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Cílem této práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu uvažované vodní 

nádrže Rychtářov na Velké Hané. Podstatou řešení je najít nalepšený odtok pro 

volené zásobní objemy nádrže při stanovené zabezpečenosti pomocí úlohy č. 4. 

Vytvořené řešení poskytuje dvě varianty výpočtu, se zavedením ztrát do výpočtu a 

se zanedbáním ztrát ve výpočtu. Tyto dvě varianty jsou následně v práci porovnány. 

Zásobní objem nádrže, vodní nádrž, vodohospodářské řešení, průtoková řada, 

zabezpečenost, nalepšený odtok 

The aim of this thesis is a water management analysis of the reservoir storage 

capacity of the Rychtářov reservoir on the Velká Haná watercourse. The essence of 

the analysis is to find an improved outflow for the selected reservoir storage 

capacity at the specified reliability using the exercise type no. 4. The solution 

provides two variants of calculation, introducing losses into calculation and 

neglecting losses into calculation. These variants are then compared at the work. 

Reservoir storage capacity, water reservoir, water management analysis, flow series, 

reliability, improved outflow  
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1 Úvod 

Klimatická změna a její dopady, to jsou nejčastější témata dnešní environmentální 

politiky. Přestože klimatické změny probíhají na naší planetě od doby, co planeta vznikla, 

vědecké výzkumy posledních desetiletí ukazují, že v současné době probíhají mnohem 

rychleji. Klimatická změna bude podle současných vědeckých poznatků ovlivňovat vodní 

režim na území České republiky. Základním důsledkem klimatické změny je pokles 

průměrné dlouhodobé odtokové výšky ve všech povodích. [1] 

Klimatická změna může způsobit potíže v obou hydrologických extrémech, v období 

sucha i při výskytu povodní. V obou případech se jedná o situaci, kdy nejsou splněny 

potřeby lidí. V případě sucha je to požadavek zejména na odběr vody a ředění odpadních 

vod, v případě povodně ochrana lidí a majetku. Oba extrémy můžou poškozovat 

ekosystém v plošném měřítku krajiny, zejména však ekosystémy přímo spojené 

s vodními toky. Podle dosud provedených výzkumů je z větší pravděpodobností 

očekáván nedostatek vody, než zvýšení intenzity a četnosti přívalových srážek. [2] 

Podle studie dopadů klimatické změny na vodohospodářské soustavy v povodí Moravy 

je jednou z dotčených oblastí s předpokládanou klimatickou změnou povodí řeky 

Velké Hané. V této lokalitě se uvažuje o stavbě vodní nádrže Rychtářov. Tato lokalita 

je také zahrnuta v Generelu chráněných území pro akumulaci povrchových vod a základní 

zásady využití těchto území z roku 2011. [3] 

 

Obr. č. 1: Mapa řešené oblasti (mapový podklad ČÚZK) 
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O této vodní nádrží se uvažovalo už v minulosti. Podle plánů z roku 1937 měla 

sloužit vojenskému výcvikovému táboru u Vyškova jako zdroj užitkové vody a zároveň 

jako koupaliště. V dokumentech z roku 1975 byla vodní nádrž Rychtářov na Velké Hané 

zmiňována jako možný posilovací zdroj pro vodárenskou nádrž Opatovice. Dnes je vodní 

nádrž Rychtářov uvažována jako vodárenský zdroj pro Vyškovsko a Prostějovsko 

v soustavě se stávající vodní nádrží Opatovice. Dále by měla nádrž zajistit nadlepšení 

ekologického průtoku dolního úseků Hané a protipovodňovou ochranu. [10] 
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2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zpracování hydrologických podkladů a vypracování 

vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže Rychtářov na toku Velká Haná. 

Nádrž Rychtářov na toku Velká Haná je součástí generelu chráněných území 

pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území z roku 2011.  
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3 Metody výpočtu 

Ke splnění cílů bakalářské práce bylo zapotřebí zpracovat mapové a hydrologické 

podklady a sestavit batygrafické čáry nádrže. Dále bylo nutné stanovit ztráty 

z vodohospodářské nádrže a provést vodohospodářské řešení nádrže. 

3.1 Batygrafické čáry 

Pomocí batygrafických čár, což jsou čáry zatopených ploch a čáry zatopených objemů, 

popisujeme morfologii údolí. Čára zatopených ploch udává závislost mezi výškou plnění 

nádrže H a příslušnou zatopenou plochou hladiny F odpovídající plnění. Čára zatopených 

objemů udává závislost mezi výškou plnění H a příslušným zatopeným objemem. 

Při konstrukci těchto čár je prvotní čára zatopených ploch. Jako podklad pro její stanovení 

je nutno použít mapy pro podrobnou situaci zátopy, které nesmějí být v měřítku menším 

než 1:5000. Postup je následující. V nejnižším místě nádrže, vytvořené předpokládanou 

hrází a stěnami údolí, takže vzniká uzavřený útvar, je položena výška plnění nádrže H0. 

Výška plnění se udává buď v reálných výškách H0 = 0, nebo přímo v nadmořských 

výškách v metrech nad mořem. Této výšce plnění odpovídá plocha hladiny F0 = 0. 

Stanovení posloupnosti bodů H0, H1, H2, …..Hi,….Hn, která je vytvořena 

tak, že Hi+1 = Hi + ΔH pro i = 1, 2,….., n-1, kde Hn je koncový bod testované výšky plnění 

a ΔH je zvolený přírůstek výšky plnění a nalezením odpovídající posloupnosti ploch 

hladin při daném plnění F0, F1, F2, ….., Fi….., Fn je požadovaná závislost vytvořena. 

Odpovídající diskrétní body (Hi, Fi), pro i = 0, 1, 2, ……n, určující průběh čáry 

zatopených ploch. Vlastní čáru získáme spojením těchto bodů pomocí přímky. 

Konstrukce je přibližná a závisí na měřítku použitých podkladů na volbě velikosti ΔH. 

[6] 

Odvození čáry zatopených objemů je následující. V diskrétním bodě výšky plnění nádrže 

Hi je dána zatopená plocha Fi a odpovídající objem plnění nádrže Vi. Zvětšíme-li plnění 

nádrže na hodnotu Hi+1, při dané zatopené ploše Fi+1, je dán odpovídající objem plnění 

nádrže hodnotou Vi+1. Pro H0 = 0 platí, V0 = 0, je možno postupným dosazováním 

do rovnice (1) za Fi, Fi+1 a Hi, Hi+1 pro i = 0, 1, 2, 3, …, n-1 získat posloupnost V0, V1, 

V2, ……. Vn. Spojením diskrétních bodů (Hi, Vi) pro i = 0, 1, 2, …, n, získáme čáru 

zatopených objemů. [6] 

 

 

𝑉𝑖+1 = 𝑉𝑖 +
𝐹𝑖 + 𝐹𝑖+1

2
(𝐻𝐼+1 − 𝐻𝑖) 

(1) 
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Tab. č. 1: Ukázka výpočtu batygrafických čár 

H [m n. m.] h [m] Δh [m] FD [m2] FH [m2] F [m2] V [m3] ∑V [m3] 

301 0 0 0 0 0 0 0 

302 1 1 0 850 425 297 297 

304 3 2 850 7 076 3 963 7 926 8 223 

306 5 2 7 076 22 801 14 939 29 877 38 101 

308 7 2 22 801 39 910 31 356 62 711 100 812 

3.2 Ztráty z nádrže 

Do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže je nutno zavést i ztráty vody. Někdy 

se totiž může stát, že ztráty jsou tak velké, že nádrž nestačí pokrýt nároky uživatelů vody. 

V této práci je dále řešen pouze výpar z vodní hladiny, ztráty vody průsakem a ztráty 

vody tvořením ledu byly zanedbány.  

 

Obr. č. 3: Schéma ztrát vody z nádrže 

Obr. č. 2: Čára zatopených ploch F(h) a čára zatopených objemů V(h) 
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3.2.1 Výpar z volné hladiny 

Vypařování vyplývá z neustálého pohybu molekul vody, který se stupňuje při nárůstu 

teploty. Některé molekuly přitom překonávají přitažlivost molekul sousedních 

a přecházejí do ovzduší. Opačným procesem je kondenzace. Výpar je složitý proces, 

závislý především na velikosti plochy, jejím tvaru, barvě, vegetaci, zásobě vody, teplotě 

vzduchu, vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a síle větru. Rozeznáváme výpar z volné 

hladiny, výpar z půdy a výpar z rostlin. Výpar z vodní hladiny je poměrně nejjednodušší. 

U vodních nádrží je významnou složkou ztrát vody. Tento výpar se v našich podmínkách 

pohybuje v rozmezí 1 až 3 mm za den a 200 až 800 mm za rok, především v závislosti 

na teplotě a nadmořské výšce. [4] 

Výpar z vodní hladiny byl v této práci stanoven v souladu s ČSN 75 2405 [5], pomocí 

výparu závislého na nadmořské výšce a tabulky procentuální rozdělení v jednotlivých 

měsících. Jedná se o přibližné stanovení výparu z volné hladiny. 

 

Tab. č. 2: Procentuální rozdělení ročního výparu na měsíce [5] 

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

% z ročního výparu 1 2 6 9 12 14 16 15 11 7 5 2 

 

 

 

Obr. č. 4: Výpar z volné hladiny v závislosti na nadmořské výšce [5] 
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3.3 Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže 

Při vodohospodářském řešení zásobní funkce nádrže hledáme vztah mezi třemi 

veličinami, přesněji mezi hodnotou nalepšeného odtoku OP, velikostí zásobního objemu 

VZ a zabezpečeností nalepšeného odtoku P. Z těchto tří veličin jsou vždy dvě zadány 

a hledá se veličina nezadaná. Tím vzniknou základní typy úloh vodohospodářského řešení 

zásobní funkce nádrže. Jde o tzv. Úlohu č. 1, kde zásobní objem VZ je funkcí 

požadovaného odtoku OP a zabezpečenosti P = 100 %, tedy VZ = F (OP, P), Úlohu č. 2, 

kde zabezpečenost P je funkcí požadovaného odtoku OP a zásobního objemu VZ, tedy 

P = F (OP, VZ), Úlohu č. 3, kde zásobní objem VZ je funkcí požadovaného odtoku OP 

a zabezpečenosti P < 100 %, tedy VZ = F (OP, P) a Úlohu č. 4, kde požadovaný odtok OP 

je funkcí zásobního objemu VZ a zabezpečenosti P, tedy OP = F (VZ, P). Dále 

je v bakalářské práci řešena Úloha č. 4. [6] 

3.3.1 Úloha č. 4 (OP = F (VZ, P)) 

Úloha č. 4 je takový typ úlohy, kde nalepšený odtok OP je funkcí zásobního objemu 

nádrže VZ a zabezpečenosti P. Tato úloha se provádí pomocí simulačního modelu. 

Parametrem je řešená veličina OP ∈ ⟨0, Qa⟩, kritériem je rozdíl vypočtení zabezpečenosti 

P a požadované zabezpečenosti P´, které minimalizujeme. Postup výpočtu vychází 

z úlohy č. 2. Tedy z úlohy typu P = F (OP, VZ), kde se postupuje jednorázovou simulací 

provozu nádrže. Pro úlohu č. 2 je předem známá hodnota VZ. Počáteční podmínkou je plná 

nádrž na začátku testovaného období a okrajovou podmínkou je řada přítoků vody 

do nádrže v příslušném časovém kroku. V každém časovém kroku je prováděna bilance 

mezi požadovaným odtokem OP a přítokem vody do nádrže Q. Jestliže platí OP > Q, nádrž 

se prázdní a jestliže platí OP < Q, dochází k plnění nádrže. Poté se testuje omezující 

podmínka ∑(OP-Q), zda nedojde na konci každého měsíce k vyprázdnění nádrže. Pokud 

k tomuto dojde, nastane porucha odtoku vody z nádrže. To znamená, že ve všech 

měsících, kdy odtok vody O je menší než požadovaný nalepšený odtok OP nastane 

porucha v dodávce vody. Zaznamená se celkový součet všech poruchových roků, měsíců 

a jejích celkové množství nedodané vody oproti plánované hodnotě a je vypočtená 

zabezpečenost podle opakování, trvání a množství nedodané vody. [6] 
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Tab. č. 3: Ukázka výpočtu úlohy č. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

i 

ro
k
 

m
ěsíc 

Op 

[m3/s] 

Q 

[m3/s] 

O 

[m3/s] 

Op - Q 

[m3/s] 

∑(Op - Q) 

[m3/s] 
Mr Mm D´ 

1 

1
9

3
9
 

I 10.0 10.3 10.3 -0.3 0.0    

2 II 10.0 8.6 10.0 1.4 1.4    

3 III 10.0 42.6 41.2 -32.6 0.0    

4 IV 15.0 64.5 64.5 -49.5 0.0    

5 V 25.0 35.2 35.2 -10.2 0.0    

6 VI 25.0 20.3 25.0 4.7 4.7    

7 VII 30.0 15.0 30.0 15.0 19.7    

8 VIII 30.0 16.8 30.0 13.2 32.9    

9 IX 25.0 8.5 20.6 16.5 45.0 - - 4.4 

10 X 15.0 10.5 10.5 4.5 45.0  - 4.5 

11 XI 15.0 24.7 15.0 -9.7 35.3    

12 XII 15.0 23.2 15.0 -8.2 27.1    

13 1
9

3
2
 

I 10.0 13.2 10.0 -3.2 23.9    

- - - - - - -    

- - - - - - -    

- 1
9

7
0
 

- - - - - -    

- - - - - - -    

480 XII 15.0 21.2 21.2 -6.2 0.0    

        ∑Mr = 

1 

∑Mm = 

2 

∑D´= 8.9 

[m3/s] 

 

 

3.3.2 Grafické řešení úlohy č. 4 (OP = F (VZ,P)) 

Provádí se opět pomocí simulačního modelu. Parametrem je řešená veličina 

OP ∈ ⟨OZAR , Qa⟩. Zaručeným odtokem rozumíme maximální ze všech možných odtoků, 

jehož zabezpečenost je 100 %. Každý vyšší odtok až po hodnotu Qa má zabezpečenost 

menší. Velikost OZAR je možno určit metodou “napjaté niti“. Při řešení se vychází 

ze součtové čáry plné a prázdné nádrže. Maximální sklon “napjaté niti“ mezi oběma 

čarami určuje sklon součtové čáry v suchém období. Každý větší průtok než OZAR vyvolá 

poruchy v dodávce vody, jejichž klasifikací získáme hledanou zabezpečenost. [6] 
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Obr. č. 5: Grafické řešení úlohy č. 4 [6] 

3.4 Výpočet zabezpečenosti 

Mírou zabezpečenosti nalepšeného odtoku OP, jako výsledek řízení odtoku, 

je pravděpodobnost, že skutečný odtok neklesne pod plánovanou hodnotu OP. 

Zabezpečenost může být podle opakování PO, podle trvání PT a podle dodávky vody PD. 

3.4.1 Zabezpečenost podle opakování PO 

Je nejužívanějším a nejjednodušším ukazatelem zabezpečenosti. Je dána poměrem 

bezporuchových roků k celkovému počtu let v daném období. Jedná se o nejméně přesný 

ukazatel zabezpečenosti. Ukazatel nezachycuje hloubku poruchy ani neodteklé množství 

oproti plánované hodnotě. Zabezpečenost podle opakování se dá vyjádřit vztahem (2). [6] 

𝑃 =
𝑚 − 0,3

𝑛 + 0,4
 × 100, 𝑃 ∈ (0, 100) (2) 

kde: 

m  počet bezporuchových let, 

n  celkový počet let ve sledovaném období. 

3.4.2 Zabezpečenost podle trvání PT 

Zabezpečenost podle trvání je přesnější ukazatel zabezpečenosti nalepšeného odtoku 

než zabezpečenost podle opakování PO. Je dána poměrem skutečného trvání 

bezporuchového odtoku vody k celkovému trvání vyšetřovaného období. 

Ani zde neexistuje přímý vztah mezi skutečným trváním poruch a mezi hospodářskou 

ztrátou. Tato zabezpečenost lze vyjádřit vztahem (2). [6] 

kde:  

m  počet bezporuchových měsíců, 

n  celkový počet měsíců ve sledovaném období. 
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3.4.3 Zabezpečenost podle dodávky vody PD 

Tento ukazatel zabezpečenosti má k hospodářským důsledkům řízení odtoku vody 

nejblíže. Avšak nemusí jednoznačně vystihnout hospodářskou ztrátu, protože v něm není 

zahrnut poměr mezi hloubkou a trváním poruchy. Ve všech měsících, kdy je odtok vody 

z nádrže O menší než požadovaný nalepšený odtok vody z nádrže OP znamená, že nastala 

porucha v dodávce vody z nádrže. Zabezpečenost podle dodávky vody je potom dána 

poměrem skutečně odteklého množství vody k plánovanému odteklému množství 

v daném období. Pro výpočet míry zabezpečenosti podle dodávky vody vystačí vztah (2). 

[6] 

kde: 

m  skutečné odteklé množství vody [m3], 

n  plánované odteklé množství vody při nalepšeném odtoku v daném období 

[m3]. 
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4 Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

Rychtářov 

4.1 Vodohospodářský význam nádrže 

Potenciální objem vodní nádrže je až 7,3 mil. m3. Nádrž je uvažována jako vodárenský 

zdroj pro Vyškovsko a Prostějovsko v soustavě se stávající vodní nádrží Opatovice. 

Vodní nádrž Opatovice se nachází na řece Malá Haná kousek od stejnojmenné obce. Byla 

uvedena do provozu roku 1972 a její hlavní náplň je zásobení pitnou vodou Vyškovska 

a Bučovicka. Ze zásobního objemu nádrže se odebírá ročně přibližně 2 mil. m3 vody. 

Dalším účelem nádrže je zajišťování minimálního průtoku v toku pod hrází. Od roku 

2008 je tento průtok využit na výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně o výkonu 

5,5 kW. [10], [7] 

4.2 Dotčené obce a oblasti 

Oblasti, které jsou dotčené možnou realizací vodního díla Rychtářov. 

4.2.1 Vyškov 

Vyškov je město ležící v severní části Jihomoravského kraje na řece Haná. Je vzdáleno 

asi 30 km od Brna. Leží téměř uprostřed Moravy na rozhraní Drahanské vrchoviny, 

Litenčiskýh vrchů a nížiny Hornomovského úvalu. Vyškov dnes zaujímá rozlohu více 

než 5 000 ha, počet obyvatel se pohybuje kolem 21 000. Centrum města je umístěno 

v nadmořské výšce 245 m n. m., kde již od středověku stojí trojúhelníkové náměstí. 

Vyškov je napojen na dálniční síť D1 Praha – Brno –Vyškov. Vyškov je neodmyslitelně 

spojen s armádou, kdy už od roku 1936 je sídlem vojenské posádky. Díky vysoké 

vojenské škole pozemního vojska se Vyškov stal v roce 1972 univerzitním městem. Mezi 

dotčené oblasti patří zejména Rychtářov, Hamiltony, Lhota a Pařezovice, 

což jsou městské části, které jsou situovány severně od centra Vyškova. [8], [13]  

 

Obr. č. 6: Letecký snímek náměstí ve Vyškově [14] 
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4.2.2 Vojenský újezd Březina 

Vojenský újezd Březina leží na severu okresu Vyškov v lesnatém území Drahanské 

vrchoviny. Území újezdu zahrnuje 158 206 km² lesů, újezd byl vytvořen vládou ČSR dne 

17. dubna 1951 s platností od 1. května 1951 na základě zákona č. 169/1949 Sb., 

o vojenských újezdech, na území dosavadního vojenského tábora Dědice zřízeného 

vládou ČSR v roce 1936. Na rozdíl od případů jiných vojenských újezdů nebyla při jeho 

zřízení vysídlena žádná obec. Újezdní úřad vojenského újezdu sídlí ve Vyškově 

a vykonává mimo jiné také funkci stavebního dozoru a matriky. Téměř celé území 

vojenského újezdu je zalesněno. Nezalesněné a odlesněné plochy tvoří především různé 

vojenské areály. Na území vojenského újezdu se nachází i Myslejovická nádrž. K roku 

2016 není na území újezdu nikdo hlášen k trvalému pobytu. [9] 

 

4.3 Hydrologické podklady 

Na vodním toku Velká Haná není žádná měrná stanice, proto jako podklad pro výpočet 

zásobního objemu nádrže byla poskytnuta průtoková řada měsíčních průtoků 

Qm z nejbližšího vodního toku Malá Haná za období 1955 až 2015. Průtoková řada byla 

poskytnuta ČHMÚ Brno. Průměrné měsíční průtoky za období od roku 1955 do roku 

1972 byly naměřeny na měrné stanici Opatovice pod nádrží. Průtoky dalších let z této 

stanice nebylo možno nadále využívat, protože zde byla uvedena do provozu 

VN Opatovice, a průtoky by tak byly ovlivněny. V období 1972 – 1977 je v průtokové 

řadě výpadek v měření. V roce 1977 se začaly měřit průtoky na stanici 

Opatovice nad nádrží. V roce 1985 byla měrná stanice Opatovice nad nádrží poškozena 

vlivem povodně a tím vznikl další výpadek v měření až do roku 1992.  

Obr. č. 7: Vojenský újezd Březina (mapový podklad ČÚZK) 
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4.3.1 Hlásný profil Opatovice pod nádrží 

Měrná stanice je umístěna těsně pod vodní nádrží Opatovice na levém břehu 

pod zaústěním bezpečnostního přelivu hráze. Jedná se o hlásný profil kategorie A. [16] 

Provozovatel stanice: ČHMÚ Brno 

Plocha povodí: 40,88 km2 

Hydrologické číslo povodí 4-12-02-008 

Nula vodočtu: 295,50 m n. m. 

Průměrný roční průtok: 0,092 m3/s 

 

Tab. č. 4: N - leté průtoky měrné stanice Opatovice pod nádrží [16] 

N-leté průtoky [m3/s] 

Q1 3.6 

Q5 7.8 

Q10 10.1 

Q50 16.1 

Q100 19 

 

Obr. č. 8: Hlásný profil Opatovice pod nádrží 
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Obr. č. 9: Poloha hlásného profilu Opatovice pod nádrží (mapový podklad ČÚZK) 

4.3.2 Měrná stanice Opatovice nad nádrží 

Měrná stanice Opatovice nad nádrží je umístěna v lesnatém údolí nad vodní nádrží 

Opatovice na pravém břehu řeky Malá Haná. [15] 

Provozovatel stanice: ČHMÚ Brno 

Plocha povodí: 30,92 km2 

Hydrologické číslo povodí: 4-12-02-008 

Nula vodočtu: 337,09 m n. m. 

Průměrný roční průtok: 0,16 m3/s 

 

Tab. č. 5: N - leté průtoky měrné stanice Opatovice nad nádrží [15] 

N-leté průtoky [m3/s] 

Q1 3 

Q5 8 

Q10 10.5 

Q50 18 

Q100 22 
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Obr. č. 10: Hlásný profil Opatovice nad nádrží 

 

Obr. č. 11: Poloha hlásného profilu Opatovice nad nádrží (mapový podklad ČÚZK) 
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4.3.3 Zpracování průtokové řady 

Z důvodu, že na toku Velké Hané není žádná měrná stanice, musely být průtoky 

přepočteny podle velikosti sběrné plochy povodí. Jelikož je průtoková řada složena 

z průtoků dvou různých stanic, které mají rozdílnou sběrnou plochu, bylo potřeba stanovit 

dva koeficienty x a y. 

 

Průtoková řada z měrné stanice pod nádrží má sběrnou plochu 40,88 km2 a sběrné povodí 

na Velké Hané po profil hráze má plochu 51,00 km2, která je naznačena na obr. č. 12. 

Výpočtem pomocí rovnice (3) byl stanoven koeficient x = 1,248. Na stanici nad nádrží je 

sběrná plocha povodí 30,92 km2, proto koeficient y vyšel pomocí rovnice (4), y = 1,649. 

Poté byly průtoky příslušných stanic vynásobeny těmito koeficienty a vznikla jedna 

průtoková řada na Velké Hané. Dva výpadky měření v období 1972 – 1977 a 1985 – 1992 

byly doplněny o průměrné měsíční průtoky z tabulky č. 7. 

 

 

𝑥 =
51,00

40,88
= 1,248 

(3) 

 

𝑦 =
51,00

30,92
= 1,649 (4) 

Obr. č. 12: Plocha povodí Velké Hané 
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Tab. č. 6: Průměrné měsíční průtoky povodí Malá Haná 

Měsíc Qm[m3/s] 

1 0.170 

2 0.224 

3 0.406 

4 0.328 

5 0.220 

6 0.127 

7 0.102 

8 0.085 

9 0.077 

10 0.072 

11 0.108 

12 0.136 

Qa 0.171 

 

Tab. č. 7: Průměrné měsíční průtoky povodí Velká Haná 

Měsíc Qm [m3/s] 

1 0.258 

2 0.325 

3 0.595 

4 0.470 

5 0.317 

6 0.178 

7 0.147 

8 0.120 

9 0.114 

10 0.105 

11 0.157 

12 0.201 

Qa 0.249 

 

4.4 Nároky uživatelů vody 

Nalepšený odtok OP s danou zabezpečeností P je určen nároky na odběr zejména 

pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl a hydrotechniku. Nejmenší celkový odtok 

z regulačního prvku, který musí být na základě všech nároků vždy zachován, se nazývá 

zaručený minimální odtok. Je zřejmé, že mezní zaručený odtok jakožto výsledek řízení 

odtoku je možno definovat jako maximální ze všech možných odtoků, jehož 

zabezpečenost je rovna 100 % proto, že každý nižší odtok má zabezpečenost rovněž 

100 %, ale každý vyšší má zabezpečenost menší než 100 %. Zabezpečenost 

se volí podle národohospodářského a společenského významu požadovaných účelů. 
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Podle třídy významnosti odběratelů, uživatelů a efektů nádrže je stanovena 

zabezpečenost podle trvání plné dodávky v měsících. Jelikož je nádrž uvažována jako 

vodárenský zdroj pro Vyškovsko a Prostějovsko, které mají podle Českého statistického 

úřadu dohromady 199 497 obyvatel, spadá nádrž do třídy významnosti A, kde jsou 

následující podmínky. [6] 

Třída A 

a) Vodovody pro více než 150 tisíc obyvatel 

b) Jaderná elektrárna a tepelná elektrárna nad 500 MW 

c) Vybrané průmyslové podniky celostátního významu (zejména s nepřetržitým 

provozem) 

U třídy významnosti A nesmí zabezpečenost podle trvání PT, plné dodávky být menší 

než 99,5 %. 

4.5 Umístění profilu hráze 

Samotný profil hráze je umístěn na řece Velká Haná. Velká Haná pramení v Olomouckém 

kraji, přesněji v obci Drahany v nadmořské výšce 630 m n. m. Od pramene se Velká Haná 

ubírá jižním směrem, kde vtéká do údolí Velké Hané a teče podél hranice vojenského 

újezdu Březina. Velká Haná má celkovou délku 21,2 km a po společném soutoku 

v Dědicích, tvoří s řekou Malá Haná tok Hané.  Profil je umístěn 4,27 km od soutoku 

Velké a Malé Hané ve výšce 301,3 m n. m. Z hlediska podnebí se Rychtářov řadí 

do mírně teplé oblasti, kde je průměrná roční teplota kolem 6 – 7 °C a průměrná roční 

srážka dosahuje 600 – 700 mm.  

 

Obr. č. 13: Umístění profilu hráze (mapový podklad ČÚZK) 
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4.6 Batygrafické čáry 

Batygrafické čáry byly zpracovány v ArcMap, což je aplikace ArcGIS, která slouží 

pro všechny mapové úlohy, včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. 

ArcMap disponuje několika nástroji, které dokáží data zpracovat, připravit pro analýzu, 

získat z nich nové informace a výsledek nakonec zobrazit a vytvořit z nich mapu. Mapové 

podklady a výškopis, které jsou pro zpracování batygrafických čar nezbytné, poskytnul 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Brně. [11] 

 

Obr. č. 14: Ukázka práce v programu ArcMap 

 

Jako počáteční výšková hodnota byla zvolena nadmořská výška umístění hráze, tedy 

H0 = 301,3 m n. m. Této výšce plnění přísluší plocha F = 0 m2 a objem nádrže V = 0 m3. 

Dále byly výšky voleny po dvou metrech až do nadmořské výšky 352,0 m n. m., 

kde je celková výška plnění h = 50,7 m. Této výšce plnění nádrže přísluší plocha 

F = 946 611 m2 a objem V = 18 271 435 m3. 
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Obr. č. 15:Zatopené plochy nádrže (mapový podklad ČÚZK) 
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Tab. č. 8: Výpočet batygrafických čar 

H [m n.m.] h [m] Δh [m] FD [m2] FH [m2] F [m2] V [m3] ∑V [m3] 

301.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

302.00 0.70 0.70 0.00 850.00 425.00 297.50 297.50 

304.00 2.70 2.00 850.00 7 076.00 3 963.00 7 926.00 8 223.50 

306.00 4.70 2.00 7 076.00 22 801.00 14 938.50 29 877.00 38 100.50 

308.00 6.70 2.00 22 801.00 39 910.00 31 355.50 62 711.00 100 811.50 

310.00 8.70 2.00 39 910.00 62 014.00 50 962.00 101 924.00 202 735.50 

312.00 10.70 2.00 62 014.00 90 267.00 76 140.50 152 281.00 355 016.50 

313.30 12.00 1.30 90 267.00 104 778.25 97 522.63 126 779.41 481 795.91 

314.00 12.70 0.70 104 778.25 112 592.00 108 685.13 76 079.59 557 875.50 

316.00 14.70 2.00 112 592.00 137 821.00 125 206.50 250 413.00 808 288.50 

318.00 16.70 2.00 137 821.00 162 463.00 150 142.00 300 284.00 1 108 572.50 

320.00 18.70 2.00 162 463.00 198 825.00 180 644.00 361 288.00 1 469 860.50 

322.00 20.70 2.00 198 825.00 246 035.00 222 430.00 444 860.00 1 914 720.50 

324.00 22.70 2.00 246 035.00 285 694.00 265 864.50 531 729.00 2 446 449.50 

326.00 24.70 2.00 285 694.00 319 235.00 302 464.50 604 929.00 3 051 378.50 

328.00 26.70 2.00 319 235.00 352 422.00 335 828.50 671 657.00 3 723 035.50 

330.00 28.70 2.00 352 422.00 385 480.00 368 951.00 737 902.00 4 460 937.50 

332.00 30.70 2.00 385 480.00 419 089.00 402 284.50 804 569.00 5 265 506.50 

334.00 32.70 2.00 419 089.00 453 978.00 436 533.50 873 067.00 6 138 573.50 

336.00 34.70 2.00 453 978.00 495 620.00 474 799.00 949 598.00 7 088 171.50 

336.50 35.20 0.50 495 620.00 503 953.57 485 001.40 242 500.70 7 300 000.00 

338.00 36.70 1.50 503 953.57 535 850.00 519 901.78 779 852.67 7 868 024.17 

340.00 38.70 2.00 535 850.00 579 244.00 557 547.00 1 115 094.00 8 983 118.17 

342.00 40.70 2.00 579 244.00 633 944.00 606 594.00 1 213 188.00 10 196 306.17 

344.00 42.70 2.00 633 944.00 705 759.00 669 851.50 1 339 703.00 11 536 009.17 

346.00 44.70 2.00 705 759.00 773 999.00 739 879.00 1 479 758.00 13 015 767.17 

348.00 46.70 2.00 773 999.00 839 858.00 806 928.50 1 613 857.00 14 629 624.17 

350.00 48.70 2.00 839 858.00 908 732.00 874 295.00 1 748 590.00 16 378 214.17 

352.00 50.70 2.00 908 732.00 984 489.00 946 610.50 1 893 221.00 18 271 435.17 

        

 

Graf č. 1: Batygrafické čáry 
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4.7 Stanovení stálého nadržení 

Volba úrovně hladiny stálého nadržení HS, jeho objemu VS se řídí požadavky na prostor 

stálého nadržení. Požadavky mohou být například na ochranu a tvorbu životního 

prostředí, na zajištění jakosti vody v nádrži, a zajištění podmínek na plavbu, na zajištění 

minimálního spádu při energetickém využití, na rekreaci a chov ryb. Prostor stálého 

nadržení se udržuje trvale naplněný. Využití tohoto prostoru je možné pouze při řešení 

havarijních situací. Při takových situacích musí být učiněna jistá opatření, aby nedošlo 

k ohrožení lidských životů a samotné bezpečnosti vodního díla. Prostor stálého nadržení 

AS o celkovém obejmu VS je za normálního provozu nevyužívaný. [5], [6] 

U stanovení hladiny stálého nadržení je rozhodující hloubka hs nikoli objem 

Vs, který by měl být co nejmenší abychom zbytečně nenavyšovali celkový objem nádrže. 

U nádrží, které slouží pro zásobování pitnou vodou, se požaduje, aby hladina stálého 

nadržení byla ve výšce 12 až 15 m. Důvodem je poloha nejnižšího odběru etážového 

objektu mimo dosah nepříznivých chemických a biologických jevů při dně nádrže, 

při dodržení přiměřené výšky vody nad odběrem i při nejnižší hladině. U mělkých nádrží 

s vodárenským využitím nezbývá, než se smířit s horšími vlastnostmi odebírané vody. 

Jelikož má vodní nádrž Rychtářov plnit vodárenskou funkci, z čehož vyplývá, že největší 

důraz bude kladen na kvalitu odebírané vody, byla hladina stálého nadržení zvolena 

ve výšce minimální požadované a to 12 metrů. To znamená, že hladina stálého nadržení 

bude v nadmořské výšce 313,3 m n. m. s příslušným objemem stálého nadržení 

VS = 481 795,91 m3 a plochou FS = 97 522,63 m2. Součástí prostoru stálého nadržení 

je i mrtvý prostor AM, který je umístěný pod úrovní spodních výpustí a není možné 

jej gravitačně vyprázdnit. Protože dimenzování spodních výpustí není součástí 

vodohospodářského řešení této práce, nebyl dále řešen ani mrtvý prostor AM. [6], [12] 

 

Obr. č. 13: Schéma stálého nadržení 
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Obr. č. 16: Zatopené plochy stálého nadržení (mapový podklad ČÚZK) 
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4.8 Úloha č. 4 (OP = F (VZ, P)) 

Po stanovení prostoru stálého nadření AS přichází na řadu stanovení zásobního prostoru 

nádrže AZ. Zásobní prostor nádrže slouží k řízení odtoku vody z nádrže, tak aby neklesl 

pod dolní mez variačního rozpětí OP. Ze tří veličin, které figurují ve vodohospodářském 

řešení zásobního objemu, je známa pouze zabezpečenost. Zabezpečenost byla stanovena 

v kapitole 4.5, kde jsme vodní nádrž Rychtářov zařadili do třídy významnosti A, 

kde nesmí zabezpečenost podle trvání PT klesnout pod 99,5 %. Tedy PT = 99,5 %. 

Další dvě veličiny, zásobní objem VZ a nalepšený odtok OP jsou neznámé. V úloze č. 4 

je hledanou veličinou OP, tudíž pro volené VZ bylo vypočteno OP. VZ je voleno v intervalu  

VZ ∈ ⟨2 500 000 m3, 6 000 000 m3⟩, kdy horní hranice VZ je limitována celkovým 

potencionálním objemem nádrže V = 7 300 000 m3, který vychází 

z technicko – ekonomické studie VD Rychtářov z roku 2015. Pro retenční prostor nádrže 

AR byla stanovena rezerva, která činí cca 1,6 m výšky a 700 000 m3. Retenční prosto 

nádrže v této práci dále není řešen. Řešení úlohy č. 4 je provedeno ve variantě s výparem 

a ve variantě, kde je výpar zanedbán. 

 

4.8.1 Úloha č. 4 bez výparu 

Pomocí úlohy č. 4 byly vypočteny nalepšené odtoky z nádrže pro zabezpečenost podle 

trvání PT = 99,5 % a pro zásobní objemy v intervalu VZ ∈ ⟨2 500 000 m3, 6 000 000 m3⟩. 

V této variantě výpočtu byly zanedbané veškeré ztráty z nádrže. Celý tento výpočet 

byl proveden v programu Microsoft Office Excel 2013.  

U jednotlivých zásobních objemů vzniklo vlivem zabezpečenosti podle trvání 

PT = 99,5 % vždy k jedné poruše za sledované období. K poruchám docházelo v rozmezí 

roků 2012 až 2014 a poruchy trvaly vždy dva měsíce. Zabezpečenost podle dodávky vody 

PD se u jednotlivých zásobních objemů VZ pohybovala v intervalu 

PD ∈ ⟨99,73 %; 99.97 %⟩. K poruše s největším množstvím nedodané vody došlo 

při zásobním objemu VZ = 4 500 000 m3 s nalepšeným odtokem OP = 0,157 m3/s, 

Obr. č. 17: Schéma rozdělení funkčních prostorů nádrže 
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a to 630 268 m3. Naopak k poruše s nejmenším objemem nedodané vody došlo 

u zásobního objemu VZ = 5 250 000 m3 s nalepšeným odtokem OP =0,160 m3/s, 

a to D = 67 999 m3. 

 

Graf č. 2: Závislost PD na objemu poruchy 

Z grafu č. 2 vyplývá, že pří nejmenším objemu poruchy je nejvyšší zabezpečenost podle 

dodávky vody PD a naopak při nejvyšším objemu poruchy je zabezpečenost podle 

dodávky vody PD nejnižší.  

Tab. č. 9: Výstup výpočtu úlohy č. 4 varianty bez výparu 

VZ [m3] OP [m3/s] ∑D [m3] 

2 500 000 0.114 403 710 

2 750 000 0.120 441 853 

3 000 000 0.125 466 899 

3 250 000 0.130 491 944 

3 500 000 0.135 516 989 

3 750 000 0.141 542 035 

4 000 000 0.146 580 178 

4 250 000 0.151 605 223 

4 500 000 0.157 630 268 

4 750 000 0.158 471 950 

5 000 000 0.160 317 999 

5 250 000 0.160 67 999 

5 500 000 0.164 167 346 

5 750 000 0.168 351 524 

6 000 000 0.172 561 243 
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Obr. č. 18: Pasáž grafického řešení úlohy č. 4 s poruchou při VZ = 6 mil. m3 a OP = 0,172 m3/s 

a PT = 99,5 %  varianta bez výparu 
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Graf č. 3 vyjadřuje závislost vypočteného nalepšeného odtoku OP na voleném 

zásobním objemu VZ. Z grafu lze vyčíst, že nalepšený odtok OP roste s rostoucím 

zásobním objemem VZ, až na výjimku zásobního objemu VZ = 5 250 000 m3, 

kde je nalepšený odtok OP stejný, jako u předchozího zásobního objemu 

VZ = 5 000 000 m3  

4.8.2 Úloha č. 4 s výparem 

Pomocí úlohy č. 4 byly stejně jako v první variantě stanoveny nalepšené odtoky OP 

pro zvolené zásobní objemy nádrže VZ ∈ ⟨2 500 000 m3, 6 000 000 m3⟩ s tím rozdílem, 

že do výpočtu byl zaveden výpar z vodní hladiny. 

Výpar z vodní hladiny byl stanoven v souladu s normou ČSN 75 2405, pomocí grafu 

závislosti výparu z vodní hladiny a nadmořské výšky a pomocí tabulky 

procentuálního rozdělení výparu z vodní hladiny v jednotlivých měsících. 

Pro zvolené zásobní objemy nádrže v daném intervalu, byla vždy dopočítaná výška 

hladiny výparu, která byla stanovená ze zásobního objemu při, kterém dochází 

k výparu. Tento zásobní objem získáme podle rovnice č. 5. 

𝑉𝑉Ý𝑃𝐴𝑅 =  𝑉𝑍 ∗ 0,66 +  𝑉𝑆 (5) 

 

Obr. č. 19: Schéma hladiny výparu 
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Graf č. 3: Závislost OP na VZ 
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Tab. č. 10: Výstup výpočtu výparu z vodní hladiny pro jednotlivé zásobní objemy VZ 

VZ [m3] VVÝPAR [m3] HVÝPAR [mm] VÝPAR [mm/rok] 

2 500 000 2 131 796 322.8 750.9 

2 750 000 2 296 796 323.4 750.6 

3 000 000 2 461 796 324.1 750.4 

3 250 000 2 626 796 324.6 750.2 

3 500 000 2 791 796 325.1 749.9 

3 750 000 2 956 796 325.7 749.7 

4 000 000 3 121 796 326.2 749.5 

4 250 000 3 286 796 326.7 749.3 

4 500 000 3 451 796 327.2 749.1 

4 750 000 3 616 796 327.7 748.9 

5 000 000 3 781 796 328.2 748.7 

5 250 000 3 946 796 328.6 748.6 

5 500 000 4 111 796 329.1 748.4 

5 750 000 4 276 796 329.5 748.2 

6 000 000 4 441 796 329.9 748.0 
 

 

Při největším voleném zásobním objemu VZ = 6 000 000 m3 vyšel výpar z vodní hladiny 

748 mm/rok. Naopak při nejmenším voleném zásobním objemu VZ = 2 500 000 m3 

je výpar 750,9 mm/rok. 

Stejně jako u varianty, kde nebyl výpar z volné hladiny uvažován, vznikla ve sledovaném 

období vždy jedna porucha. Poruchy vznikly ve stejném období jako u první varianty, 

tedy mezi roky 2012 a 2014. Zabezpečenost podle dodávky vody PD se u jednotlivých 

zásobních objemů pohybovala v intervalu PD ∈ ⟨99,79 %; 99,94 %⟩. Porucha s největším 

objemem nedodané vody vznikla u voleného zásobního objemu nádrže VZ = 4 500 000 m3 

při nalepšeném odtoku OP = 0,150 m3/s, kdy dosáhla D = 604 481 m3. 
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Graf č. 4: Závislost výparu z vodní hladiny na VZ 
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K poruše s nejmenším objemem nedodané vody došlo při VZ = 5 500 000 m3 

s nalepšeným odtokem OP = 0,158 m3/s, kde porucha byla D = 171 120 m3.  

 

Graf č. 5: Závislost PD na objemu poruchy 

Tab. č. 11: Výstup výpočtu úlohy č. 4 varianty s výparem 

VZ [m3] OP [m3/s] ∑D [m3] 

2 500 000 0.108 391 381 

2 750 000 0.113 416 426 

3 000 000 0.118 441 472 

3 250 000 0.124 466 517 

3 500 000 0.129 491 562 

3 750 000 0.134 529 705 

4 000 000 0.139 554 751 

4 250 000 0.145 579 796 

4 500 000 0.150 604 841 

4 750 000 0.154 590 595 

5 000 000 0.154 340 595 

5 250 000 0.158 421 120 

5 500 000 0.158 171 120 

5 750 000 0.162 355 299 

6 000 000 0.166 577 787 
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Stejně jako u varianty bez výparu je nalepšeny odtok OP rostoucí s rostoucím zásobním 

objemem. U VZ = 4 750 000 m3 a VZ = 5 000 000 m3 vyšel totožný nalepšený odtok 

OP = 0,154 m3/s. 
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Graf č. 6: Závislost OP na VZ 
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Obr. č. 20: Pasáž grafického řešení úlohy č. 4 s poruchou při VZ = 6 mil. m3, OP = 0,166 m3/s 

a PT = 99,5 % varianty s výparem s volné hladiny 
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4.8.3 Porovnání variant bez výparu a s výparem 

 

Jak je možno vypozorovat s grafu č. 7, tak nalepšený odtok OP byl u varianty bez výparu 

vyšší. K největšímu přiblížení hodnot nalepšeného odtoku OP došlo u zásobního objemu 

VZ = 5 250 000 m3, kde došlo k rozdílu o 0,002 m3/s. Nalepšený odtok OP u varianty 

bez výparu je v průměru vyšší o 4,5 % než nalepšený odtok OP u  varianty s výparem. 

 

Graf č. 8: Porovnání objemů poruch nedodané vody varianty bez výparu a varianty s výparem 

K poruchám u obou variant docházelo ve stejném období a poruchy měly stejného trvání. 

Rozdíl byl v množství nedodané vody. U zásobních objemů 

VZ ∈ ⟨2 500 000 m3, 4 500 000 m3⟩ byl objem nedodané vody větší u varianty 

bez výparu. U VZ ∈ ⟨4 750 000 m3, 6 000 000 m3⟩ je objem nedodané vody větší 

u varianty s výparem. Objem nedodané vody se u obou variant zpravidla 

liší o 4 až 5 %, až na zásobní objem VZ   4 750 000 a VZ = 5 250 000 m3. 
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Graf č. 7: Porovnání OP varianty bez výparu a s výparem 
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U zásobního objemu VZ = 4 750 000 m3 je rozdíl v objemu nedodané vody 25 % 

a u VZ = 5 250 000 m3 je objem nedodané vody šestkrát větší u varianty s výparem 

než u varianty bez výparu. 
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Obr. č. 21:Ukázka zátopy při VZ = 6 mil. m3 (mapový podklad ČÚZK) 
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Obr. č. 22: Ukázka zátopy při VZ = 5 mil. m3 (mapový podklad ČÚZK) 
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Obr. č. 23: Ukázka zátopy při VZ = 4 mil. m3 (mapový podklad ČÚZK) 
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Obr. č. 24: Ukázka zátopy při VZ = 3 mil. m3 (mapový podklad ČÚZK) 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Rychtářov 

na vodním toku Velká Haná. V první fázi této práce byly popsány použité metody, 

které jsou při vypracování vodohospodářského řešení nezbytné. Dále byla v práci řešena 

problematika vstupních podkladů, tedy zpracování hydrologických podkladů, 

které tvořila průtoková řada průměrných měsíčních průtoků. Průtokovou řadu pro účely 

této práce poskytl Český hydrometeorologický ústav.  

V další části této práce byly řešeny batygrafické čáry nádrže a byla stanovena hladina 

stálého nadržení. Jako podklad pro výpočet batygrafických čar sloužily mapové podklady 

ČÚZK a výškopis, který byl poskytnut Výzkumným ústavem vodohospodářským 

T. G. Masaryka v Brně. Batygrafické čáry byly vypracovány pomocí programu ArcMap 

a MS Excel. Hladina stálého nadržení byla stanovena do výšky 313,3 m n. m., kde objem 

stálého nadržení činí VS = 481 795,91 m3. 

Závěrečná část této práce se zabývá stanovením zásobního objemu nádrže. Celý tento 

výpočet byl proveden v programu MS Excel pomocí úlohy č. 4. Na základě volených 

zásobních objemů v intervalu VZ ∈ ⟨2 500 000 m3, 6 000 000 m3⟩, a zvolené 

zabezpečenosti podle trvání PT = 99,5  % byl hledán nalepšený odtok OP. Výpočet byl 

proveden ve variantě se ztrátou výparem z vodní hladiny a ve variantě se zanedbáním 

všech ztrát. Z porovnání obou výpočtů vyplynulo, že nalepšený odtok z nádrže OP 

ve variantě s výparem je v průměru o 4,5 % menší než u varianty bez výparu. Na základě 

dosažených výsledků se jako nejvýhodnější u varianty bez výparu zdá být zásobní objem 

VZ = 5 250 000 m3, kde byl objem nedodané vody nejmenší. U varianty se zavedením 

výparu z vodní hladiny se jako nejvýhodnější jeví zásobní objem VZ = 5 500 000 m3, 

kde byl taktéž objem nedodané vody nejmenší. 

V průběhu zpracování této bakalářské práce jsem si rozšířil vědomosti v dané 

problematice a naučil se pracovat v programu ArcMap, se kterým jsem se doposud 

nesetkal. Myslím, že tato práce byla pro mě velkým přínosem a do budoucnosti 

by bylo určitě zajímavé v dané problematice pokračovat.  
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7 Seznam použitých zkratek a symbolů 

AM mrtvý prostor nádrže, 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav, 

ČSR Česko-Slovenská republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální, 

F plocha hladiny [m2], 

F(h) čára zatopených ploch, 

H nadmořská výška [m n. m.] 

h výška [m] 

HS hladina stálého nadržení [m n. m.] 

O odtok z nádrže [m3/s] 

OP nalepšený odtok [m3/s] 

OZAR zaručený odtok se zabezpečeností P = 100 %, 

P zabezpečenost, 

PD zabezpečenost podle dodávky vody, 

PO zabezpečenost podle opakování, 

PT zabezpečenost podle trvání, 

Qa dlouhodobý průměrný průtok [m3/s] 

Qm průměrný měsíční průtok [m3/s] 

V objem [m3] 

VN vodní nádrž 

VS objem stálého nadržení [m3] 

VZ zásobní objem [m3] 
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