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V rámci práce je proveden návrh rekonstrukce stávajícího stavidlového jezu na řece 

Bystřici v říčním km 17,650. V současném stavu (2017) je zde stavidlový jez o čtyřech na sobě 

nezávislých polích. Tato konstrukce je v zájmové lokalitě nevhodná z důvodu zachycení plavenin 

na vodících profilech pro stavidlové tabule při vyšších průtocích, což snižuje průtočné kapacity 

jezového profilu a následně rozliv řeky Bystřice do přilehlé vesnice Kunčice. Jako řešení byla 

zvolena rekonstrukce na pohyblivou hradící konstrukci s automatickou regulací hladiny – vakový 

uzávěr. Tento návrh je následně srovnán s předchozím návrhem investora po stránce 

ekonomické, hydraulické a provozní.  

This thesis is about reconstruction of existing floodgate weir on the river Bystřice in 

river km 17,650. In actual state (2017) there is floodgate weir with four independent flow 

fields. This construction is inappropriate in the locality due to the capture of floating debres on 

the guiding profiles of the weir boards at higher flows, which reduces the flow capacity of the 

weir profile and consequently the flow over banks of the river Bystřice into the village of 

Kunčice. As a solution, the reconstruction was chosen as a movable structure with automatic 

water level control – rubber weir. This proposal is then compared to the previous investor's 

proposal on the economic, hydraulic and operational aspects.
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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby:    Bystřice, Kunčice 

Charakter stavby:   Rekonstrukce stávajícího jezu 

Místo výstavby:   Koryto řeky Bystřice 

Vodní tok:    Bystřice km 17,650 

Investor:    Povodí Labe, státní podnik 

Provozovatel:    Povodí Labe, státní podnik 

Projektant:    Petr Svatoš 

Stupeň PD:    Studie proveditelnosti 
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2  ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávajícího stavidlového jezu na řece 

Bystřici v říčním km 17,650. 

V současném stavu je zde stavidlový jez o čtyřech na sobě nezávislých polích. Tato 

konstrukce je v zájmové lokalitě nevhodná z důvodu zachycení plavenin na vodících profilech 

pro stavidlové tabule při vyšších průtocích. Důsledkem zachycení plavenin je snížení průtočné 

kapacity jezového profilu a následně rozliv řeky Bystřice do přilehlé vesnice Kunčice. Jako 

řešení bude zvolena rekonstrukce na pohyblivou hradící konstrukci s automatickou regulací 

hladiny – vakový uzávěr. Tento návrh bude sloužit jako variantní řešení k již zpracovanému 

návrhu investorem, který nahrazuje čtyři stavidlová pole jedním.  
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3  PODKLADY 

[A] Stanovení rozlivu při povodni Q100, 2005. Ing. Aleš Havlík, CSc.-REVITAL. 

Formát PDF 

[B] Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, ř. km 17,650. 

Duben 2012. Formát DWG, DOC. 

[C] Manipulační řád pro vodní dílo Kunčice, 2005, Povodí Labe, s.p. Formát DOC 

[D] Stávající návrh pro investora, 2012, Vodní cesty, a.s., Na Pankráci 57, Praha 4 

Ing. Jan Nárovec, autor. inž. pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0001368 

[E] Český hydrometeorologický ústav: Územní srážky. 1990. DOI: www.chmi.cz. 
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4  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

V dalších kapitolách je blíže popsána daná lokalita z hlediska: 

 využití území, 

 geologie, 

 morfologie, 

 hydrologie, 

 hydrogeologie. 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE LOKALITY 

Název toku:  řeka Bystřice 

Kilometráž: km 17,650 

Plocha povodí: 224,26 km2 

Katastrální území: Kunčice u Nechanic 677051 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Hradec Králové 

Správce: 
Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951, 

Hradec Králové, 500 03 

Hydrologické pořadí: 1-04-03-017 

Číslo vodohospodářské mapy: 13-21 Hořice, 13-23 Chlumec n. Cidlinou 

 

Území se nachází v rámci Vodohospodářských map č. 13-21 a 13-23 viz obr. 1. 
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Obrázek 1 - Vodohospodářská mapa  

 BLIŽŠÍ LOKALIZACE 

Řešená lokalita se nachází v Královehradeckém kraji u obce Kunčice, která se nachází 

14 km západně od Hradce Králové viz obr. 2. 

 
Obrázek 2 - Mapa lokality M 1:100 000 

Stávající stavidlový jez leží na toku Bystřice v km 17,650. Jez se nachází na západním 

kraji obce Kunčice. Nad stavidlovým jezem ve zdrži je na pravém břehu vtok do náhonu pro 
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Roubený mlýn v obci Boharyně nacházející se jižně od Kunčic (obr. 3). Roubený mlýn 

v současné době již vodu neodebírá a voda v náhonu se využívá pro zásobování vodou požární 

nádrže v obci Boharyně. Více viz kapitola 4.6. 

 
Obrázek 3 - Mapa lokality M 1:5000 

 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Zájmová oblast leží v mírném evropském pásmu. Střídají se zde 4 roční období, která 

závisí na aktuálním podnebí. Kontinentální a oceánské podnebí se zde střídají nepravidelně. Při 

kontinentálním podnebí jsou velmi chladné zimy a chladnější léta, kdežto při oceánském jsou 

zimy chladné a léta teplejší. 

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek stanovený z hodnot naměřených v letech 1961 až 

1990 je na povodí 649 mm [E]. Nejbohatší měsíce na srážky jsou v období léta, kdy průměrné 

srážky pro měsíc květen je to 76 mm, v červnu 86 mm, v červenci 83 mm a v srpnu 84 mm [E]. 

Průměrná roční teplota v Královéhradeckém kraji je 6,9°C. Nejchladnější měsíc je leden 

s průměrnou teplotou -3,2 °C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 16,1 °C 

[E]. 

 GEOMORFOLOGIE 

Zájmová lokalita se nachází z geomorfologického členění na České tabuli, přesněji 

Východočeská tabule – Východolabská tabule – Nechanická tabule. Je součástí Českého 

masivu. Jako hornina zde převládá nezpevněný nivní sediment s vysokým obsahem písku, hlíny 

a štěrku. 
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Obrázek 4 - Geologické poměry lokality [6] 

 

 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

 

Hydrologické číslo povodí 1 - 04 - 03 - 017 

Plocha povodí (A) 224,26 km2 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí (HSA) 649 mm 

Průměrný dlouhodobý roční průtok (QA) 1,080 m3.s-1 

 

4.5.1 M-denní průtoky 

M-denní průtoky pro tok Bystřice vychází z podkladu [C] a jsou uvedeny v tab. 1. 

Tabulka 1 - M-denní průtoky, zdroj: manipulační řád 

 

Pozn.: Třída přesnosti 2 
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4.5.2 N-leté průtoky 

N-leté průtoky pro tok Bystřice vychází z podkladu [C] a jsou uvedeny v tab. 2. 

Tabulka 2 - N-leté průtoky, zdroj: manipulační řád 

 

Pozn.: Třída přesnosti 2 

 POŽADAVKY NA ODBĚR 

V nadjezí v bezprostřední blízkosti jezu odbočuje z pravého břehu koryto Mlýnské 

Bystřice. Ve správě Povodí Labe, státní podnik je část Mlýnské Bystřice od stavidlového jezu 

v Kunčicích po boční stavidlo v Boharyni. Pokračující část Mlýnské Bystřice je ve správě obce 

Boharyně. 

Koryto Mlýnské Bystřice má přirozený charakter koryta bez opevnění. Šířka koryta se 

pohybuje v rozmezí 2 až 4 m. 

Mlýnská Bystřice slouží jako přivaděč vody do požární nádrže v Boharyni. Hladina 

stálého nadržení vychází ze stávajícího nakládání s vodami, které určuje provozní hladinu  

na úrovni 233,90 m n. m. s tolerancí + 10 cm. Tato hladina zajišťuje možnost odběru do požární 

nádrže. 

 STÁVAJÍCÍ STAV 

Na řece Bystřici v říčním km 17,650 je v současné době umístěn stavidlový jez o čtyřech 

polích, tedy čtyři na sobě nezávislá stavidlová hrazení, která jsou vedená drážkami z U profilů. 

Manuální ovládání je zajištěno vřetenovými tyčemi za pomoci kuželových převodovek. Přístup 

k ovládacímu zařízení je zajištěn z železobetonové manipulační lávky uložené na břehových 

pilířích a ocelových konzolách přivařených na vodících U profilech. 

Vodní dílo je situováno kolmo k ose toku. Jez tvoří 4 stavidlové tabule s kótou 

dosedacího prahu v úrovni 233,20 m n.m. Šířka jednotlivých stavidlových tabulí je 1,48 m, 

jejich výška 0,70 m. Přelivná hrana stavidel je v úrovni 233,90 m n.m. Celková šířka jezového 

profilu je 6,12 m. V podjezí jsou dno i svahy opevněny kamennou dlažbou, která je ukončená 

betonovým prahem. 

Se stavidly lze manipulovat pomocí kuželových převodovek z kovové lávky umístěné 

na povodní straně stavidel. Kóta pochůzné plochy lávky je osazena v úrovni 234,56 m n.m. 
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 CHARAKTERISTIKA TOKU 

Tok řeky Bystřice má v nadjezí i podjezí lichoběžníkový profil. Z hlediska stavu koryta 

má v zájmovém území charakteristiky neupraveného vodního toku. Geometrie toku byla 

zjištěna místní pochůzkou spojenou s měřením a z podkladů [A], [B]. Situace jezu, nadjezí  

a podjezí je patrná z obr. 5. 

 
Obrázek 5 – Situace, modře je vyznačen návrh jednopolového stavidlového jezu 

Koryto má v nadjezí ve dně šířku přibližně 7,3 m a hloubku 1,1 m. Svahy koryta jsou 

ve sklonu 1:1,25 (obr. 7). Přibližně 5 m před jezem a za jezem jsou svahy koryta opevněny 

dlažbou s vyspárováním, a to na šířku ve dně 4 m. Koryto je na březích značně zarostlé a ve 

dně toku jsou značné sedimenty viz obr. 6. 
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Obrázek 6 - Stávající stav - nadjezí 

 
Obrázek 7 - Profil nadjezí A-A‘ (kótováno v metrech) 

 

V místě jezu se tok řeky Bystřice významně zužuje. Koryto v podjezí má ve dně šířku 

přibližně 4,0 m a hloubku 1,1 m. Svahy koryta jsou ve sklonu 1:1,25 (obr. 9). Koryto v podjezí 

je na březích zarostlé a ve dně se nacházejí sedimenty, které značně snižují kapacitu koryta viz. 

obr. 8. 
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Obrázek 8 - Stávající stav - podjezí 

 
Obrázek 9 - Profil podjezí B-B‘ (kótováno v metrech) 

Jez v km 17,650 je realizován jako stavidlový se 4 poli. Šířka jednoho pole jezu je 

1,43 m a výška je 1,25 m. Průtočná plocha jednoho pole je 1,79 m2, celková průtočná plocha je 

tedy 4 x 1,79 m2 = 7,16 m2 (obr. 10). Dále je součástí stavby opevnění břehů v nadjezí i podjezí 

rovnaným kamenem viz obr. 11. Stávající stav je nevyhovující z hlediska nedostatečné 

průtočné kapacity při větších průtocích, z důvodu zachycení plavenin, jakou jsou klády, klacky, 

tráva, mezi jednotlivými vodícími prvky stavidel. Kapacitu snižuje i již zmiňovaná lávka, která 

napomáhá zachycení plavenin. Důsledkem snížení kapacity jezového profilu zachycenými 

plaveninami při větších průtocích je vylití vody z koryta do okolních ploch a vymílání břehů. 
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Obrázek 10 - Stávající stav jezu 

 

Obrázek 11 - Břehové opevnění 
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5  HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ KAPACITY TOKU 

Hydraulické posouzení kapacity koryta v podjezí a nadjezí bylo provedeno pro stávající 

stav za předpokladu zcela vyhrazených stavidel pomocí programu HEC-RAS. Program 

umožňuje simulaci neustáleného 1D proudění, které řeší pomocí metody po úsecích. 

V programu HEC-RAS bylo zadáno 8 příčných profilů toku v km 17,670 až 17,590. Geometrie 

profilů vycházela z podkladu [D]. Objekt stavidlového jezu byl zadán dle podkladu [D], kdy 

bylo uvažováno úplné otevření stavidel. Součinitel drsnosti byly nastaveny pro koryto  

ndno = 0,035 a pro svah nsvah = 0,042 na základě místní pochůzky a hydraulických tabulek. Jako 

okrajové podmínky byly nastaveny v horním profilu m-denní a n-leté průtoky a v dolní části 

byla nastavena okrajová podmínka „Normal Depth“, respektive sklon dna i = 0,0015.  

Na základě znalosti sklonu dna, geometrie dolního profilu a drsností si program dopočte 

odpovídající hladinu. Simulace byla provedena jako ustálené nerovnoměrné proudění a v celém 

úseku byl uvažován režim říční proudění. Předpoklad říčního proudění na celém úseku nebyl 

potvrzen a převážně při nižších průtocích (m-denních) docházelo k přechodu režimu proudění. 

Výpočet byl proto nastaven jako „mixovaný“ režim proudění, kdy si program dokáže úseky 

rozdělit na části s různými režimy proudění a tyto úseky řeší samostatně. 

Na základě hydraulického výpočtu stávajícího stavu a stavu bylo zjištěno, že kapacita 

koryta v podjezí a nadjezí nedosahuje ani Q1 a hladina při tomto průtoku již vybřežuje. Dále 

bylo zjištěno, že kapacita v podjezí je menší než v nadjezí. Díky tomu dochází od nejnižších 

průtoků ke zpětnému vzdutí spodní vody k jezové konstrukci. Porovnání kapacity nadjezí  

a v podjezí je zobrazeno na obr. 12. 

 

Z obr. 12 lze odečíst, že koryto v podjezí má nedostatečnou kapacitu pro převedení 

vyšších průtoků. Dolní voda tak napomáhá k vylití toku do inundačního území. 

Na obrázku 13 je zobrazen průběh hladiny vody při průtoku Q1. 
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Obrázek 12 - Kapacita toku v nadjezí a podjezí 
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Obrázek 13 - Podélný profil při průtoku Q1, čerchovaně s jednou tečkou a se dvěma tečkami jsou 

vyznačeny břehové čáry 

Z obrázku 13 je patrné, že se voda rozlévá mimo koryto v nadjezí i podjezí. Zároveň 

jsou patrné značné nánosy v podjezí. Z důvodu značného zanesení plaveninami je koryto 

v podjezí nedostatečně kapacitní pro převedení požadovaných průtoků. V tomto stavu by tak 

zde docházelo k negativnímu ovlivnění jezové stavby dolní vodou. Tento stav je pro vakovou 

hradící konstrukci nepřípustný, tudíž je potřeba provést úpravu toku. 

Jako další byl proveden hydraulický výpočet pro širší oblast na základě podkladu [A], 

kde jsou stanoveny rozlivy Q100 pro úsek Bystřice, Chlumec. V rámci stanovení rozlivů byly 

uvažovány údolnicové profily. Do programu HEC-RAS bylo zadáno 13 profilů v ř. km 18,755 

až 16,687. Součinitelé drsnosti koryta byly uvažovány na základě ortofoto mapy a místní 

pochůzky pro koryto ndno = 0,035 a pro svah a širší okolí nsvah = 0,042. Jako okrajová podmínka 

byl nastaven průtok Q100 v horním profilu a v dolní části byla nastavena okrajová podmínka 

„Normal Depth“, respektive sklon dna i = 0,0015. Simulace byla provedena jako ustálené 

nerovnoměrné proudění a v celém úseku bylo uvažováno „mixované“ proudění, neboli 

proudění říční i bystřinné. Výsledné hladiny vody v jednotlivých profilech byly vyneseny 

v rámci mapy do programu QGIS. Za pomocí DMR5G z byl stanoven rozliv pro povodeň 

Q100, který byl srovnán se stanoveným rozlivem Q100 z podkladu [A]. Rozliv vody je 

srovnatelný a rozdíly jsou způsobeny použitým podkladem pro vytvoření digitálního modelu 

terénu DMT viz obr. 14. 
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Obrázek 14 - Rozliv při Q100  

Kunčice 
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6  ÚPRAVA KORYTA TOKU 

Daná úprava toku vycházela z hydraulických výpočtů, kde byly zjištěny nedostatečné 

kapacity dna v podjezí a také značné sedimenty. Samotná úprava koryta je uvažována jako 

prohrábka dna až o 0,2 m a srovnání podélného sklonu v km 17,650 až 17,583. Změnou hloubky 

koryta dojde ke změně sklonu svahů z 1:1,25 na 1:1. Průtočná plocha daného úseku se tak zvýší 

z předchozích 5,8 m2 na 9,2 m2. Předpokládaná délka úpravy toku je 60 metrů od jezové 

konstrukce k lávce v cca km 17,583. Na základě této uvažované úpravy byla provedena změna 

modelu v programu HEC-RAS. Hydraulické výsledky byly srovnány s variantou bez úpravy. 

Srovnání Q-h křivek nadjezí a podjezí s navrhovanou úpravou je na obr. 15. 

 
Obrázek 15 - Kapacita toku v nadjezí a podjezí po úpravě 

Na obrázku 16 je zobrazen průběh hladiny vody při průtoku Q180. Z obrázku je patrné, 

že před úpravou dochází k ovlivnění jezu spodní vodou. 
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Obrázek 16 – Podélný profil při průtoku Q180 před úpravou, červeně naznačena úprava toku, 

čerchovaně s jednou tečkou a se dvěma tečkami jsou vyznačeny břehové čáry 

Na obrázku 17 je zobrazen průběh hladiny vody při průtoku Q180 po úpravě toku. 

Z obrázku je jasně patrné, že po úpravě toku nedochází k tak zásadnímu ovlivnění spodní 

vodou. 

 
Obrázek 17 - Podélný profil při průtoku Q180 po úpravě, čerchovaně s jednou tečkou a se dvěma 

tečkami jsou vyznačeny břehové čáry 
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7  NÁVRH VAKOVÉHO JEZU 

V rámci návrhu vakového jezu na toku Bystřice v km 17,650 byl proveden hydraulický 

výpočet proudění přes vakový jez, statické posouzení a byly odhadnuty realizační náklady. 

Návrh vakového jezu navazuje na hydraulické výpočty koryta a nutnou úpravu koryta v podjezí. 

 TEORIE 

Hradící vak je pohyblivý uzávěr, jehož těleso je tvořeno pláštěm z plastické hmoty, 

přikotveným ke spodní stavbě a těsně uzavírajícím tlakové medium, v našem případě vodu. 

Podle relace tlakových poměrů uvnitř a vně pláště zaujímá konstrukce rovnovážné polohy 

v mezích od úplného vztyčení (hladina stálého nadržení) přes postupné sklápění až po její úplné 

sklopení. 

Použití vakové hradící konstrukce přináší řadu výhod, především nízký pořizovací 

náklad, jednoduché a bezpečné ovládání konstrukce s možností plné automatizace, snadnou  

a levnou výrobu, jednoduchou montáž a demontáž, malé nároky na údržbu a obsluhu. V dnešní 

době je zranitelnost konstrukce minimální z důvodu použití technologicky upravených 

materiálů. 

Hydrotechnický návrh této konstrukce je zásadně odlišný od návrhu ostatních typů 

hradící konstrukce právě pro plastičnost konstrukce. Tvarování, plnění a prázdnění vakového 

tělesa je závislé na poměru vnějších a vnitřních sil působících na konstrukci v průběhu změn 

průtokových stavů. Naopak tvar vaku zpětně ovlivňuje přepadové množství a tím i velikost 

vnějších sil působících na vak.  

Cílem návrhu je zajistit vyhrazení (sklopení) konstrukce před náběhem povodňové vlny 

do jejího vrcholu, aby se při opadávání povodňových průtoků opět konstrukce vztyčovala. 

 HYDRAULICKÝ VÝPOČET 

Hydraulický výpočet byl proveden na základě směrnice [1]. Schéma vakového jezu pro 

výpočet je na obr. 18 a postup výpočtu je uveden v krocích níže. 
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Obrázek 18 - Výpočtové schéma 

Postup výpočtu vakového jezu s uvažováním ovlivnění spodní hladinou je dle [1] 

následující: 

1) Pro daný průtok se odhadne energetická úroveň v nadjezí H02. 

2)  Z grafu 5 dle [1] se ze závislosti  
𝐻1

𝐻1𝑠𝑡
= 𝑓(

𝐻02

𝐻1𝑠𝑡
) stanoví výška vaku H1. 

3)  Z grafu 6 [1] se ze závislosti  
𝐻1

′

𝐻1
= 𝑓(

𝐻3

𝐻1
) stanoví výška vaku H1‘

 ovlivněná 

dolní vodou. 

4)  Vypočte se zatopení h = H3 – H1‘. (Při h < 0 se bere h = 0) 

5)  Vypočte se přepadová výška H0 = H02 – H1‘ 

6)  Vypočte se poměr 
ℎ

𝐻0
. 

7)  Vypočte se poměr (
ℎ

𝐻0
)

′
=  

ℎ− 
𝐻0
2

𝐻0
2

 . (Při ℎ ≤  
𝐻0

2
 se bere (

ℎ

𝐻0
)

′
= 0). 

8)  Vypočte se poměr (
ℎ

𝐻0
)

𝑥
=  

2ℎ+3(𝐻1
′− 𝐻1𝑠𝑡)

𝐻0+ 𝐻1
′− 𝐻1𝑠𝑡

. (Při 2ℎ ≤  3(𝐻1
′ −  𝐻1𝑠𝑡) se bere 

(
ℎ

𝐻0
)

𝑥
= 0. 

9)  Z tabulky 1 [1] se pro 
𝑐

𝐻0
 > 2,5 a poměr 

ℎ

𝐻0
 stanoví součinitel zatopení obdélníkové 

části přelivu σ. 

10)  Z tabulky 1 [1] se pro 
𝑐

𝐻0
 > 2,5 a poměr (

ℎ

𝐻0
)

′

 stanoví součinitel zatopení svahové 

části přelivu (nad vakem) σ‘. 

11)  Z tabulky 1 se pro 
𝑐

𝐻0
 svahové části pevného přelivu a poměr (

ℎ

𝐻0
)

𝑥
stanoví 

součinitel zatopení σx. 

12)  Z grafu 7 [1] se ze závislosti 𝑀 = 𝑓 (
𝐻0

𝐻1𝑠𝑡
) stanoví hodnoty součinitelů přepadu 

přes vak M a M‘ = M. 
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13)  Z tabulky 3, resp. 4 [1] se pro 
𝑐

𝐻0
 a 

𝑝

𝐻0
 svahové části pevného přelivu stanoví 

součinitel přepadu 𝑀𝑥 

14)  Vypočte se součinitel tvaru lichoběžníkového přelivu 𝑚′ =  
𝑚𝐻1𝑠𝑡

𝐻1𝑠𝑡− 𝐻1′
. 

15)  Vypočte se celkové přepadové množství  

𝑄 =  𝜎𝑀𝐵𝐻0
3/2

+ 0,8[𝜎′𝑀′𝑚′𝐻0

5

2 + 𝜎𝑥(𝑀𝑥𝑚 − 𝑀′𝑚′)(𝐻0 − 𝐻1𝑠𝑡 + 𝐻1)
5

2 ] 

16)  Vypočtená hodnota přepadového množství se porovná se vstupním průtokem, a 

pokud se liší o více než je připouštěná míra, výpočet se od bodu 2) opakuje. 

Celý výpočet je nutné sestavit do tabulky a řešit iteračně. Výpočet byl proveden 

v programu Excel a je uveden v příloze č. 2 práce. 

 STATICKÝ VÝPOČET 

V rámci statického výpočtu bylo provedeno posouzení na posunutí a překlopení 

konstrukce. Pro samotný výpočet byly uvažovány tyto síly: 

 Tíha konstrukce. 

 Vztlaková síla vody na konstrukci. 

 Tlaky od zeminy. 

 Hydrostatické zatížení vodou. 

V rámci statického výpočtu byla dimenzována tloušťka spodní konstrukce vakového 

jezu. K výpočtu byl využit program AutoCAD pro výpočet ploch a dále program Excel. 

Statický výpočet i se zatěžovacími schématy je uveden v příloze č. 3. 

 REALIZAČNÍ NÁKLADY 

Ekonomické posouzení návrhu vakového jezu bylo provedeno na základě informací o 

nákladech na již zrealizované vakové jezy na Povodí Labe, státní podnik. Celkové náklady na 

realizaci vybraných vakových jezů jsou uvedeny v tab. 3. 

Tabulka 3 - Náklady na realizaci vybraných jezů 

Název Tok ř. km 
Hradící 

výška [m] 

Přelivná 

délka [m] 

Realizační 

náklady 

[mil. Kč] 

Dolsko Metuje 11,460 1 18 16 

Doudleby Divoká Orlice 21,100 1 10  6 

Křinec Mrlina 13,094 1,1 8,6  4,3 

Letohrad Tichá Orlice 65,381 1,15 10  12 

Turnov Jizera 79,600 2 80 66 

Bojmany Doubrava 12,400 1,2 15 12 
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V rámci realizačních nákladů je dále nutné uvažovat s elektropřípojkou na el. ovládání 

vakového jezu (čerpadla, senzory, měření, vyhřívání). Tato přípojka bude realizována v délce 

150 metrů podzemním vedením. Odhad ceny přípojky je 300 tis. Kč. 

Další podstatnou částkou, kterou je nutné uvažovat v rámci návrhu vakového jezu, je 

také nutná úprava podjezí v délce přibližně 60 m. Tato úprava znamená zahloubení koryta o 

přibližně 0,2 m a zarovnání podélného sklonu, kdy dojde k odstranění sedimentů v korytě. Dle 

podélného profilu se jedná o přesun materiálu v rámci dna. 

Tabulka 4 - Odhad ceny 

Práce Podrobnosti 
Realizační 

náklady [tis. Kč] 

Úprava koryta v 

podjezí 

Odtěžení sedimentů a srovnání dna na cca 60 

m úseku. Přemístění cca 8 m3 zeminy 
10 

Odstranění stávající 

jezové konstrukce 

Odstranění stávající jezové konstrukce a 

likvidace. 
35 

Kompletní vakový jez 

Vakový jez včetně spodní stavby a ovládacích 

komor. Cena je odhadnuta na základě 

realizovaných staveb 

2 800 

Elektropřípojka 

Realizace elektropřípojky napojením na 

stávající el. síť v délce 150 m včetně 

rozvaděče. 

300 
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8  SROVNÁNÍ S NÁVRHEM INVESTORA 

V současném projektu [B] rekonstrukce je navrženo nahrazení současných čtyř stavidel 

stavidlem jedním a tím pádem zvětšení průtočné plochy a tím i průtočné kapacity při stejné 

hradící šíři ze 7,16 m2 na 10,2 m2. 

Nový návrh zpracovaný pro investora uvažuje s vyšším zdvihem hradící konstrukce,  

a to do maximální výše 1,7 m. Ovládání zůstává manuální z nové lávky, která má oproti 

původní lávce dolní hranu nosných prvků cca o 0,5 m výše. Funkčnost tohoto řešení je závislá 

na zajištění operativní obsluhy. S ohledem na poměrně rychlý nástup povodně v tomto profilu 

nelze vyloučit podobné následky jako ve stavu současném. 

Řešením tohoto problému je výstavba jezu s pohyblivou hradící konstrukcí, která 

umožňuje automatickou regulaci hladiny. Jako variantní řešení, které umožní automatické 

ovládání hradící konstrukce pomocí hladinové regulace, byla autorem zvolena varianta 

hydrostatického vakového uzávěru. Návrh vakového jezu (kapitola 7) byl srovnán s návrhem 

investora z hlediska: 

 Hydrauliky jezové konstrukce. 

 Realizačních nákladů. 

 Provozu při povodních. 

 HYDRAULIKA 

V návrhu jednopolové stavidlové konstrukce [B] je proveden hydraulický výpočet pro 

přepad přes stavidlo a průtok pod stavidlem, kdy byl uvažován zatopený výtok. Samotný návrh 

jezové konstrukce dle [B] není řešen včetně posouzení kapacity nadjezí a podjezí. 

Před návrhem vakové konstrukce jezu byla ověřena kapacity koryta, kdy byla zjištěna 

celková kapacita koryta v nadjezí přibližně 6,9 m3/s a v podjezí přibližně 5,5 m3/s při výšce 

koryta 1,1 m. Tato nedostatečná kapacita koryta v podjezí je řešena jeho úpravou. Navržená 

úprava tuto kapacitu zvyšuje v podjezí z 5,5 m3/s na přibližně 10,5 m3/s. 

V rámci případné realizace jednopolové stavidlové konstrukce by bylo vhodné uvažovat 

profil včetně kapacity koryta v podjezí a nadjezí. To znamená hydraulickým výpočtem stanovit 

nutné parametry koryta včetně kapacity koryta v podjezí a nadjezí a úpravu zahrnout 

do projektu. 

 REALIZAČNÍ NÁKLADY 

V návrhu jednopolové stavidlové konstrukce [B] jsou odhadnuty náklady na cca 

774 tis. Kč (duben 2012). Realizační náklady na realizaci jednopolové stavidlové konstrukce 

v sobě zahrnují: demolici současné stavby, realizaci spodní stavby, stavidlo s příslušenstvím 

včetně souvisejících prací. 

Realizační náklady navržené varianty vakového jezu byly stanoveny na základě již 

realizovaných staveb jezových konstrukcí podobných rozměrů. Realizační náklady v sobě 

zahrnují: demolici stávající stavby, úpravu koryta v podjezí (odtěžení sedimentů a srovnání 
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nivelety), realizaci spodní stavby s ovládacími komorami, vakový jez s příslušenstvím, 

realizaci elektropřípojky. Přibližná cena realizace činí 3,2 mil. Kč (květen 2017). 

Realizační náklady vakového jezu při porovnání v sobě zahrnují navíc realizaci 

elektropřípojky a úpravu koryta v podjezí. Elektrifikace jezu je nutností pro jeho automatickou 

manipulaci. Samotné úpravy v podjezí jsou pro správné fungování celkového hydraulického 

řešení jezové konstrukce. Při navýšení nákladů na jednopolový stavidlový jez z roku 2012 

o inflaci (průměrná roční inflace 2012-2016 0,7%) činí přibližně 796 tis. Kč. Při srovnání je 

pak varianta jednopolového jezu nižší o 2,4 mil. Kč. 

 PROVOZ PŘI POVODNÍCH 

V případě stávajícího stavu stavidlového jezu o 4 polích dochází k zachycení plavenin, 

jako jsou klády, klacky, tráva, mezi jednotlivými vodícími prvky stavidel i za běžných průtoků. 

Při zvýšených průtocích kapacitu snižuje také lávka, která napomáhá zachycení plavenin. 

Zachycené plaveniny snižují kapacitu jezové konstrukce, což vede ke zvýšení hladiny v nadjezí 

a dřívějšímu vybřežení vody. Na základě podkladu [A] a hydraulického výpočtu se stanovením 

rozlivů při Q100 je patrné, že rozliv zasahuje až do obce Kunčice. Jako další problém současného 

stavu je manuální manipulace se stavidly, které je nutné vyhradit při samotné povodni. 

Vzhledem k rychlému nástupu povodně je tato manipulace se stavidly časově náročná a dochází 

k manipulaci až v průběhu povodně, kdy je přístup do lokality velmi problematický a 

nebezpečný. 

Řešením zachycování plavenin na vodících prvcích stavidel je návrh jednopolového 

stavidlového jezu [B], kdy jsou eliminovány vodící prvky a samotná lávka je umístěna o cca 

0,4 m výše. Stavidlový jez je navržen s manuální manipulací. Návrh jednopolového stavidla 

z části řeší problémy se zachycováním splavenin, ale navržená lávka se zábradlím i přes zvýšení 

o 0,4 m zůstává jako příčná překážka v toku. Dalším neřešeným problém je manuální 

manipulace za povodní, kdy je nutné na začátku povodně nebo v průběhu povodně vyhradit 

stavidlo. Tato manuální manipulace může být stejně problematická jako za stávajícího stavu. 

Navržená varianta vakového jezu i přes vyšší realizační náklady řeší zvýšení kapacity 

koryta v podjezí. V rámci návrhu se neuvažuje s lávkou nad jezovou konstrukcí, což eliminuje 

případné problémy se zachycováním plavenin na zábradlí. Automatická manipulace hradící 

vakové konstrukce pak řeší problém s rychlým nástupem povodně. 



26 

9  ZÁVĚR 

V případě, že varianta jednopolového stavidlového jezu bude vybrána k realizaci, 

považuji za nezbytné provést posouzení jezového profilu se zahrnutím vlivu hladiny dolní vody. 

S ohledem na ovlivnění kapacity jezového profilu v případě vakového jezu, prokázané 

hydraulickým výpočtem, lze předpokládat významný vliv i u jezu stavidlového. Na základě 

hydraulického výpočtu může být tedy zjištěna nutnost úpravy koryta a s tím spojené vyšší 

náklady nebo i částečná úprava parametrů samotného stavidlového jezu. 

Problémy vznikající při povodních mohou nastat díky zachycování plavenin a také díky 

opoždění manuální manipulace s uzávěry. Varianta jednopolového stavidlového jezu řeší 

problém se zachycením plavenin odstraněním vodících U profilů a posunutím pochůzné lávky 

výše, avšak neřeší problémy s rychlým nástupem povodně. Navrhovaná varianta vakového jezu 

řeší problém se zachycením plavenin jednak odstraněním pochůzné lávky, tak i odstraněním 

vodících lišt. Problém s včasnou manipulací je řešen u vakového jezu pomocí automatické 

manipulace s uzávěrem. 

Nesporným faktem je, že varianta vakového jezu je finančně mnohem náročnější. Na 

základě nákladů již vyhotovených vakových jezů na Povodí Labe, s.p., byly orientačně 

odvozeny náklady na navrhovaný vakový jez ve výši cca 3,2 mil. Kč. Navrhovaná varianta 

jednopolového stavidlového jezu by se pohybovala okolo 800 tis. Kč. 

Jako objektivní systém vyhodnocení tzv. „pro“ a „proti“ doporučuji použít např. 

multikriteriální analýzu, kde se nastaví jednotlivým faktorům hodnota dle jejich důležitosti. 

(Cena, převedení průtoků, náročnost na obsluhu apod.) 

V dalším stupni projektové dokumentace vakového jezu by bylo vhodné provést 

zpřesnění odvozených realizačních nákladů na základě položkového rozpočtu. 
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 ZKRATKY 

v…   Rychlost proudění   [m/s] 

h…   Výška vody    [m] 

h0…   Rychlostní výška vody  [m] 

Q…   Průtok     [m3/s] 

n…   Součinitel drsnosti   [-] 

M…   Součinitel přepadu   [-] 

m…   Součinitel přepadu   [-] 

σ…   Součinitel zatopení   [-] 

α…   Coriolisovo číslo   [-] 

Q1…   Jednoletý průtok   [m3/s] 

Q5…   5 – ti letý průtok   [m3/s] 

Q10…   10 – ti letý průtok   [m3/s] 

Q20…   20 – ti letý průtok   [m3/s] 

Q50…   50 – ti letý průtok   [m3/s] 

Q100…   100 letý průtok   [m3/s] 

c…   délka spodní stavby   [m] 

γv…   Objemová tíha vody   [kN/m3] 

γz…   Objemová tíha zeminy  [kN/m3] 

γb…   Objemová tíha betonu  [kN/m3] 

K…   Součinitel přepadu   [-] 

Horní index x je vztažný symbol pro trojúhelníkovou část přepadu v lichoběžníkovém 

profilu. 



30 

12  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace 

SITUACE – M 1:200 

ŘEZY, PŮDORYS – M 1:50 

Příloha č. 2 – Hydrotechnické výpočty 

Příloha č. 3 – Posouzení stability na vyplavání, posunutí a překlopení 

Příloha č. 4 – Vizualizace 


