní vzdušní válcový uzávěr 1,6 

Tab. 3.19 Rozsah použití válcového uzávěru v závislostina průměru potrubí v ČR [20] 
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 Segmentový uzávěr se používá zejména jako koncový regulační uzávěr. Je 

možné ho použít i uvnitř štoly. Obvykle kruhový průřez v profilu přítoku je převeden 

na obdélníkový se zaoblenými rohy v profilu výtoku. Používají se dva základní typy 

uzávěru. Uzávěr má buď proti vodě obrácenou konvexní stranu hradicí válcové desky, 

nebo konkávní. Prvně zmíněný typ uzávěru má výhodné hydraulické vlastnosti, může 

být ze všech stan kotven, avšak má obtížnou montáž. Druhý typ uzávěru je možné 

kotvit pouze mimo pohyb ramen.  Výhodou je umístění čepu na přechodovém kusu. 

Tím se dosáhne zpřesnění, zjednoduší a zrychlí jeho montáž. Hydraulické vlastnosti 

v mezipoloze jsou horší než u konvexního typu. Pohon hradicí desky je pomocí 

hydromotoru, nebo tyče. Pouzdro uzávěru je silně vyztuženo žebry. Uzávěr je vhodný 

pouze pro tlakové výšky do cca. 40 m. [1], [2], [6] 

 

 

Obr. 3.15 Řez segmentovým uzávěrem v konvexním uspořádání [6] 

 

 

Obr. 3.16 Řez segmentovým uzávěrem v konkávním uspořádání [1] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití segmentového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní segmentový uzávěr – 

Provozní návodní segmentový uzávěr – 

Provozní vzdušní segmentový uzávěr 5,25 – 37,2 

Tab. 3.20 Rozsah použití segmentového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem 

v ČR [20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní segmentový uzávěr – 

Provozní návodní segmentový uzávěr – 

Provozní vzdušní segmentový uzávěr 0,4 – 2,5 

Tab. 3.21 Rozsah použití segmentového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Jedná se o neregulační potrubní uzávěr. Konstrukce se skládá ze dvou 

hlavních částí. Vnější kulové těleso, které v sobě otáčí válcové těleso se sférickou 

hradicí a těsnicí plochou. [2] 

 

 

Obr. 3.17 Schéma kulového uzávěru [18] 
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 V rámci analýzy uzávěrů na přehradách v ČR je rozsah použití kulového 

uzávěru dle jeho funkce uveden v tabulce: 

 

Typ uzávěru Rozsah výšek hráze nad terénem [m] 

Revizní kulový uzávěr – 

Provozní návodní kulový uzávěr – 

Provozní vzdušní kulový uzávěr 27,5 

Tab. 3.22 Rozsah použití kulového uzávěru v závislosti na výšce hráze nad terénem v ČR 

[20] 

 

Typ uzávěru Rozsah průměrů uzávěru [m] 

Revizní kulový uzávěr – 

Provozní návodní kulový uzávěr – 

Provozní vzdušní kulový uzávěr 3,6 

Tab. 3.23 Rozsah použití kulového uzávěru v závislosti na průměru potrubí v ČR [20] 

 

 Jedná se o objekty umožňující odběry vody z nádrže, které obvykle zároveň 

určující její hlavní účel (hydroenergetika, průmysl, zemědělství, vodárenství apod.). 

Vlastní konstrukce a uspořádání odběrných objektů je závislá na jejich účelu, 

požadovaném rozsahu průtoků, ročním objemu odebírané vody a jakosti vody. Návrh 

odběrů je v přímé interakci s ostatními funkčními objekty a dispozicí celého díla. 

Funkcí odběrných objektů může být i převádění části povodňových průtoků a 

vypouštění nádrže. [1], [6] 

 Umístění odběrů může být: 

  v tělese hráze (obr. 3.14a,b), 

  v odběrném objektu mimo hráz (boční odběrný objekt obr. 3.14c, věžový 

 odběrný objekt obr. 3.14d). 
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Obr. 3.18 Typy odběrných objekt (a – klenbová přehrada, b – tížná přehrada, c – boční 

odběrný objekt, d – věžový odběrný objekt) [1] 

 

 Vtok do odběrného potrubí je vhodné umístit výše než vtoky do spodních 

výpustí a také nad kótu předpokládaného zanášení nádrže. Pokud není možné splnit 

podmínku nezanášení, je nutné navrhnout zařízení k zachycování a odstraňování 

splavenin, které se ověří buď zkušebním provozem, nebo modelovým výzkumem. U 

tlakových přivaděčů se musí dbát na dostatečnou hloubku vody nad vtokem, aby 

nedocházelo k strhávání vzduchu do potrubí (vtokové víry), vniku pláví a také kvůli 

zimnímu režimu. Při požadavku vysoké hydraulické účinnosti u hydroelektráren by 

měl být vtok řešen tak, aby nedocházelo k tlakovým ztrátám a aby byl nárůst rychlosti 

ve vtokovém objektu plynulý (např. tvar drážek revizního uzávěru). Pokud se jedná o 

špičkovou vodní elektrárnu, doporučuje se provést modelový výzkum. Vtoky 

odběrných zařízení musí být osazeny česlemi. Odběrné koše je možné použít jen 
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v případě jejich snadné údržby. Dvojité česle se používají jen výjimečně. Rozteč česlic 

se volí v závislosti na konstrukci uzávěrů, turbín, požadavcích na odebíranou vodu 

apod. [1], [3], [4] 

 U odběrů na vodní elektrárnu se volí rozteč česlí z řady 30 mm, 60 mm, 90 

mm, 120 mm. Větší rozteč se řeší individuálně. Rozteč česlí u ostatních odběrů se řídí 

níže uvedenou tabulkou. [3], [4] 

 

Jmenovitá světlost výpusti [mm] Rozteč česlic [mm] 

Do 500 30 

500 až 800 60 

Nad 800 90 

Tab. 3.24 Doporučené rozteči česlic vtoků do odběrných potrubí [3] 

 

 U odběrných košů musí být plocha otvorů koše nejméně dvojnásobkem 

průtočné plochy potrubí. Velikost otvorů se volí dle pravidel pro návrh česlí. 

Doporučuje se použití vytahovatelných česlí, které je možné čistit po vytažení nad 

hladinu. Není dovoleno manipulovat s česlemi za průtoku. Pevné česle musí být 

možné demontovat za pomoci potápěčů. Návrhová střední rychlost vody před 

česlemi nesmí překročit tyto hodnoty: [3], [4] 

  česle strojně čištěné      1,2 m/s, 

  česle vytahovatelné a česle ručně čištěné     0,8 m/s, 

  česle bez možnosti čištění a přímé kontroly   0,5 m/s. 

 

 Čisticí stroje se používají pouze v odůvodněných případech s ohledem k 

charakteru nádrže a většímu zanášení česlí. Tyto stroje se používají u beztlakových 

přivaděčů a přivaděčů v malé hloubce pod hladinou. Ruční čištění česlí musí být 

podmíněno bezpečností obsluhy. Pro usnadnění práce se navrhují zařízení jako vrátky 

pro vytahování velkých předmětů (max. délka 3,5 m), vozíky a drážky pro odvoz 

shrabků. Veškerá likvidace shrabků musí být řešena s vyloučením vzniku hygienických 

závad. Není dovoleno shazování shrabků do toku pod vlastním vodním dílem. [3], [4] 

 Úhel sklonu česlí od vodorovné roviny se volí dle hydraulických požadavků a 

požadavků čistění. Česle se strojním čištěním se navrhují s úhlem 60° až 70°, 

výjimečně více a u vytahovatelných česlí 90°. U ostatních česlí se volí úhel dle 

hydraulických požadavků a koncepce vtokového objektu. [3], [4] 

 Každé odběrné potrubí musí být osazeno uzávěrem, který bude vyhovovat 

stejným požadavkům jako návodní provozní uzávěry výpustí. Odběr pomocí násosky 
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se osazuje zavzdušňovacím zařízením pro přerušení jeho činnosti. O počtu a druzích 

uzávěrů rozhodují požadavky na zabezpečení provozu zařízení a provozní podmínky. 

Vtoky je vhodné osadit revizními uzávěry stejně jako vtoky spodních výpustí. 

Mechanicky nezajištěné uzávěry v otevřené poloze se musí spolehlivě zabezpečit 

(např. podkládací nosníky apod.). Zejména u vodních elektráren musí být vedení i 

vlastní uzávěr chráněn proti zamrznutí, popřípadě musí být vybaven rozmrazovacím 

zařízením. Pro pohony těchto uzávěrů platí stejná ustanovení jako pro pohony 

uzávěrů spodních výpustí. [1], [3], [4] 

 

 S rostoucím průměrem potrubí rostou náklady na potrubí a uzávěry. Pro 

menší průměry potrubí zhruba do D = 0,4 m se používají ocelové bezešvé trouby. Pro 

větší průměry se používají trouby svařované. Tloušťka stěn se vypočítá pomocí 

statického výpočtu. Kavitace v potrubí. [6] 

 Ve výpustných potrubích dochází k velkým průřezovým rychlostem a při 

tvarových změnách i k malým hodnotám tlaku (pod tlak nasycených par). Tyto 

podmínky jsou vhodné pro vznik hydrodynamické kavitace, tzn. proces od vzniku do 

zániku bublin plně nasycených vodní parou a vyloučenými plyny z vody a k jejím 

škodlivým následkům (chvění, rázy, kavitační eroze). K náhlému snížení tlaku v potrubí 

může dojít např. v redukcích pozvolným, nebo náhlým rozšířením průřezu potrubí, 

ve vtocích, v zakřivených částech potrubí v kompenzátorech, v  uzávěrech a ve 

svárech. [6] 

 Ostrohranný tvar vtoku je možné použít pouze při malých tlačných výškách 

(cca. H = 15 m). Kavitace vzniká až při větší tlačné výšce. Čím větší má tlakovou ztrátu 

návodní uzávěr, tím více se posune tlaková čára, resp. kavitační hranice. Prakticky ale 

v potrubí nulový tlak vzniknout nemůže. [6] 
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Obr. 3.19 Vznik kavitace v potrubí [6] 

 

 Tlak nasycených par ppar. závislý na teplotě a atmosférický tlak patm  závislý na 

příslušné nadmořské výšce (a povětrnostní situaci) určují hranici (hodnotu tlaku) pro 

kavitaci dle rovnice: [6] 

                       3.1 

 

 Z nepříznivých účinků způsobených kavitací nejvíce škodí materiálům 

kavitační koroze. Ta může vzniknout i během několika hodin. Koroze nenastává 

v místech největšího podtlaku, ale v místech imploze bublin. U potrubí a uzávěrů 

vystavených korozi se používají nerezavějící oceli s přísadami niklu a chromu. [6] 

 

 V rámci konstrukce potrubního uzávěru je nutné co možná nejvíce vyloučit 

náhlé změny průtočného průřezu, tedy míst vhodných pro odtržení vodního proudu. 
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Vlastní potrubí musí být v místech nízkého tlaku přímé, bez ohybů a co nejvíce hladké. 

Pro hladší potrubí se používají nátěry vnitřních stěn a bezešvé sváry. [6] 

 Hlavním prostředkem pro zamezení kavitace je zavzdušnění prostor, kde 

může nastat odtržení proudu. Do těchto míst se přivádí vzduch pomocí 

zavzdušňovacího potrubí. Tímto potrubím je odváděn vzduch při otevírání uzávěru a 

plnění potrubí. V rámci vzdušního uzávěru má vzduch bezprostřední přístup, takže 

nedochází ke kavitaci. Průměr vlastního zavzdušňovacího potrubí dz je navrhován dle 

empirických vzorců a jeho velikost je vztahována k průměru výpustného potrubí D: [6] 

      
 

 
    

 

 
    3.2 

 Rychlost v zavzdušňovacím potrubí může být až 50 m/s. 

 Kavitaci je možné zamezit také umělým zvýšením tlakové výšky v daném 

profilu.  Další možností zvýšení tlakové čáry je kónické zúžení průtočného průřezu za 

uzávěrem na konci potrubí. Každý typ uzávěru vyžaduje zvláštní řešení zamezení 

kavitace a jejich následků. [6] 
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 Po povodni v roce 1997 byla otevřena debata o zvětšení protipovodňové 

ochrany v povodí horní Opavy. Bylo vypracováno velké množství studií včetně 

rešeršní studie Ministerstvo zemědělství (MZe) v roce 2006. Výsledky těchto prací 

vedly k závěru, že protipovodňové opatření na horní Opavě lze dosáhnout pouze 

s využitím velkého retenčního objektu. [10] 

 

 

Obr. 4.1 Oblast povodí horní Opavy [10] 

 

 Oblast navrhovaného VD leží v údolí řeky Opavy mezi obcemi Nové 

Heřminovy a Zátor. Toto místo bylo zvoleno jako přehradní profil již v počátku 

minulého století. První návrh pochází z toku 1923, následovalo mnoho variant a 

návrhů včetně největšího navrhovaného objemu nádrže cca 120 mil. m3. [10] 

 V šedesátých letech minulého století byl proveden geologický výzkum pro 

hráz vysokou až 50 m s objemem až cca 100 mil. m3. Návrh byl zanesen do směrného 

vodohospodářského plánu a nádrž byla uvažována jako víceúčelová s hlavním účelem 

akumulace vody pro úpravu na pitnou vodu. V místě byla zřízena stavební uzávěra, 

která měla za následek zastavení rozvoje obce Nové Heřminovy. Nakonec byla jako 



Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy                     Bc. Petr Neuvirt 

34 

 

oblastní zdroj pitné vody zvolená nádrž Kružberk, malé beskydské nádrže a poté i 

nádrž Slezská Harta. [10] 

 Po povodni v roce 1997 byla představena tzv. velká nádrž Nové Heřminovy 

s objemem cca. 36 mil. m3. [10] 

 

 

Obr. 4.2 Umístění přehrady Nové Heřminovy [17] 

 

 Nádrž měla transformovat stoletou povodeň na kulminační průtok Q100 = 60 

m3/s. Hlavní účel přehrady byl ochranný. 

 Hlavní nevýhodou této tzv. velké varianty bylo rozsáhlé zatopení obce Nové 

Heřminovy včetně vystěhování obyvatel. V tomto roce byla také vypracována Úvodní 

vodohospodářská studie VD Nové Heřminovy. Zde byla popsána možnost využití 

přehradního profilu z hlediska retenční funkce, zásobní funkce, transformační funkce 

za povodní, nadlepšování min. průtoků a také z hlediska využití vodní energie. [10] 

 V roce 2007 byly zpracovány studie pro Mze a Ministerstvo životního 

prostředí (MŽP), které měly navrhnout taková opatření, která by zajistila dostatečnou 

míru ochrany pro danou oblast a zároveň přijatelnou variantu pro zainteresované 

strany (organizace ochrany přírody, samosprávy, místní obyvatelé apod.) ve srovnání 

s tzv. velkou nádrží. V rámci spolupráce mezi řešiteli a objednateli studií bylo 

dosaženo shody v použití jednotné metodiky pro hodnocení účinnosti zvažovaných 



Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy                     Bc. Petr Neuvirt 

35 

 

opatření. Bylo využito srážkoodtokového modelu HYDROG. Pomocí tohoto modelu 

byly posuzovány varianty tzv. menší a velké nádrže, také tzv. klíčové prvky (retenční 

nádrže na přítocích apod.), soubor malých vodních nádrží a opatření v ploše povodí 

s revitalizací řeky Opavy a jejich přítoků. Všechny uvažované varianty opatření byly 

kombinovány, aby bylo dosaženo největší účinnosti z hlediska ekonomické efektivity, 

průchodnosti majetkoprávních jednání a zásahů do životního prostředí. Závěrem 

studií bylo zjištění, že pomocí opatření v krajině a pomocí souboru malých vodních 

nádrží (MVN) není možné dosažení zvýšení protipovodňové ochrany před 

regionálními srážkami s četností opakování větší než 10 let. Pro kulminační průtoky 

cca. Q100 bylo zjištěno snížení kulminace zhruba o 2 – 10 %. Podobné výsledky byly 

zjištěny i pro variantu menších retenčních nádrží. [10] 

 Výsledkem studií byla varianta tzv. menší nádrže Nové Heřminovy s celkovým 

objemem cca 15 mil. m3 v kombinaci s dalšími opatřeními využívajícími přírodě blízká 

opatření. Varianta uvažovala se zachováním části obce Nové Heřminovy, ale bylo 

nutné chybějící objem v rámci nádrže nahradit zvýšenou kapacitou koryt toků. Bylo 

dokázáno, že není možné provést protipovodňovou ochranu dané oblasti tak, aniž by 

bylo nutné zasáhnout do obytné zástavby, zásahů do vlastnických práv a výrazného 

zásahu do životního prostředí. [10] 

 

 

Obr. 4.3 Schéma rozložení objemu VD Nové Heřminovy (tzv. menší nádrž) [10] 

 

 Dle podkladů MZe a MŽP hodnotila vláda ČR tyto varianty: [10] 

  nulová varianta, 

  velká nádrž Nové Heřminovy, 

  menší nádrž Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními.  
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 V rámci všech variant by došlo k realizaci přírodě blízkých opatření. Nulová 

varianta neuvažovala žádné opatření snižující povodňové riziko. Jednalo by se o přijetí 

určité míry rizika a nadstandardní vybavení integrovaného záchranného systému 

(IZS). Největší nevýhodou tzv. velké nádrže bylo zatopení výrazné části obce Nové 

Heřminovy, které by mělo za následek nutné přestěhování obyvatel mimo zátopu. 

Varianta menší nádrže by zachovala větší část obce Nové Heřminovy, včetně možnosti 

jejího rozvoje, ale byla by méně finančně výhodná. [10] 

 Dne 21. dubna 2008 vláda ČR přijala usnesení č. 444, ve kterém došlo ke 

schválení varianty menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními. 

Státní podnik Povodí Odry byl ustaven jako investor tohoto záměru. Soubor opatření 

na snížení povodňových rizik na horní Opavě je označován dále jako Opatření na 

horní Opavě (OHO). Na základě podkladů rizikové analýzy byl investiční záměr OHO 

v roce 2011 schválen vládou ČR jako smysluplná investice. V roce 2012 bylo vydáno 

kladné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí EIA 

(Environmental Impact Assessment). Celý soubor OHO byl zanesen do zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje a všech dotčených obcí s výjimkou obce 

Nové Heřminovy. [10] 

 Po dokončení všech opatření v rámci OHO bude přímo chráněno přes 6 000 

obyvatel a bude dosažena roční úspora na povodňových škodách cca 91 mil. Kč. 

Z vodohospodářského hlediska včetně využití VD Nové Heřminovy budou vytvořeny 

podmínky pro další rozvoj v tomto regionu. [10] 

 

 Nádrž Nové Heřminovy je víceúčelová. Hlavním účelem je transformace 

povodňových vln. Retenční ovladatelný prostor je cca 11 mil. m3, který je rezervován 

pro snížení průtoků v obdobích významných povodní. Retenční objem má sloužit 

k zachycení vrcholu hydrogramu povodně nad průtokem 100 m3/s. Jedná se o 

povodně s kulminačním průtokem nad Q10 až Q20. V nádrži bude vymezen zásobní 

prostor pro případné zvětšování průtoků v obdobích sucha s objemem cca 3 mil. m3. 

Nádrž také umožní rekreaci a výrobu elektřiny. Zásobní a ochranná funkce nádrže 

byla ověřena bilančním výpočtovým modelem. Návrhová povodňová vlna PV100, 

s pravděpodobností překročení objemu ppW = 0,3 z hlediska ochrany před 

povodněmi a pro návrh kapacity koryta pod hrází s kulminačním objemem 52 mil. m3 

a průtokem Q = 206 m3/s je transformována nádrží na průtok Q = 100 m3/s pod hrází. 

Povodně s kulminacemi do Q = 100 m3/s budou propouštěny spodními výpustmi beze 

změny. K plnění ochranného prostoru v případě menších povodní docházet nebude. 

[19] 
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Obr. 4.4 Transformace návrhové povodně PV100, ppW = 0,3 nádrží na průtok 100 m3/s 

v profilu pod hrází [19] 

 

 Vodní nádrž Nové Heřminovy bude vzhledem ke své funkci, velikosti a 

možnosti ohrožení území pod nádrží zařazeno do kategorie I. třídy dle Vyhlášky č. 

471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly. Tomu bude také 

odpovídat vybavení hráze zařízeními na měření a pozorování. Návrhovou PV nádrže, 

hráze a funkčních objektů ve smyslu ČSN 75 2340 je teoretická PV1000. Směrodatnou 

povodní pro posouzení bezpečnosti přehrady je PV10 000, ppW = 0,3. Vlastní hráz bude 

po rozsáhlých diskuzích a oponentuře navržena jako betonová tížná s částečným 

obsypem. Pět bloků hráze je vybaveno pevnými čelními přelivy. Čtyři spodní výpusti 

převedou transformovaný průtok Q = 100 m3/s s možností vyřazení poloviny výpusti 

z funkce a bez vzestupu hladiny nad úroveň zásobního prostoru. [10] 

 

 Aktuálními základními hydrologickými daty dle ČSN 75 1400 pro profil hráze 

VD Nové Heřminovy jsou údaje z podkladů ČHMÚ zn. P14006584/571 z 24.11.2014. 

[19] 

 

Vodní tok:     Opava 

ČHP     2-02-01-0310 

Profil  Opava – profil připravované hráze VD Nové 

Heřminovy 
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Souřadnice    x = -519589 m, y = -1074753 m 

Plocha povodí    A = 283,15 km2 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí  Pa = 888 mm 

Dlouhodobý průměrný průtok     Qa = 3,55 m3/s (III tř.) 

 

M 
M-denní průtok 

QMd [m3/s] 

30 7,57 N 
průtok QN 

[m3/s] 

60 5,27 PV1 21,4 

90 4,13 PV2 37,8 

120 3,44 PV5 65,6 

150 2,89 PV10 91,3 

180 2,47 PV20 121 

210 2,15 PV50 166 

240 1,90 PV100 206 

270 1,68 

300 1,43 

330 1,15 

355 0,868 

364 0,650 

Tab. 4.1 M denní průtoky (III. tř.) a N-leté průtoky (III. tř.) [19] 
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Níže v textu jsou uvedené požadavky Povodí Odry s. p. na vodní dílo Nové 

Heřminovy: [10], [19] 

 100 m3/s spodní výpusti (v provozu pouze 2 spodní výpusti) při hladině 

zásobního prostoru, 

   100 m3/s přes přelivy, (příslušný podíl přes kaskádu), 

   transformace PV100, ppW 0.3 (kulminace 209 m3/s) – 100 m3/s spodní výpusti  

 a 91,4 m3/s přes přelivy (příslušný podíl přes kaskádu),  

 transformace PV1000 (kulminace 372 m3/s) – 169 m3/s spodní výpusti a  

 103 m3/s přes přelivy, (příslušný podíl přes kaskádu), 

   PV10 000, ppW 0.3 (kulminace 720 m3/s) – 175 m3/s spodní výpusti a 539,6 m3/s   

 přes přelivy (příslušný podíl přes kaskádu), 

   PV1997 (293,26 m3/s) – 168,6 m3/s spodní výpusti a 78,8 m3/s přes přeliv   

 (příslušný podíl přes kaskádu). 
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 V rámci návrhu spodních výpustí byly vytvořeny tři varianty. Každá z nich byla 

zvolena s ohledem na požadavky objednatele na spodní výpusti. Dále vzhledem 

k pokročilosti projektu byla zvolena co možná největší odlišnost od varianty schválené 

Povodím Odry s. p.. Návrh spodních výpustí byl proveden v souladu s normou ČSN 75 

2340 Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení. V rámci každé varianty 

spodních výpustí byly provedeny tři hydraulické výpočty. A to pro stav pesimistický, 

optimistický a poté pro výsledný průměrný. [19] 

 

 V následující části je popsán postup, vzorce a metody, pomocí kterých byly 

navrženy jednotlivé varianty spodních výpustí. 

 ξ

 Ztráta na česlích závisí na rozteči a šířce česlic a podpěr a na jejich tvaru. 

Plocha česlí se navrhuje na střední rychlost bezprostředně před česlemi dle tabulky 

tab. 6.1 a dle a průtoku při maximální hladině Q: [9] 

 

Typ česlí Střední rychlost vč [m/s] 

Strojně čištěné česle 1,2 

Vytahovací a ručně čištěné 0,8 

Bez možnosti čištění a přímé kontroly 0,5 

Tab. 6.1 Maximální dovolená střední rychlost bezprostředně před česlemi [9] 

  

 Rozteč česlic je závislá na velikosti potrubí dle tab. 6. 2, aby nedošlo k ucpání 

výpusti a poškození uzávěrů: [9] 

 

Vnitřní průměr potrubí výpusti D [m] Rozteč česlic [m] 

do 0,8 0,09 

0,8 až 1,6 0,12 

1,6 až 3,0 0,21 

od 3,0 0,30 

Tab. 6.2 Rozteč česlic [9] 
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 Součinitel ztrát na česlích byl vypočítán dle Berezinského (1958): [9] 

 

            
               

  
 

   

        
 

 
       

 

 
        6.1 

kde s je šířka česlic, 

 b je šířka mezičeslicové mezery, 

 δ je úhel sklonu česlí proti vodorovné ose, 

 kf je součinitel tvaru česlic (obdélník kf = 0,51), 

 kd je součinitel zanášení česlí (kd = 1), 

 S česlic, podpěr a česlí jsou jednotlivé plochy konstrukcí. 

 ξ

 Vtokový součinitel závisí na tvaru vtoku. Pro výpočet ztráty na vtoku byl 

použitý hydraulicky vhodný tvar dle Lískovce - strofoida. Hodnota součinitele místní 

ztráty na vtoku byla uvažována ξVT = 0,04. Souřadnice bodů křivky jsou zadány 

tabulkou tab. 6. 3: [6], [9] 

 

Obr. 6.1 Řez hydraulicky vhodným tvarem vtoku potrubí o průměru D = 1 m dle Lískovce 

[6] 

 

 Pro jiný průměr potrubí než D = 1 m se souřadnice křivky stěny vtoku potrubí 

získají vynásobením souřadnic x, y z tab. 6. 3 daným průměrem potrubí. 
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Tab. 6.3 Souřadnice x, y křivky stěny vtokové části potrubí průměru D = 1m [6] 

 

 Pro výpočet souřadnic bodů vtoku bylo použito rovnice č. 6. 2, která ale má 

jiný souřadný systém, než je uveden na obr. 6. 1: [9] 

                
         

         
 

 
 
   6.2 

kde x je souřadnice v ose x, 

 z je souřadnice v ose z, 

 D je průměr potrubí. 

 ξ

 Pro výpočet ztráty na vtoku byl použitý hydraulicky vhodný tvar dle tvaru 

výtokového proudu pod stavidlem upravený navrženými součiniteli. Souřadnice bodů 

stropu diafragmy pro vodorovné dno jsou uvedeny v tabulce níže (Smetana, 1953), 

kde a je výška výtokového průřezu. Počátek souřadného systému je ve dně 

návodního líce diafragmy, poproudně je kladná osa x a protisměru tíhového zrychlení 

je osa z: [9] 

 

x/a z/a 

0 1,564 

0,008 1,534 

0,016 1,517 

0,039 1,478 

0,063 1,449 

x/a z/a 

0,094 1,416 

0,125 1,387 

0,156 1,362 

0,195 1,332 

0,235 1,306 

x/a z/a 

0,274 1,283 

0,313 1,261 

0,391 1,224 

0,469 1,192 

0,547 1,167 

x/a z/a 

0,625 1,144 

0,704 1,125 

0,782 1,109 

0,86 1,094 

0,938 1,081 
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x/a z/a 

1,016 1,07 

1,095 1,059 

1,173 1,052 

1,251 1,045 

x/a z/a 

1,329 1,039 

1,407 1,033 

1,486 1,028 

1,564 1,023 

x/a z/a 

1,72 1,016 

1,876 1,011 

2,033 1,006 

2,189 1,004 

x/a z/a 

2,346 1,002 

2,737 1 

Tab. 6.4 Souřadnice bodů diafragmy [9] 

 ξ

 Ztráta třením je úměrná délce potrubí. Ztráta třením je vzhledem k místním 

ztrátám malá z důvodu poměrně krátkého potrubí. Vychází se z Darcy – Weisbachovy 

rovnice odkud součinitel ztráty třením je: [6], [9] 

      
 

 
  6.3 

kde λ je součinitel tření, 

 L je délka potrubí, 

 D je průměr potrubí.  

 λ

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, jeho průměru a 

hodnotě Reynoldsova kritéria. Jedná se o kvadratickou oblast ztrát třením s plně 

vyvinutým turbulentním prouděním a hydraulicky drsným povrchem potrubí. Proto 

odpadá závislost λ na Re. λ je závislý pouze na hydraulické drsnosti stěn ∆. Pro λ byl 

využit Nikuradseho vztah: [6], [9] 

    
    

    
    
 

 
    6.4 

kde D je průměr potrubí, 

∆ je hydraulická drsnost potrubí (nové ocelové nerezové potrubí ∆ = 0,00005 – 

0,003).  

 μ

 Součinitel výtoku se v případě plně otevřeného nezužujícího se regulačního 

uzávěru vypočítá z rovnice: [6], [9] 
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6.5 

kde α je součinitel kinetické energie, 

 Si je vztažná plocha, 

 Li je délka úseku potrubí s průměrem Di, 

 Su je průtočný průřez před regulačním uzávěrem, 

 λ  je součinitel tření, 

 ξi je dílčí součinitel ztrát. 

 

 Spodní výpusti plní několik funkcí zároveň a z toho důvodu je nutné vypočítat 

výpusti pro každou tuto funkci a na závěr zvolit nejnepříznivější variantu návrhu 

výpustí, která v sobě zahrnuje plnění ostatních účelů. Vlastní průtočná plocha výpustí 

S závisí na návrhovém průtoku Q a na tlačené výšce H: [6] 

           6.6 

 Z hydraulického hlediska se jedná o výpočet hydraulicky krátkého potrubí 

s ustáleným prouděním. Pro průtok Q platí: [6], [9] 

              6.7 

kde v je průřezová rychlost výtokového otvoru, 

 μ je výtokový součinitel, 

 S je průtočná plocha výtokového otvoru, 

 H je energetická výška vztažená k těžišti výtokového otvoru. 

 

  Ve variantě I jsou uvažovány čtyři spodní výpusti. Čtyři spodní výpusti 

převedou průtok Q = 100 m3/s s možností vyřazení poloviny výpusti z funkce a bez 

vzestupu hladiny nad úroveň zásobního prostoru. Proto bylo v rámci výpočtu 

uvažováno s převedením požadovaného průtoku pouze dvěma výpustmi. Jako první 

varianta bylo navrženo nerezové ocelové kruhové potrubí délky cca. 14,5 m a 

průměru 2,6 m. Jedná se o celkově čtyři výpusti, kde jejich byla vypočítána při tlakové 

výšce H = 9,13 m v úrovni hladiny zásobního prostoru nádrže k ose uzávěrů. V rámci 

jednoho bloku byly navrženy dvě výpusti, jejichž vtok je rozdělen vtokovými pilíři, 

které slouží jako podpůrná konstrukce pro česle. Provizorní hrazení nebylo v tomto 

případě uvažováno. Z hlediska návrhu se jedná o česle bez možnosti čištění a přímé 
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kontroly, které je možné v případě nutnosti demontovat. Aby bylo možné uzavírat a 

revidovat prostor spodních výpustí bylo navrženo opatřit vtoky do spodních výpustí 

přírubami, na které bude možné za pomocí potápěče instalovat uzavírací víko 

s napouštěcím ventilem. Vtoková část byla navrhnuta v hydraulicky vhodném tvaru 

dle Lískovce s jasně danými rozměry. Jako revizní uzávěr bylo použito nožové šoupě 

s elektropohonem a obtokovým potrubím pro plnění prostoru za uzávěrem průměru 

Do = 0,1 m a s nutností manipulace za vyrovnaných tlaků před a za uzávěrem. Pro 

návodní provozní neregulační uzávěr bylo použito klapky ovládané elektromotoricky. 

Mezi ty to dva uzávěry byla vložena montážní vložka. Hned za návodním uzávěrem 

bylo navrženo zavzdušňovací potrubí průměru D = 0,52 m z důvodu zamezení 

podtlaků a tlakových pulsací. Veškeré zavzdušňovací potrubí je zavěšeno v horní části 

chodby a vyvedeno pomocí montážního bloku na korunu. Jako vzdušní provozní 

regulační uzávěr byl navržen rozstřikovací uzávěr s usměrňovací objímkou, která 

usměrní proud tak, aby nebylo nutné navrhovat tlumící komoru. Ta vzhledem 

k prostorovým možnostem nebyla vhodná. Výtok od spodních výpustí a korunových 

přelivů ústí do společného přímého vývaru obdélníkového tvaru, kde dochází 

k tlumení celkové energie. Řešení vývarového prostoru nebylo součástí této práce. 

V prostoru tělesa hráze je navržena obslužná chodba sloužící k přístupu ke spodním 

výpustem, sanační výpusti, a odběru pro MVE. součástí chodby je jeřábová dráha, 

která bude sloužit pro manipulaci a dopravu částí spodních výpustí a uzávěrů 

v případě montáže a oprav. Dráha je vyvedena až do sousedního bloku, kde bude 

možná nakládka a vykládka součástí z nebo na nákladní automobil. Vjezd do 

montážního bloku je umožněn pomocí vjezdové brány. V montážním prostoru bylo 

navrženo také obslužné schodiště a šachta umožňující přístup do injekční štoly. 

Veškerý pohyb v okolí potrubí bude pomocí přechodových lávek vybavených 

vzhledem k prostorovým možnostem žebříky a zábradlím.  

 

 Veškeré výpočty byly provedeny ve třech variantách. Jako pesimistické, 

optimistické a průměrné směrodatné hodnoty, které budou dále uvedeny. 

 ξ

 Česle byly navrženy jako demontovatelné bez možnosti čištění a přímé 

kontroly. Střední rychlost na česlích byla stanovena na v = 0,5 m/s. Konstrukce se 

skládá ze dvou obdélníkových česlicových polí. První česlicové pole bylo uloženo pod 

úhlem 70° a nad ním je vodorovné česlicové pole. Šířka česlic je s = 0,016 m, šířka 

mezičeslicové mezery je b = 0,194 m a rozteč česlic je 0,21 m. Celková výpočtová 

plocha česlí je 105,6 m2.  Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro 
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průměrný výpočet výsledek ξČ = 0,29 (pesimistický výpočet ξČ = 0,49 a optimistický 

výpočet ξČ = 0,21). 

 ξ

 Pro výpočet ztráty na vtoku byl použitý hydraulicky vhodný tvar dle Lískovce - 

strofoida. Hodnota součinitele místní ztráty na vtoku byla uvažována ξVT = 0,04. 

Souřadnice bodů křivky jsou zadány tabulkou: 

 

D = 2,6 

z x 

1,3 3,2500 

1,32 2,2022 

1,34 1,7066 

1,36 1,3972 

1,38 1,1777 

1,4 1,0099 

1,42 0,8754 

1,44 0,7640 

1,46 0,6694 

1,48 0,5876 

1,5 0,5158 

1,52 0,4522 

1,54 0,3952 

1,56 0,3437 

1,58 0,2971 

1,6 0,2545 

1,62 0,2156 

1,64 0,1798 

1,66 0,1469 

1,68 0,1165 

1,7 0,0884 

1,72 0,0625 

1,74 0,0385 

1,76 0,0163 

1,7758 0,0000 

1,8 -0,0230 

1,82 -0,0404 

1,84 -0,0564 

1,86 -0,0710 

1,88 -0,0842 

1,9 -0,0962 

1,92 -0,1069 

1,94 -0,1165 

1,96 -0,1248 

1,98 -0,1319 

2 -0,1378 

2,02 -0,1425 

2,04 -0,1460 

2,06 -0,1482 

2,08 -0,1491 

2.1 -0.1486 

2.12 -0.1465 

2.14 -0.1428 

2.16 -0.1372 

2.18 -0.1295 

2.2 -0.1189 

2.22 -0.1048 

2.24 -0.0852 

2.26 -0.0544 

2.27 0.0000 

Tab. 6.5 Souřadnice bodů strofoidy vtoku dle Lískovce 

 ξ

 Jako revizní uzávěr v rámci této varianty bylo navrženo nožové šoupě s 

elektropohonem. Z důvodu manipulace s uzávěrem za vyrovnaných tlaků před a za 

uzávěrem bylo navržené obtokové potrubí Do = 0,1 m pro možnost plnění prostoru za 

uzávěrem. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek ξRU = 0,03 (pesimistický výpočet ξRU = 0,035 a optimistický výpočet ξRU 

= 0,025). 
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 ξ

 Tento součinitel závisí na typu uzávěru, jeho konstrukci, velikosti otevření. Je 

nutné, aby tento součinitel byl určen přímo výrobcem uzávěru, neboť uzávěry od 

různých výrobců se mohou konstrukčně lišit. Je vhodné znát ztrátu uzávěru v plně 

otevřené poloze a také v mezipolohách při částečném otevření. Jako tento uzávěr byla 

navržena klapka. Prostor za uzávěrem byl vybaven zavzdušňovacím potrubím o 

průměru D = 0,52 m z důvodů zamezení podtlaků, vzniku kavitace a s tím souvisejících 

nežádoucích jevů. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro 

průměrný výpočet výsledek ξNPU = 0,12 (pesimistický výpočet ξNPU = 0,35 a optimistický 

výpočet ξNPU = 0,05). 

 ξ

 Mezi revizním (nožové šoupě) a návodním provozním uzávěrem (klapkou) je 

navržena montážní vložka. Montážní vložka se používá při spojení dvou pevně 

uložených prvků např. mezi dvěma uzávěry, vymezuje délkové nepřesnosti a osové 

změny polohy spoje vzniklé např. u přírubových spojů po dotažení (zdeformuje se 

těsnění). Vzhledem k malým hodnotám součinitele místní ztráty a blízkosti dvou 

významnějších ztrát na uzávěrech byl zvolen ξMV = 0.  

 ξ

 Jako vzdušní provozní regulační uzávěr byl navržen rozstřikovací uzávěr 

s usměrňovací objímkou. Jedná se o typ bez nutnosti použít tlumicí komoru. Použití 

tlumicí komory nebylo z důvodu poměrně velkých rozměrů možné. Součinitel místní 

ztráty závisí na typu uzávěru, jeho konstrukci a velikosti otevření. Je nutné, aby tento 

součinitel byl určen přímo výrobcem uzávěru, neboť uzávěry od různých výrobců se 

mohou konstrukčně lišit. Je vhodné znát ztrátu uzávěru v plně otevřené poloze a také 

v mezipolohách při částečném otevření (součinitel výtoku). Při návrhu bylo využito 

poznatků od ČKD Blansko Engineering a. s. Po dosazení všech uvažovaných hodnot 

bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek ξVPU = 0,56 (pesimistický výpočet ξVPU = 

0,67 a optimistický výpočet ξVPU = 0,4). 

 ξ

 Ztráta třením byla uvažována pro potrubí délky 14,5 m a průměr D = 2,6 m. 

Ztráty třením jsou zahrnuty v níže uvedeném výtokovém součiniteli μ. 
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 λ

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, kterou uvažujeme  

∆ = 0,0005 m a jeho průměru D = 2,6 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo 

dosaženo pro průměrný výpočet výsledek λ = 0,014 (pesimistický výpočet λ = 0,02 a 

optimistický výpočet λ = 0,01). 

 μ

 Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek μ = 0,74 (pesimistický výpočet μ = 0,67 a optimistický výpočet             

μ = 0,80). 

 

 Výsledné průtoky pro optimistickou, pesimistickou a průměrnou variantu 

jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Hladina v nádrži    

[m n. m.] 

Průtok QMAX -  4 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QPRU -  4 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QMIN -  4 x 

výpust [m3/s] 

394,5 319,53 320,85 314,98 

394 315,75 317,05 311,25 

393 308,04 309,31 303,65 

392 300,13 301,37 295,85 

390 283,65 284,83 279,61 

388 266,16 267,26 262,37 

386 247,43 248,45 243,91 

384 227,16 228,10 223,93 

382,4 209,54 210,41 206,56 

382 204,90 205,75 201,98 

380 179,91 180,65 177,34 

378 150,82 151,45 148,68 

376 114,58 115,06 112,95 

375,3 98,81 99,22 97,40 
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374 59,25 59,50 58,41 

Tab. 6.6 Návrhové průtoky spodních výpustí Varianta I 

 

 V rámci této varianty byly navrženy čtyři spodní výpusti. Čtyři spodní výpusti 

převedou transformovaný průtok Q = 100 m3/s s možností vyřazení poloviny výpusti 

z funkce a bez vzestupu hladiny nad úroveň zásobního prostoru. Proto bylo v rámci 

výpočtu uvažováno o převedení požadovaného průtoku pouze dvěma výpustmi. Jako 

druhá varianta spodních výpustí dané nádrže bylo navrženo čtvercové potrubí délky 

cca. 14,1 m o rozměrech 2,1 x 2,1 m. Jako materiál byla uvažována nerezová ocel. Celé 

potrubí bude následně zabetonováno. Jedná se o celkově čtyři výpusti, kde kapacita 

poloviny z nich byla vypočítána při tlakové výšce 10,35 m v úrovni hladiny zásobního 

prostoru nádrže k ose uzávěrů. V rámci jednoho bloku byli navržené dvě výpusti, 

jejichž vtok je rozdělen vtokovými pilíři s hydraulicky vhodným tvarem. Rozdělovací 

pilíře jsou opatřeny drážkami pro osazení provizorního hrazení v podobě tabulí. Toto 

provizorní hrazení bude použito v případě oprav a revizí prostoru spodních výpustí. 

Osazení provizorního hrazení je možné pouze za snížení hladiny na zásobní hladinu a 

použití autojeřábu. Zároveň bylo navrženo využít drážky provizorního hrazení pro 

osazení vytahovacích česlí s možností ručního čištění za snížení hladiny na úroveň 

zásobního prostoru. V rámci bloku je rozdělení mezi vtoky na jednotlivé výpusti 

vyřešeno pomocí menších dělících pilířů. Mezi pilíře je možné namontovat dočasnou 

lávku umožňující vizuální kontrolu a čištění česlí. Pro vtok byl použitý hydraulicky 

vhodný tvar dle tvaru výtokového proudu pod stavidlem upravený navrženými 

součiniteli a upraven pro místní podmínky pomocí navržených koeficientů. Jedná se 

tedy o hydraulicky vhodný tvar. Jako revizní uzávěr byl použitý komorový uzávěr se 

stavidlem jako hradící plochou. Tento revizní uzávěr byl opatřen obtokovým potrubím 

pro možnost plnění prostoru za uzávěrem vodou z důvodu manipulace za 

vyrovnaných tlaků před a za uzávěrem o průměru Do = 0,1 m. Komorový uzávěr byl 

navržen také pro návodní provozní neregulační uzávěr. Hned za návodním uzávěrem 

bylo navrženo zavzdušňovací potrubí průměru D = 0,42 m z důvodu zamezení 

podtlaků a tlakových pulsací. V rámci vzdušního provozního regulačního uzávěru bylo 

navrženo použití taženého segmentu, u něhož dochází k mírnému přetlakování 

z důvodu omezení chvění, vibrací a také vzniku oblastní s pod tlakem a následnou 

kavitací. Ovládání segmentu je vyvedeno do prostoru uvnitř hráze pomocí tyčí. 

Ovládání je umístěno ve výklenku z obslužné chodby. Manipulace je prováděna 

pomocí motorů. Případná manipulace s komponenty ovládání segmentu je možná 

pomocí kolejnic zavěšených ve stropu výklenku.  Výtok od spodních výpustí a 

korunových přelivů ústí do společného přímého vývaru obdélníkového tvaru, kde 
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dochází k tlumení celkové energie. Řešení vývaru nebylo součástí této práce. 

V prostoru tělesa hráze je navržena obslužná chodba sloužící k přístupu ke spodním 

výpustem, sanační výpusti, a odběru pro MVE. součástí chodby je jeřábová dráha, 

která bude sloužit pro manipulaci a dopravu částí spodních výpustí a uzávěrů 

v případě montáže a oprav. Dráha je vyvedena až do sousedního bloku, kde bude 

možná nakládka a vykládka součástí z nebo na nákladní automobil. Vjezd do 

montážního bloku je umožněn pomocí vjezdové brány. V montážním prostoru bylo 

navrženo také obslužné schodiště a šachta umožňující přístup do injekční štoly. 

Veškerý pohyb v okolí potrubí bude pomocí přechodových lávek vybavených 

vzhledem k prostorovým možnostem žebříky a zábradlím. 

 

 ξ

 V rámci této varianty je uvažováno s použitím provizorní hrazení v podobě 

drážek umístěných v rozdělovacích pilířích.  Výška pilířů byla navržena jako 12,4 m a 

vyvedena až nad hladinu zásobního prostoru. Toto řešení umožňuje kontrolu a 

manuální čistění česlí. V prostoru nad zásobní hladinou je možný pohyb osob a 

popřípadě montáž provizorní lávky mezi pilíři. Na tuto část navazuje návodní líc hráze. 

Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξPH= 0,05 (pesimistický výpočet ξPH = 0,1 a optimistický výpočet ξPH = 0,01). 

 ξ

 Ztráta na česlích závisí na světlosti česlic a jejich průřezu. Česle byly navrženy 

jako vytahovací s možností čištění a přímé kontroly. Max. rychlost na česlích byla 

stanovena na v = 0,8 m/s. Pro osazení česlí bylo použito drážek provizorního hrazení. 

Jedná se tedy o česle pod úhlem 90° zalomené do tvaru obráceného L. Konstrukce se 

skládá ze dvou obdélníkových částí. První část byla uložena pod úhlem 90° a na ní 

navazuje vodorovná část česlí. Šířka česlic je s = 0,016 m, šířka mezičeslicové mezery 

je b = 0,194 m a rozteč česlí je 0,21 m. Celková výpočtová plocha česlí je 65,4 m2. Po 

dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek 

ξČ = 0,31 (pesimistický výpočet ξČ = 0,52 a optimistický výpočet ξČ = 0,22). 

 ξ

 Vtokový součinitel závisí na tvaru vtoku. Pro výpočet ztráty na vtoku byl 

použitý hydraulicky vhodný tvar dle tvaru výtokového proudu pod stavidlem 

upravený navrženými součiniteli. Opravné součinitele pro souřadnice osy x jsou 0,8 a 

pro osu z 1,65. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 
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výpočet výsledek ξVT = 0,1 (pesimistický výpočet ξVT = 0,15 a optimistický výpočet         

ξVT = 0,05). 

 

x/a z/a x z 

0 1,564 0,000 5,419 

0,008 1,534 0,013 5,315 

0,016 1,517 0,026 5,256 

0,039 1,478 0,062 5,121 

0,063 1,449 0,101 5,021 

0,094 1,416 0,150 4,906 

0,125 1,387 0,200 4,806 

0,156 1,362 0,250 4,719 

0,195 1,332 0,312 4,615 

0,235 1,306 0,376 4,525 

0,274 1,283 0,438 4,446 

0,313 1,261 0,501 4,369 

0,391 1,224 0,626 4,241 

0,469 1,192 0,750 4,130 

0,547 1,167 0,875 4,044 

0,625 1,144 1,000 3,964 

0,704 1,125 1,126 3,898 

0,782 1,109 1,251 3,843 

x/a z/a x z 

0,86 1,094 1,376 3,791 

0,938 1,081 1,501 3,746 

1,016 1,07 1,626 3,708 

1,095 1,059 1,752 3,669 

1,173 1,052 1,877 3,645 

1,251 1,045 2,002 3,621 

1,329 1,039 2,126 3,600 

1,407 1,033 2,251 3,579 

1,486 1,028 2,378 3,562 

1,564 1,023 2,502 3,545 

1,72 1,016 2,752 3,520 

1,876 1,011 3,002 3,503 

2,033 1,006 3,253 3,486 

2,189 1,004 3,502 3,479 

2,346 1,002 3,754 3,472 

2,737 1 4,379 3,465 

 

 

Tab. 6.7 Souřadnice bodů diafragmy 

 ξ

 Jako revizní uzávěr v rámci této varianty byl navržen komorový uzávěr. 

Z důvodu manipulace s uzávěrem za vyrovnaných tlaků před a za uzávěrem bylo 

navržené obtokové potrubí D = 0,1 m pro možnost plnění prostoru za uzávěrem. 

Hodnoty byly navrženy dle odborné literatury a konzultaci s ČKD Blansko Engineering 

a. s. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξRU = 0,05 (pesimistický výpočet ξRU = 0,1 a optimistický výpočet ξRU= 0,01). 
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 ξ

 Jako tento uzávěr byl navržen opět komorový uzávěr. Prostor za uzávěrem 

byl vybaven zavzdušňovacím potrubím o průměru D = 0,42 m z důvodů zamezení 

podtlaků, vzniku kavitace a s tím souvisejících nežádoucích jevů. Po dosazení všech 

uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek ξNPU = 0,05 

(pesimistický výpočet ξNPU = 0,1 a optimistický výpočet ξNPU = 0,01). 

 ξ

 Jako vzdušní provozní regulační uzávěr byl navržen segmentový uzávěr 

s taženými rameny, u něhož dochází k mírnému přetlakování z důvodu omezení 

chvění a vibrací a také vzniku oblastní s relativním pod tlakem. Ovládání segmentu je 

vyvedeno do prostoru uvnitř hráze pomocí tyčí. Po dosazení všech uvažovaných 

hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek ξVPU = 0,025 (pesimistický 

výpočet ξVPU = 0,05 a optimistický výpočet ξVPU = 0,01). 

 ξ

 Ztráta třením byla uvažována pro potrubí délky 14,1 m o rozměrech 2,1 x 

2,1m. Ztráty třením jsou zahrnuty v níže uvedeném výtokovém součiniteli μ. 

 λ 

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, kterou uvažujeme  

∆ = 0,0005 m a jeho velikost 2,1 x 2,1 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo 

dosaženo pro průměrný výpočet výsledek λ = 0,014 (pesimistický výpočet λ = 0,021 a 

optimistický výpočet λ = 0,011). 

 μ

 Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek μ = 0,86 (pesimistický výpočet μ = 0,78 a optimistický výpočet             

μ = 0,93). 

 

 Výsledné průtoky pro optimistickou, pesimistickou a průměrnou variantu 

jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Hladina v nádrži    

[m n. m.] 

Průtok QMAX -  4 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QPRU -  4 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QMIN -  4 x 

výpust [m3/s] 

394,5 311,09 314,15 312,91 

394 307,61 310,63 309,40 

393 300,52 303,47 302,27 

392 293,26 296,14 294,97 

390 278,17 280,90 279,80 

388 262,22 264,79 263,75 

386 245,23 247,64 246,66 

384 226,97 229,20 228,29 

382,4 211,23 213,30 212,46 

382 207,10 209,14 208,32 

380 185,12 186,94 186,21 

378 160,15 161,73 161,09 

376 130,49 131,77 131,25 

375,3 118,36 119,53 119,06 

374 91,68 92,59 92,22 

Tab. 6.8 Návrhové průtoky spodních výpustí Varianta II  

 

 Tato varianta je odlišná počtem výpustí, Jedná se o dvě výpusti. Dvě spodní 

výpusti převedou transformovaný průtok Q = 100 m3/s s možností vyřazení poloviny 

výpusti z funkce a bez vzestupu hladiny nad úroveň zásobního prostoru. Proto bylo 

v rámci výpočtu uvažováno o převedení požadovaného průtoku pouze jednou 

výpustí. Poslední variantou návrhu spodních výpustí uvažovaného vodního díla je 

čtvercové potrubí délky cca 14,5 m o rozměrech 3 × 3 m. Jako materiál byla uvažována 

nerezová ocel. Celé potrubí bude následně zabetonováno. Jedná se pouze o dvě 

výpusti, kde kapacita jedné výpusti byla vypočítána při tlakové výšce 9,9 m v úrovni 

hladiny zásobního prostoru nádrže k ose uzávěrů. V rámci jednoho bloku byla 

navržena pouze jedna výpust. Prostor mezi vtoky je rozdělen vtokovými pilíři 

s hydraulicky vhodným tvarem zhlaví. Rozdělovací pilíře jsou opatřeny drážkami pro 

osazení provizorního hrazení v podobě tabulí. Toto provizorní hrazení je použito 
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v případě oprav a revizí prostoru spodních výpustí.  Osazení provizorního hrazení je 

možné pouze za snížení hladiny na úroveň zásobní hladiny. Zároveň bylo navrženo 

využít drážky provizorního hrazení pro osazení vytahovacích česlí s možností ručního 

čištění za snížení hladiny na úroveň hladiny zásobního prostoru. Mezi pilíře je možné 

namontovat dočasnou lávku umožňující vizuální kontrolu a čištění česlí. Vtoková část 

byla navržena dle tvaru výtokového proudu pod stavidlem a upravena pro místní 

podmínky. Jedná se tedy o hydraulicky vhodný tvar. Jako revizní uzávěr byl použitý 

komorový uzávěr se stavidlem. Tento revizní uzávěr je opatřen obtokovým potrubím 

průměru Do = 0,2 m pro možnost plnění prostoru za uzávěrem vodou. Komorový 

uzávěr byl navržen také pro návodní provozní neregulační uzávěr. Hned za návodním 

uzávěrem bylo navrženo zavzdušňovací potrubí průměru D = 0,6 m z důvodu 

zamezení podtlaků a tlakových pulsací. V rámci vzdušního provozního regulačního 

uzávěru bylo navrženo použití segmentu s tlačenými rameny (vzhledem k rozměru 

spodní výpusti), u něhož dochází k mírnému přetlakování z důvodu omezení chvění a 

vibrací a také vzniku oblastní s podtlakem. Ovládání segmentu je vyvedeno do 

prostoru uvnitř hráze pomocí tyčí. Ovládání je umístěno ve výklenku z obslužné 

chodby. Manipulace je prováděna pomocí motorů. Případná manipulace 

s komponenty ovládání segmentu je možná pomocí kolejnic zavěšených ve stropu 

výklenku.  Výtok od spodních výpustí a korunových přelivů ústí do společného 

přímého vývaru obdélníkového tvaru, kde dochází k tlumení celkové energie. Řešení 

vývaru nebylo součástí této práce. V prostoru tělesa hráze je navržena obslužná 

chodba sloužící k přístupu ke spodním výpustem, sanační výpusti, a odběru pro MVE. 

součástí chodby je jeřábová dráha, která bude sloužit pro manipulaci a dopravu částí 

spodních výpustí a uzávěrů v případě montáže a oprav. Dráha je vyvedena až do 

sousedního bloku, kde bude možná nakládka a vykládka součástí z nebo na nákladní 

automobil. Vjezd do montážního bloku je umožněn pomocí vjezdové brány. 

V montážním prostoru bylo navrženo také obslužné schodiště a šachta umožňující 

přístup do injekční štoly. Veškerý pohyb v okolí potrubí bude pomocí přechodových 

lávek vybavených vzhledem k prostorovým možnostem žebříky a zábradlím. 

 

 ξ

 V rámci této varianty je uvažováno s použitím provizorní hrazení v podobě 

drážek umístěných v rozdělovacích pilířích.  Výška pilířů byla navržena jako 12,4 m a 

vyvedena až nad hladinu zásobního prostoru. Toto řešení umožňuje kontrolu a 

manuální čistění česlí. V prostoru nad zásobní hladinou je možný pohyb osob a 

popřípadě montáž provizorní lávky mezi pilíři. Na tuto část navazuje návodní líc hráze. 
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Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξPH= 0,05 (pesimistický výpočet ξPH = 0,1 a optimistický výpočet ξPH = 0,01). 

 ξ

 Ztráta na česlích závisí na světlosti česlic a jejich průřezu. Česle byly navrženy 

jako vytahovací s možností čištění a přímé kontroly. Max. rychlost na česlích byla 

stanovena na v = 0,8 m/s. Pro osazení česlí bylo použito drážek provizorního hrazení. 

Jedná se tedy o česle pod úhlem 90° zalomené do tvaru obráceného L. Konstrukce se 

skládá ze dvou obdélníkových částí. První část byla uložena pod úhlem 90° a na ní 

navazuje vodorovná část česlí. Šířka česlic je s = 0,016 m, šířka mezičeslicové mezery 

je b = 0,194 m a rozteč česlí je 0,21 m. Celková výpočtová plocha česlí je 65,4 m2. Po 

dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek 

ξČ = 0,31 (pesimistický výpočet ξČ = 0,52 a optimistický výpočet ξČ = 0,22). 

 ξ

 Vtokový součinitel závisí na tvaru vtoku. Pro výpočet ztráty na vtoku byl 

použitý hydraulicky vhodný tvar dle tvaru výtokového proudu pod stavidlem 

upravený navrženými součiniteli. Opravné součinitele pro souřadnice osy x jsou 0,7 a 

pro osu z 2,65. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek ξVT = 0,1 (pesimistický výpočet ξVT = 0,15 a optimistický výpočet         

ξVT = 0,05).  

 

x/a z/a x z 

0 1,564 0,000 12,434 

0,008 1,534 0,016 12,195 

0,016 1,517 0,032 12,060 

0,039 1,478 0,079 11,750 

0,063 1,449 0,128 11,520 

0,094 1,416 0,191 11,257 

0,125 1,387 0,254 11,027 

0,156 1,362 0,317 10,828 

0,195 1,332 0,396 10,589 

0,235 1,306 0,477 10,383 

x/a z/a x z 

0,274 1,283 0,556 10,200 

0,313 1,261 0,635 10,025 

0,391 1,224 0,794 9,731 

0,469 1,192 0,952 9,476 

0,547 1,167 1,110 9,278 

0,625 1,144 1,269 9,095 

0,704 1,125 1,429 8,944 

0,782 1,109 1,587 8,817 

0,86 1,094 1,746 8,697 

0,938 1,081 1,904 8,594 
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x/a z/a x z 

1,016 1,07 2,062 8,507 

1,095 1,059 2,223 8,419 

1,173 1,052 2,381 8,363 

1,251 1,045 2,540 8,308 

1,329 1,039 2,698 8,260 

1,407 1,033 2,856 8,212 

1,486 1,028 3,017 8,173 

x/a z/a x z 

1,564 1,023 3,175 8,133 

1,72 1,016 3,492 8,077 

1,876 1,011 3,808 8,037 

2,033 1,006 4,127 7,998 

2,189 1,004 4,444 7,982 

2,346 1,002 4,762 7,966 

2,737 1 5,556 7,950 

Tab. 6.9 Souřadnice bodů diafragmy 

 ξ

 Jako revizní uzávěr v rámci této varianty bylo navržen komorový uzávěr. 

Z důvodu manipulace s uzávěrem za vyrovnaných tlaků před a za uzávěrem bylo 

navržené obtokové potrubí Do = 0,2 m pro možnost plnění prostoru za uzávěrem. 

Hodnoty byly navrženy dle odborné literatury a konzultaci s ČKD Blansko Engineering 

a. s. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξRU = 0,05 (pesimistický výpočet ξRU = 0,1 a optimistický výpočet ξRU= 0,01). 

 ξ

 Jako tento uzávěr byl navržen opět komorový uzávěr. Prostor za uzávěrem 

byl vybaven zavzdušňovacím potrubím o průměru D = 0,6 m z důvodů zamezení 

podtlaků, vzniku kavitace a s tím souvisejících nežádoucích jevů. Po dosazení všech 

uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek ξNPU = 0,05 

(pesimistický výpočet ξNPU = 0,1 a optimistický výpočet ξNPU = 0,01). 

 ξ

 Jako vzdušní provozní regulační uzávěr byl navržen segmentový uzávěr 

s tlačenými rameny, u něhož dochází k mírnému přetlakování z důvodu omezení 

chvění a vibrací a také vzniku oblastní s relativním pod tlakem. Ovládání segmentu je 

vyvedeno do prostoru uvnitř hráze pomocí tyčí. Po dosazení všech uvažovaných 

hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek ξVPU = 0,025 (pesimistický 

výpočet ξVPU = 0,05 a optimistický výpočet ξVPU = 0,01). 
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 ξ

 Ztráta třením byla uvažována pro potrubí délky 14,5 m o rozměrech 3 x 3 m. 

Ztráty třením jsou zahrnuty v níže uvedeném výtokovém součiniteli μ. 

 λ 

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, kterou uvažujeme  

∆ = 0,0005 m a jeho velikost 3 x 3 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo 

dosaženo pro průměrný výpočet výsledek λ = 0,013 (pesimistický výpočet λ = 0,019 a 

optimistický výpočet λ = 0,010). 

 μ

 Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek μ = 0,87 (pesimistický výpočet μ = 0,79 a optimistický výpočet             

μ = 0,94). 

 

 Výsledné průtoky pro optimistickou, pesimistickou a průměrnou variantu 

jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Hladina v nádrži    

[m n. m.] 

Průtok QMAX -  2 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QPRU -  2 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QMIN -  2 x 

výpust [m3/s] 

394,5 321,46 320,92 314,56 

394 317,78 317,25 310,96 

393 310,31 309,79 303,64 

392 302,64 302,14 296,15 

390 286,70 286,23 280,55 

388 269,82 269,37 264,03 

386 251,81 251,39 246,41 

384 232,41 232,03 227,42 

382,4 215,64 215,28 211,01 

382 211,24 210,89 206,70 

380 187,69 187,38 183,66 
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378 160,73 160,46 157,28 

376 128,22 128,00 125,46 

375,3 114,68 114,49 112,22 

374 83,94 83,80 82,14 

Tab. 6.10 Návrhové průtoky spodních výpustí Varianta III  
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 Součástí této práce bylo také navrhnout odběrné potrubí na malou vodní 

elektrárnu, se kterou projekt přehrady Nové Heřminovy počítá. Prostory MVE jsou 

uvažovány uvnitř přepadového bloku hráze v těsném sousedství strojovny spodních 

výpustí (v pravé části strojovny) a vývaru. Uspořádání odběru pro malou vodní 

elektrárnu je v rámci všech tří variant návrhu spodních výpustí stejné. Malé odlišnosti 

jsou pouze v rozměrech obslužné chodby spodních výpustí a v rozměrech betonových 

částí přehrady. Z hlediska výpočtu bude tedy docházet ke změně hodnot z hlediska 

ztrát třením po délce potrubí. Vzhledem k malým změnám a malému vlivu na celkový 

výpočet lze zanedbat tyto ztráty vzhledem k místním ztrátám. Z tohoto důvodu byl 

proveden pouze jeden návrh, který je možný aplikovat na všechny tři varianty 

spodních výpustí. [3], [4], [5], [19] 

 

 Součástí podkladů nebyla bližší specifikace typu elektrárny, turbíny, spádu 

apod. Jediným zásadním požadavkem pro návrh přivaděče bylo zpracovávat běžné 

průtoky vypouštěné pod hráz až do hodnoty cca. 4,2 m3/s. Pro výpočet byla 

uvažována tlačná výška H = 9,15m (nikoliv spád). Jedná se o výpočet výtoku otvorem 

z důvodu nekonkrétnosti specifikace turbíny a jejich součástí. [19] 

 

 Z hlediska hydraulického výpočtu se jedná o stejný postup jako v případě 

potrubí spodních výpustí uvedených výše. 

 ξ

 V rámci této varianty je uvažováno s použitím provizorní hrazení v podobě 

drážek umístěných v rozdělovacích pilířích.  Výška pilířů byla navržena jako 12,4 m a 

vyvedena až nad hladinu zásobního prostoru. Toto řešení umožňuje kontrolu a 

manuální čistění česlí. V prostoru nad zásobní hladinou je možný pohyb osob a 

popřípadě montáž provizorní lávky mezi pilíři. Na tuto část navazuje návodní líc hráze. 

Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξPH= 0,05 (pesimistický výpočet ξPH = 0,1 a optimistický výpočet ξPH = 0,01). 

 ξ

 Ztráta na česlích závisí na světlosti česlic a jejich průřezu. Česle byly navrženy 

jako vytahovací s možností čištění a přímé kontroly. Max. rychlost na česlích byla 

stanovena na v = 0,8 m/s. Pro osazení česlí bylo použito drážek provizorního hrazení. 
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Jedná se tedy o česle pod úhlem 90° zalomené do tvaru obráceného L. Konstrukce se 

skládá ze dvou obdélníkových částí. První část byla uložena pod úhlem 90° a na ní 

navazuje vodorovná část česlí. Šířka česlic je s = 0,01 m, šířka mezičeslicové mezery je 

b = 0,06 m a rozteč česlí je 0,07 m. Celková výpočtová plocha česlí je 65,4 m2. Jedná se 

o stejné česlové pole jako v případě variant I a II, aby bylo možné snadněji obsluhovat 

veškerá zařízení. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro 

průměrný výpočet výsledek ξČ = 0,52 (pesimistický výpočet ξČ = 0,89 a optimistický 

výpočet ξČ = 0,35). 

 ξ

 Pro výpočet ztráty na vtoku byl použitý hydraulicky vhodný tvar dle Lískovce - 

strofoida. Hodnota součinitele místní ztráty na vtoku byla uvažována ξVT = 0,04. 

Souřadnice bodů křivky jsou zadány tabulkou: 

 

z x 

0,35 0,875 

0,37 0,332 

0,39 0,194 

0,41 0,119 

0,43 0,070 

z x 

0,45 0,035 

0,47 0,009 

0,48 0,000 

0,51 -0,025 

0,53 -0,034 

z x 

0,55 -0,039 

0,57 -0,040 

0,59 -0,033 

0,61 0,000 

Tab. 7.1 Souřadnice bodů strofoidy vtoku dle Lískovce
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 ξ

 Tento součinitel závisí na typu uzávěru, jeho konstrukci, velikosti otevření. Je 

nutné, aby tento součinitel byl určen přímo výrobcem uzávěru, neboť uzávěry od 

různých výrobců se mohou konstrukčně lišit. Je vhodné znát ztrátu uzávěru v plně 

otevřené poloze a také v mezipolohách při částečném otevření. Jako tento uzávěr byla 

navržena klapka. Prostor za uzávěrem byl vybaven zavzdušňovacím potrubím o 

průměru D = 0,14 m z důvodů zamezení podtlaků, vzniku kavitace a s tím souvisejících 

nežádoucích jevů. Dále je tento uzávěr vzhledem k absenci revizního uzávěru 

(provizorní hrazení) vybaven obtokovým potrubím pro postupné plnění průměru      

Do = 0,1 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek ξNPU = 0,12 (pesimistický výpočet ξNPU = 0,35 a optimistický výpočet 

ξNPU = 0,05). 

 ξ

 Mezi revizním (nožové šoupě) a návodním provozním uzávěrem (klapkou) je 

navržena montážní vložka. Montážní vložka se používá při spojení dvou pevně 

uložených prvků např. mezi dvěma uzávěry, vymezuje délkové nepřesnosti a osové 

změny polohy spoje vzniklé např. u přírubových spojů po dotažení (zdeformuje se 

těsnění). Vzhledem k malým hodnotám součinitele místní ztráty a blízkosti dvou 

významnějších ztrát na uzávěrech byl zvolen ξMV = 0.  

 ξ

 Ztráta třením byla uvažována pro potrubí délky 5,1 m o průměru D = 0,7 m. 

Ztráty třením jsou zahrnuté v níže uvedeném výtokovém součiniteli μ. 

 λ 

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, kterou uvažujeme   

∆ = 0,0005 m a jeho průměru D = 0,7 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo 

dosaženo pro průměrný výpočet výsledek λ = 0,018 (pesimistický výpočet λ = 0,028 a 

optimistický výpočet λ = 0,013). 

 

 Vzhledem k nekonkrétnosti dalšího řešení elektrárny je výpočet místních ztrát 

a ztrát třením po délce ukončen již zde.  
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 μ

 Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek μ = 0,86 (pesimistický výpočet μ = 0,77 a optimistický výpočet             

μ = 0,92).  

 

 Výsledné průtoky pro optimistickou, pesimistickou a průměrnou variantu 

jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Hladina v nádrži    

[m n. m.] 

Průtok QMAX -  1 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QPRU -  1 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QMIN -  1 x 

výpust [m3/s] 

394,5 7,19 6,78 7,95 

394 7,11 6,70 7,85 

393 6,93 6,54 7,66 

392 6,76 6,37 7,47 

390 6,39 6,02 7,06 

388 5,99 5,65 6,62 

386 5,57 5,25 6,16 

384 5,12 4,82 5,65 

382,4 4,72 4,45 5,22 

382 4,62 4,35 5,10 

380 4,05 3,82 4,48 

378 3,40 3,21 3,76 

376 2,59 2,44 2,86 

375,3 2,23 2,11 2,47 

374 1,35 1,27 1,49 

Tab. 7.2 Návrhové průtoky odběrného potrubí MVE  
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 Poslední částí této práce bylo navrhnout asanační výpust pro vypouštění 

zůstatkových a asanačních průtoků do koryta pod přehradou a zajištění tak 

požadovaných minimálních hygienických a zůstatkových průtoků. Asanační potrubí je 

navrženo ve společném bloku s přivaděčem na MVE. Půdorysně se nachází mezi bloky 

spodních výpustí a přivaděčem na MVE. Uspořádání odběru pro asanační výpust je 

v rámci všech tří variant návrhu spodních výpustí stejné. Malé odlišnosti jsou pouze 

v rozměrech obslužné chodby spodních výpustí a v rozměrech betonových částí 

přehrady. Z hlediska výpočtu bude tedy docházet ke změně hodnot z hlediska ztrát 

třením po délce potrubí. Vzhledem k malým změnám a malému vlivu na celkový 

výpočet lze zanedbat tyto ztráty vzhledem k místním ztrátám. Z tohoto důvodu byl 

proveden pouze jeden návrh, který je možný aplikovat na všechny tři varianty 

spodních výpustí. [3], [4], [19] 

 

 Součástí podkladů nebyla bližší specifikace požadavků na asanační výpust 

apod. Z tohoto důvodu byl požadavek na vypuštěný průtok určen dle normy ČSN 75 

2601 jako minimální zůstatkový průtok Q355d = 0.868 m3/s. Pro výpočet byla uvažována 

tlačná výška H = 3,2 m (hladina stálého nadržení). [19] 

 

 Z hlediska hydraulického výpočtu se jedná o stejný postup jako v případě 

potrubí spodních výpustí uvedených výše. 

 ξ

 V rámci této varianty je uvažováno s použitím provizorní hrazení v podobě 

drážek umístěných v rozdělovacích pilířích.  Výška pilířů byla navržena jako 12,4 m a 

vyvedena až nad hladinu zásobního prostoru. Toto řešení umožňuje kontrolu a 

manuální čistění česlí. V prostoru nad zásobní hladinou je možný pohyb osob a 

popřípadě montáž provizorní lávky mezi pilíři. Na tuto část navazuje návodní líc hráze. 

Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet 

výsledek ξPH= 0,05 (pesimistický výpočet ξPH = 0,1 a optimistický výpočet ξPH = 0,01). 

 ξ

 Ztráta na česlích závisí na světlosti česlic a jejich průřezu. Česle byly navrženy 

jako vytahovací s možností čištění a přímé kontroly. Max. rychlost na česlích byla 

stanovena na v = 0,8 m/s. Pro osazení česlí bylo použito drážek provizorního hrazení. 
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Jedná se tedy o česle pod úhlem 90° zalomené do tvaru obráceného L. Konstrukce se 

skládá ze dvou obdélníkových částí. První část byla uložena pod úhlem 90° a na ní 

navazuje vodorovná část česlí. Šířka česlic je s = 0,01 m, šířka mezičeslicové mezery je 

b = 0,06 m a rozteč česlí je 0,07 m. Celková výpočtová plocha česlí je 65,4 m2. Jedná se 

o stejné česlové pole jako v případě variant I a II, aby bylo možné snadněji obsluhovat 

veškerá zařízení. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro 

průměrný výpočet výsledek ξČ = 0,52 (pesimistický výpočet ξČ = 0,89 a optimistický 

výpočet ξČ = 0,35). 

 ξ

 Pro výpočet ztráty na vtoku byl použitý hydraulicky vhodný tvar dle Lískovce - 

strofoida. Hodnota součinitele místní ztráty na vtoku byla uvažována ξVT = 0,04. 

Souřadnice bodů křivky jsou zadány tabulkou: 

 

z x 

0,25 0,625 

0,27 0,189 

0,29 0,094 

0,31 0,044 

0,33 0,013 

z x 

0,34 0,000 

0,35 -0,008 

0,37 -0,021 

0,39 -0,028 

0,41 -0,028 

Tab. 8.1 Souřadnice bodů strofoidy vtoku dle Lískovce  

 ξ

 Jako revizní uzávěr v rámci této varianty bylo navrženo nožové šoupě s 

elektropohonem. Z důvodu manipulace s uzávěrem za vyrovnaných tlaků před a za 

uzávěrem bylo navržené obtokové potrubí Do = 0,1 m pro možnost plnění prostoru za 

uzávěrem. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek ξRU = 0,03 (pesimistický výpočet ξRU = 0,035 a optimistický výpočet    

ξRU = 0,025). 

 ξ

 Tento součinitel závisí na typu uzávěru, jeho konstrukci, velikosti otevření. Je 

nutné, aby tento součinitel byl určen přímo výrobcem uzávěru, neboť uzávěry od 
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různých výrobců se mohou konstrukčně lišit. Je vhodné znát ztrátu uzávěru v plně 

otevřené poloze a také v mezipolohách při částečném otevření. Jako tento uzávěr byla 

navržena klapka. Prostor za uzávěrem byl vybaven zavzdušňovacím potrubím o 

průměru D = 0,1 m z důvodů zamezení podtlaků, vzniku kavitace a s tím souvisejících 

nežádoucích jevů. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro 

průměrný výpočet výsledek ξNPU = 0,04 (pesimistický výpočet ξNPU = 0,045 a 

optimistický výpočet ξNPU = 0,035). 

 ξ

 Mezi revizním (nožové šoupě) a návodním provozním uzávěrem (klapkou) je 

navržena montážní vložka. Montážní vložka se používá při spojení dvou pevně 

uložených prvků např. mezi dvěma uzávěry, vymezuje délkové nepřesnosti a osové 

změny polohy spoje vzniklé např. u přírubových spojů po dotažení (zdeformuje se 

těsnění). Vzhledem k malým hodnotám součinitele místní ztráty a blízkosti dvou 

významnějších ztrát na uzávěrech byl zvolen ξMV = 0.  

 ξ

 Jako vzdušní provozní regulační uzávěr byl navržen plunžrový uzávěr. Jedná 

se sice o dražší uzávěr, ale pro požadované parametry provozně spolehlivý. Po 

dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný výpočet výsledek 

ξVPU = 0,75 (pesimistický výpočet ξVPU = 1 a optimistický výpočet ξVPU = 0,5). 

 ξ

 Ztráta třením byla uvažována pro potrubí délky 16,75 m o průměru D = 0,5 m. 

Ztráty třením jsou zahrnuté v níže uvedeném výtokovém součiniteli μ. 

 λ 

 Součinitel tření λ závisí na drsnosti vnitřních stěn potrubí, kterou uvažujeme  

∆ = 0,0005 m a jeho průměru D = 0,5 m. Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo 

dosaženo pro průměrný výpočet výsledek λ = 0,02 (pesimistický výpočet λ = 0,031 a 

optimistický výpočet λ = 0,014). 

 μ

 Po dosazení všech uvažovaných hodnot bylo dosaženo pro průměrný 

výpočet výsledek μ = 0,62 (pesimistický výpočet μ = 0,56 a optimistický výpočet             

μ = 0,70).  
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 Výsledné průtoky pro optimistickou, pesimistickou a průměrnou variantu 

jsou uvedeny v tabulce níže 

 

Hladina v nádrži    

[m n. m.] 

Průtok QMAX -  1 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QPRU -  1 x 

výpust [m3/s] 

Průtok QMIN -  1 x 

výpust [m3/s] 

394,5 2,86 2,57 2,80 

394 2,83 2,54 2,77 

393 2,76 2,48 2,70 

392 2,70 2,42 2,64 

390 2,56 2,30 2,50 

388 2,41 2,16 2,36 

386 2,25 2,02 2,20 

384 2,09 1,87 2,04 

382,4 1,94 1,74 1,90 

382 1,90 1,71 1,86 

380 1,70 1,53 1,66 

378 1,47 1,32 1,44 

376 1,19 1,07 1,17 

375,3 1,08 0,97 1,06 

374 0,83 0,75 0,81 

Tab. 8.2 Návrhové průtoky asanačního potrubí  
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 V posledních zhruba třech dekádách jsme pozorovali, jak se počasí stává stále 

více extrémním. Ať už se jedná o rozsáhlé povodně např. v letech 1997, 2002, 2010, 

nebo o dlouhá suchá období pozorována v posledních letech. Z výše uvedeného 

vyplývá nutnost přehodnocení hospodaření s vodou z hlediska zadržení vody v 

krajině, zdroje pitné vody a hygienického elementu v přírodě. A také zhodnocení a 

nutnost vhodné povodňové ochrany obyvatel a majetku. Výrazným 

vodohospodářským objektem jsou přehrady, jejichž správná funkce je důležitá 

k plnění všech funkcí za suchých období a období povodňových stavů. Jednou 

z nejdůležitějších částí každé přehrady jsou spodní výpusti a odběrná potrubí 

respektive funkční objekty. V této práci byl proveden návrh, výpočet a vykreslení 

těchto objektů na připravovaném vodním díle Nové Heřminovy, které je za mnoho let 

jedním z největších vodohospodářských projektů v České republice. Snahou této 

práce bylo navrhnout variantní řešení objektů spodních výpustí a odběrů na reálném 

projektu přehrady s možnosti uplatnění na jiném díle podobných parametrů. 

Paralelně s touto prací již probíhá návrh těchto objektů včetně matematických a 

hydraulických modelů. Hlavním cílem bylo se od těchto návrhů co nejvíce odlišit např. 

v počtu, tvaru, rozměrech a typech uzávěrů výpustí. V práci byla prezentována 

analýza uzávěrů použitých na spodních výpustech v ČR členěná dle typu uzávěru, 

funkce, rozměru a výšky hráze nad terénem. Uvedený souhrn spolu s podklady 

výrobců uzávěrů a požadavky normy ČSN 75 2340 sloužil jako podklad pro návrh tří 

hlavních variant spodních výpustí. Pro návrh spodních výpustí a odběrů byla 

uvažována typická betonová hráz vhodná v mnohých případech přehradních profilů 

pro akumulaci povrchových vod se zvolenými parametry. Jejich volba zohledňovala 

požadavek na velký retenční prostor a  poměrně velké požadavky na převedení 

průtoku pouze dvěma bloky hráze sdruženými s korunovými bezpečnostními přelivy. 

V textu byly představeny tři hlavní ekonomicky a provozně vhodné varianty návrhu 

spodních výpustí a varianta odběrného potrubí pro MVE a asanační výpust splňující 

požadavky normy ČSN 75 2340. Varianty se liší především typem uzávěrů, profilem 

potrubí a počtem výpustí. Každá varianta má svoje výhody a nevýhody, až konkrétní 

podmínky umístění přehrady by umožnily stanovit nejvhodnější variantu. 
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ap.................................. a podobně 

cca.  .............................. přibližně 

EIA ................................ Environmental Impact Assessment 
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min.  ............................. minimum 

max.  ............................ maximum 

aj.  ................................. a jiné 

tzv.  ............................... takzvané  

obr.  .............................. obrázek 

tab.  .............................. tabulka 

ČR ................................. Česká republika 

mil. ............................... milion 
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tzn. ............................... to znamená 

MZe .............................. Ministerstvo zemědělství 

MŽP .............................. Ministerstvo životního prostředí 

HYDROG ...................... srážkoodtokový model 

MVN ............................. malé vodní nádrže 

IZS ................................. integrovaný záchranný systém 

č.  .................................. číslo 

OHO ............................. Opatření na horní Opavě 

POD .............................. Povodí Odry 
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Sb.,  ............................... sbírky 

ČSN ............................... Česká stání norma 

ČHMÚ ........................... Český hydrometeorologický ústav 

MVE .............................. malá vodní elektrárna 

m n. m.  ........................ metrů nad mořem 

SNTL ............................. Státní nakladatelství technické literatury 

ČNI ................................ Český normalizační institut 

Vyd.  ............................. vydání 

ISBN.............................. International Standard Book Number 

MLVH............................ Ministerstvo lesního a vodního hospodářství 

ALFA ............................. ALFA NAKLADATELSTVÍ, s. r. o. 

s.  .................................. stránek 

příl.  .............................. Příloh 

zn.  ................................ Značka 

tř.  ................................. třída 
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D ................................... průměr potrubí [m] 

H ................................... tlačná výška [m] 

ppar ................................ tlak nasycených par [Pa] 

patm ............................... atmosférický tlak [Pa] 

Do .................................. průměr obtokového potrubí [m] 

Dz .................................. průměr zavzdušňovacího potrubí [m] 

PV1997 ............................ povodňová vlna roku 1997 [m3/s] 

PV100……………………….. povodňová vlna s průtokem, který je dosažen, nebo překročen 

v průměru jednou za sto let [m3/s] 

PV1000 ............................ povodňová vlna s průtokem, který je dosažen, nebo překročen 

v průměru jednou za tisíc let [m3/s] 

PV10000........................... povodňová vlna s průtokem, který je dosažen, nebo překročen 

v průměru jednou za deset tisíc let [m3/s] 

Q10 ................................ průtok, který je dosažen, nebo překročen v průměru jednou za 

deset let [m3/s] 

Q20 ................................ průtok, který je dosažen, nebo překročen v průměru jednou za 

dvacet let [m3/s] 

Q100 ............................... průtok, který je dosažen, nebo překročen v průměru jednou za 

sto let [m3/s] 

QMD ............................... průtok, který je měřitelný po dobu m dní v roce [m3/s] 

QN ................................. návrhový průtok, na který dimenzujeme výpustná a odběrná 

zařízení [m3/s] 

N ................................... počet roků [-] 

M ................................... počet dní [-] 

ppW .............................. pravděpodobnost překročení objemu [-] 

A .................................... plocha [m2] 

V .................................... objem [m3] 

v .................................... průřezová rychlost [m/s] 

x, y, z,............................ souřadnice [m] 

Pa .................................. dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí [mm] 

Qa .................................. dlouhodobý průměrný průtok [m3/s] 

Q ................................... průtok [m3/s] 

vč ................................... střední rychlost na česlích [m/s] 
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ξč ................................... součinitel místních ztrát na česlích [-] 

kf ................................... součinitel tvaru česlic [-] 

kd................................... součinitel zanášení česlí [-] 

δ .................................... úhel sklonu česlí proti vodorovné ose [°] 

b .................................... šířka mezičeslicové mezery [m] 

s .................................... šířka česlic [m] 

ξVT ................................. součinitel místních ztrát na vtoku [-] 

a .................................... výška výtokového otvoru diafragmy [m] 

λ .................................... součinitel tření [-] 

L .................................... délka potrubí [m] 

Re.................................. Reynoldsovo kritérium [-] 

∆ .................................... hydraulická drsnost potrubí [m] 

μ .................................... výtokový součinitel [-] 

α .................................... součinitel kinetické energie [-] 

Si ................................... vztažná plocha [m2] 

Li ................................... délka úseku s průměrem Di [m] 

Su .................................. plocha průtočného průřezu před regulačním uzávěrem [m2] 

ξi .................................... dílčí součinitel místních ztrát [-] 

f () ................................. funkce [dle typu funkce] 

g .................................... tíhové zrychlení [m/s-2] 

ξRU ................................. součinitel místní ztráty revizního uzávěru [-] 

ξMV ................................. součinitel místní ztráty montážní vložky [-] 

ξRU ................................. součinitel místní ztráty revizního uzávěru [-] 

ξNPU ............................... součinitel místní ztráty návodního provozního uzávěru [-] 

ξVPU................................ součinitel místní ztráty vzdušního provozního uzávěru [-] 

ξPH ................................. součinitel místní ztráty provizorního hrazení [-] 

ξT ................................... součinitel ztráty tření po délce [-] 

Q355d ............................. průtok, který měříme po dobu 355 dní v roce. [m3/s] 
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Výkres č. 1. 1 ............... VARIANTA I - PŮDORYS B - B´ 

Výkres č. 1. 2 ............... VARIANTA I - ŘEZ C - C´ 

Výkres č. 1. 3 ............... VARIANTA I - ŘEZ A - A´ 

Výkres č. 2. 1 ............... VARIANTA II - PŮDORYS B - B´ 

Výkres č. 2. 2 ............... VARIANTA II - ŘEZ C - C´ 

Výkres č. 2. 3 ............... VARIANTA II - ŘEZ A - A´ 

Výkres č. 3. 1 ............... VARIANTA III - PŮDORYS B - B´ 

Výkres č. 3. 2 ............... VARIANTA III - ŘEZ C - C´ 

Výkres č. 3. 3 ............... VARIANTA III - ŘEZ A - A´ 

Výkres č. 4. 1 ............... ASANAČNÍ VÝPUST - ŘEZ D - D´ 

Výkres č. 4. 2 ............... ODBĚR MVE - ŘEZ E - E´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


