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Úvod 

Voda je jeden ze čtyř původních živlů, z kterých je tvořena planeta Země. 

Většinu povrchu Země pokrývá voda slaná, což je 97 % z celkového množství 

vod.  Je to druhá nejčastější látka ve vesmíru a plní velmi důležitou funkci pro 

život, avšak může být také nebezpečná. Již od nepaměti se snažíme vodu zkrotit 

a využít její energii pro dobro lidstva. 

Voda je nedílnou součástí každého živého organismu na světě. Bez ní by 

nebylo života. V suchých oblastech se voda zadržuje v rybnících, malých 

vodních nádržích a přehradách. Veškeré nádrže vodu zadržují a zároveň chrání 

lidské životy a hmotné statky před zničením. 

Tato bakalářská práce se zabývá malou vodní nádrží v obci Hostim. Nádrž 

vodu zadržuje v období sucha a v období, kdy je vody příliš, chrání obec před 

povodněmi. Cílem je posouzení této nádrže při povodních, zjištění zda nádrž 

vydrží extrémní povodňové vlny a v případě poruch navrhnout taková opatření, 

která ochrání tuto nádrž před porušením. 
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Cíle a předmět práce 

Náplní bakalářské práce bude posouzení bezpečnosti VD Hostim při 

povodních podle ČSN 75 2935. Mimo vlastního posouzení a prověření 

bezpečnosti VD Hostim při povodních budou také navržena opatření, která 

povedou ke zvýšení bezpečnosti VD Hostim. 

Požadavky na zpracování bakalářské práce: 

1. Posouzení mezní bezpečné hladiny pro převedení kontrolní povodňové vlny 

2. Navržení opatření ke zvýšení bezpečnosti 

Práce bude zpracována podle ČSN 75 2935 a bude obsahovat: 

A. Úvodní část 

B. Účel a popis VD Hostim 

C. Základní údaje a podklady 

 C.1. Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodni 

 C.2. Hydrologické podklady 

 C.3. Technické parametry a podklady 

 C.4. Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla při povodni 

 C.5. Hydraulické výpočty 

D. Stanovení mezní bezpečné hladiny 

E. Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži 

F. Závěrečné zhodnocení 

G. Nápravná a nouzová opatření 

H. Použité podklady 
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Identifikační údaje 

Název akce: Malá vodní nádrž Hostim. Posouzení bezpečnosti za povodně. 

Zhotovitel: Lenka Šilhánková, Věžky 55, 751 19. 

Výškový systém: Balt po vyrovnání (BPV). 

Souřadnicový systém: S-JTSK 
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A. Úvodní část 

MVN Hostim je jedna z mnoha vodních nádržích v jihomoravském kraji. 

Nachází se v okrese Znojmo asi 9 km od Moravských Budějovic (příloha č. 1). 

Nádrž je od obce Hostim vzdálená pouze 365 m. Městys Hostim má asi 

460 obyvatel. S ohledem na objem nádrže a jejímu situování k vesnici je potřeba 

provést posudek z hlediska potencionálního nebezpečí a možných ztrát. 

V tomto posudku je provedeno posouzení vodního díla MVN Hostim ve 

smyslu normy ČSN 75 2935 [1]. 

Posouzení je provedeno pro hydrologické podklady, které zohledňují 

kategorii VD. Dle [2] je MVN Hostim zařazena do IV. kategorie s nízkými 

ekonomickými škodami a s nepravděpodobnými ztrátami na lidských životech. 

Požadovaná míra bezpečnosti, jež je vyjádřena dobou opakování překročení 

kontrolní povodňové vlny (dále jen „KPV“), je N = 100 let.  

V následujícím posudku je použit výškový systém Balt po vyrovnání (BPV). 

Parametry vodního díla byly převzaty z [2], stejně tak i výškové kóty a jsou 

uvedeny v tab. 2. 

Tabulka 1: Požadovaná míra bezpečnosti VD [1] 

Kategorie 
VD 

Pravděpodobné 
škody při 

hypotetické 
havárii VD 

Hodnotící kritéria podle potenciálního rozsahu škod při hypotetické 
havárii VD 

Požadovaná 
míra 

bezpečnosti VD 

Potenciální rozsah celkových škod 
Uvažované ztráty lidských 

životů 
p = 1/N N (let) 

I. velmi vysoké 
mimořádně vysoké ekonomické 
škody, škody na životním prostředí a 
sociální dopady v rozsahu státu 

ztráty lidských životů se 
předpokládají 

0,0001 10 000 

II. vysoké 
vysoké ekonomické škody, škody na 
životním prostředí a sociální dopady 
v rozsahu regionu, případně státu 

ztráty lidských životů se 
předpokládají 

0,0001 10 000 

ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné 

0,0005 2 000 

III. střední 
značné ekonomické škody, škody na 
životním prostředí a sociální dopady 
v rozsahu regionu 

ztráty lidských životů se 
předpokládají 

0,001 1 000 

ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné 

0,005 200 

IV. nízké 

nízké ekonomické škody, škody na 
životním prostředí a sociální dopady 
lokálního rozměru 

předpokládají se ojedinělé 
ztráty lidských životů 

0,005 200 

ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné 

0,01 100 

nízké ekonomické škody pouze u 
vlastníka VD, ostatní škody jsou 
nevýznamné 

ztráty lidských životů jsou 
nepravděpodobné 

0,05 20 
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Tabulka 2: Výškové úrovně vybraných bodů MVN Hostim podle výkresové 

dokumentace a manipulačního řádu [2] 

   

B. Účel a popis vodního díla 

MVN Hostim je umístěna východně od obce Hostim, ve vzdálenosti asi 

365 metrů od okraje zástavby obce (příloha č. 1), na vodním toku Nedveka. Jedná 

se o průtočnou retenční vodní nádrž. 

B.1. Účel díla 

Základní účely MVN Hostim jsou: 

• akumulace vody umožňující vytvoření vhodného prostředí pro 

organismy vázané na vodní prostředí, 

• akumulaci vody pro závlahu skleníků, 

• retence vody pro protipovodňovou ochranu. 

Z krajinotvorného hlediska vytvoří v této oblasti vhodné prostředí pro 

obojživelníky a organismy spjaté s vodním prostředím. 

Z MVE Hostim se odebírá voda za účelem závlah skleníkového areálu v k. ú. 

Hostim. Odběr vody je povolen vodoprávním úřadem OÚ Znojmo Rozhodnutím 

č. 145 (č. j. Vod 374/2002-Kn ze dne 18. 4. 2002). Povolené množství odebírané 

vody je max. 10 l/s, max. 6 000 m3/měsíc, max. 40 000 m3/rok. Pro jiné účely 

a ani v jiném množství není odběr povolen. Platnost povolení k nakládání 

s vodami odběr podzemních vod z nádrže VN Hostim se stanovuje dle výše 

uvedeného rozhodnutí do 31. 12. 2017 (viz příloha B.1.3). 

  

Kóta koruny hráze 386,30 [m n. m.]

Kóta hrany bezpečnostního přelivu 385,00 [m n. m.]

Kóta koruny těsnění 385,70 [m n. m.]

Kóta dna šachty 380,20 [m n. m.]

Kóta dna spadiště sdruženého objektu 379,91 [m n. m.]

Kóta hrany skluzu ústícího do vývaru 379,31 [m n. m.]

Kóta vrchu zemního těsnění 385,70 [m n. m.]
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B.2. Technický popis díla 

Hráz a břehy vodní nádrže 

Hráz nádrže je zonální zemní hráz s těsnícím jádrem. Těleso hráze je 

lichoběžníkového profilu. Návodní svah hráze je ve sklonu 1:3,5. Svah je zpevněn 

kamenným pohozem tl. 50 cm uloženým na materiálu nehomogenní nádrže. 

Vzdušní svah je ve sklonu 1:2,5 včetně ohumusování a zatravnění. Na kótě 

382,00 m n. m. se svah láme do sklonu 1:10. Za patním drénem s flexibilním 

drenážním potrubím DN 100 se opět láme sklon svahu na 1:2,5.  

 

Obrázek 1: Vzdušní svah ohumusován a oset [4] 

Koruna hráze je šířky 4,0 m a délky 91,2 m. Je oseta a jsou na ní uložené 

betonové panely pro zpevnění a možnost vjezdu. Na návodní straně jsou 

kamenné sloupky, na kterých je uloženo dřevěné zábradlí. 
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Obrázek 2: Koruna hráze [4] 

 

Tabulka 3: Základní parametry tělesa hráze 

  

 

 

Základní parametry týkající se tělesa hráze: Označení: Hodnota: Jednotky:

Kóta koruny hráze 386,30 [m n. m.]

Výška hráze nade dnem 6,3 [m]

Šířka koruny hráze 4,0 [m]

Délka hráze v koruně 91,2 [m]

Sklon návodního líce 1 : 3,5 [1:m]

Sklon vzdušního líce 1 : 2,5 [1:m]

Prostor stálého nadržení V S = 35700 [m3]

Zásobní prostor V Z = 192000 [m3]

Neovladatelný ochranný prostor V RO = 67900 [m3]

Celkový prostor V C = 295600 [m3]

Hladina stálého nadržení M S = 382,00 [m n. m.]

Hladina zásobního prostoru M Z = 385,00 [m n. m.]

Hladina neovladatelného retenčního prostoru M RO = 385,70 [m n. m.]

Maximální hladina M MAX = 385,70 [m n. m.]

Objemy charkterizující prostory nádrže:

Hladiny nádrže
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Sdružený objekt (funkční blok) 

Sdružený objekt slouží k vypouštění vody, odběrům pro závlahu 

a převádění povodňových průtoků. Nachází se v tělese hráze. 

Skládá se: 

• z přívodního koryta, 

• z vtokové části, 

• z hrázové části, 

• z vývaru a navazujícího koryta. 

Přívodní koryto 

Koryto je zčásti zemní v délce 50,18 m a zčásti jako betonový žlab délky 

12,2 m. Zemní koryto navazuje na koryto potoka. 

Vtoková část 

Vtoková část se skládá z předsunutých pilířů, které spolu tvoří armaturní 

šachtu. V armaturní šachtě jsou dvě komory, ve kterých jsou osazeny na vtoku 

ocelové profily U 120 pro založení česlové stěny a dlužové stěny nebo 

provizorního hrazení. 

V armaturních komorách se nachází dva uzávěry výpustí (třmenová 

šoupátka DN 400), které jsou ovládány vřetenovou tyčí z manipulační plošiny. 

V pravé armaturní komoře je mimo to osazen šoupátkový uzávěr DN 300 

odběrného potrubí pro závlahy. V základu pravého pilíře je umístěno ocelové 

potrubí DN 300, které slouží jednak jako spodní výpusť a jednak jako odběr vody 

pro závlahy. Spodní výpusť je vyústěna do vývaru a odběr závlahové vody do 

armaturní šachty. Spodní výpusť DN 300 je na obou koncích opatřena šoupátky 

DN 300. 

Na vtokovém pilíři je osazena vodočetná lať. 

Hrázová část 

Je provedena jako žlabový bezpečnostní přeliv a odpadní štola, která 

navazuje na vývar. Přelivné stěny jsou délky 12,15 m. Uprostřed přelivné hrany 

je posazen nosný pilíř manipulační lávky, která umožňuje vstup na manipulační 

plošinu armaturní šachty. Výška přelivných stěn je 4,25 – 4,54 m. 
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Obrázek 3: Žlabový bezpečnostní přeliv [4] 

Na žlab bezpečnostního přelivu navazuje odpadní štola délky 14,5 m, která 

přechází na vzdušním svahu hráze do profilu odpadního koryta délky 9,5 m. 

Tento betonový objekt je ukončen zaústěním do vývaru. 

Vývar a navazující koryto 

Vývar je proveden jako betonové koryto se stěnami ve slonu 1 : 1. Šířka dna 

vývaru je proměnlivá, a to 3,0 – 4,5 m v délce 16,5 m. Do vývaru je vyústěn patní 

drén a potrubí DN 300. Vývar je ukončen stabilizačním prahem, ve kterém je 

umístěn měrný profil. 

Na vývar navazuje koryto s vytvořenou drsností osazením kamenů na štět. 

Délka koryta he 26,5 m, jeho šířka ve dně je 4,5 m a klon svahů 1 : 1,75. Koryto je 

ukončeno betonovým prahem. 
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Obrázek 4: Vývar a navazující odpadní koryto [4] 
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C. Základní údaje a podklady 

C.1. Požadovaná míra bezpečnosti VD při povodni 

Dle svého významu a stupně ohrožení území pod vodním dílem je MVN 

Hostim zařazena podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. v platném znění [3] do IV. 

kategorie podle [2]. V souladu s požadavky ČSN 75 2935 [1] je VD zařazeno do 

skupiny, kdy ztráty na životech jsou nepravděpodobné. Z toho vyplývá 

požadovaná míra bezpečnosti na KPV s dobou opakování N = 100 let.  

C.2. Hydrologické podklady 

Základní hydrologické údaje pro profil hráze VN Hostim na řece Nedveka 

byly převzaty pro potřebné posouzení z původního manipulačního řádu. 

Základní charakteristiky aktualizované kontrolní povodňové vlny KPV100 

vypracoval Ing. Bořek Dvořák (duben/2015). 

Tabulka 4: Číselné charakteristiky m-denních průtoků dle [2] 

  
 

Tabulka 5: Číselné charakteristiky N-letých průtoků dle [2] 

  

C.3. Technické parametry 

Vybrané technické parametry MVN a jejich popis konstrukčního uspořádání 

dle [2] v kapitole technický popis díla. Výpis základních parametrů pro MVN 

Hostim: 

• Hydrologické číslo povodí: 4 – 14 – 03 – 012 

• Profil: km 10,3 

• Plocha povodí: 35,30 km2 

• Průměrná roční výška srážek: 350 – 450 mm 

• Průměrný roční průtok: 50 l/s 

• Kóta dna nádrže: 380,00 m n. m. 

• Kóta koruny hráze: 386,30 m n. m. 

30 90 180 270 355 364

Q [l/s] 139 54 26 15.5 2 0.5

m

1 2 5 10 20 50 100

Q [m3/s] 5 8 12 16 20 25 30

N
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• Kóta maximální hladiny: 385,70 m n. m. 

• Kóta bezpečnostního přelivu: 385,00 m n. m. 

• Objem ochranného (retenčního) prostoru: 67 900 m3 

• Celkový objem nádrže: 295 600 m3 

• Plocha nádrže při hladině Mz: 6,4 ha 

• Kapacita bezpečnostního přelivu: 30 m3/s (při Mmax) 

C.4. Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla za 

povodní 

C.4.1. Manipulace za povodní, obsluha díla, údržba 

Manipulace za povodní na VD probíhá dle manipulačního řádu [2] z dubna 

2015. Za běžného provozu by nemělo být přesáhnuto úrovně hladiny zásobního 

prostoru tj. kóty 385,00 m n. m. 

Pokud bude hladina výš, než je hladina zásobního prostoru bude voda 

přepadat přes hranu bezpečnostního přelivu. Převádění povodňových průtoků 

je řízeno Povodňovou komisí obce Hostim podle povodňového plánu. 

C.4.2. Vymezení retenčního prostoru 

Retenční prostor je vymezen kótami 385,00 – 385,70 m n. m. (hrana 

bezpečnostního přelivu – hladina v úrovni Mmax). Dosáhne-li hladina v nádrži 

385,00 m n. m. začne voda přepadat přes korunu bezpečnostního přelivu a začne 

se plnit retenční prostor neovladatelný. Při dosažený hladiny 385,70 m n. m. (tj. 

0,7 m na korunou bezpečnostního přelivu) je neovladatelný retenční prostor 

zcela zaplněn. 

Objem celkové retence zátopy činí 67 900 m3. Bezpečnostní přeliv při výšce 

vzdutí 0,84 m převede průtok v hodnotě 41 m3/s. 

C.4.3. Stupně povodňové aktivity pro profil hráze 

VD není napojeno na předpovědní a hlásnou službu. Povodňové situace řeší 

provozovatel VD v operativním styku s povodňovou komisí obce Hostim. 

Pro profil hráze MVN Hostim nejsou v [2] stanoveny hodnoty stupně 

povodňové aktivity. 
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C.4.4. Konstrukční uspořádání jednotlivých prvků VD 

Těleso hráze 

Jedná se o zonální zemní hráz se středním těsnícím jádrem. Výška hráze nad 

údolím je 6,3 m. Koruna hráze je vybudována na kótě 386,30 m n. m. Na návodní 

straně jsou viditelné výškové posuny kamenných sloupků, na který je uloženo 

dřevěné zábradlí. Tyto posuny mohou být řádově v centimetrech. 

Návodní svah je vybudován ve sklonu 1 : 3,5, kdy na svahu není zbudována 

žádná lavička. Vzdušní svah je od kóty 386,30 m n. m. po kótu 382,00 m n. m. ve 

sklonu 1 : 2,5, poté se sklon mění na 1:10 a na kótě 381,20 m n. m. se změní na 

1 : 2,5, kdy pokračuje až po patu hráze. 

Dle ČSN 75 2410 [5] pro uvedený materiál hráze stabilizační části GP 

a těsnícího jádra SC jsou doporučené sklony vzdušního líce 1 : 1,75 a návodního 

líce 1 : 2,8. Z porovnání se skutečnými hodnotami svahů můžeme říct, že sklony 

návodního i vzdušního svahu vyhovují požadavkům normy. 

Sdružený funkční objekt 

Sdružený objekt se skládá z bezpečnostního přelivu, který navazuje na 

spadiště, to přechází ve skluz až do vývaru, za kterým je umístěn měrný objekt 

a voda zde přepadá do odpadního koryta. 

Objekt fungoval jak šachta, ve které byly uloženy dvě spodní výpusti 

DN 400. Dále byl zde odběr závlahové vody pomocí ocelového potrubí DN 300. 

Ovšem po osobní návštěvě jsme zjistili, že jedno šoupě již není používáno jako 

spodní výpusť, ale bylo upraveno na elektrický odběr závlahové vody. 

Na vtoku do sdruženého objektu jsou pilíře, ve kterých jsou drážky U 120. 

Tyto drážky mohou fungovat jako drážky provizorního hrazení. Dále voda vtéká 

do šachty o půdorysných rozměrech 1,2 × 2,7 m. Výtok ze šachty je zajištěn 

ocelovým potrubím délky 0,5 m o DN 400. Do šachty se vstupuje přes betonovou 

lávku s ocelovým zábradlím nad bezpečnostním přelivem. Šachta má otevírací 

železný poklop, kdy na dno šachty vede ocelový žebřík. 
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C.5. Hydraulické výpočty 

Hydraulické výpočty obsahují: 

• odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu, 

• odvození měrné křivky spodních výpustí, 

• transformace povodňových vln. 

C.5.1. Odvození měrné křivky bezpečnostního přelivu 

Při učení měrné křivky bezpečnostního přelivu byl použit vztah dle 

Rehbocka. Ve výpočtu jsem počítala redukci přepadového množství pro přeliv 

z levé strany (přepad omezen levostranným břehem). Následně jsem počítala 

výšku hladiny vody ve spadišti podle Hindse [12]. 

Odvození kapacity bezpečnostního přelivu sestává z výpočtu měrné křivky 

přelivu se zahrnutím zahlcení. 

Průtok přes bezpečnostní přeliv: 

𝑄𝑝 = 𝑚 ∙ 𝜎¨𝑧 ∙ 𝑏0 ∙ √2𝑔 ∙ (ℎ0)
3

2 , 

kde: Qp je přepadové množství přes bezpečnostní přeliv v [m3/s], 

 m je součinitel přepadu [-], 

 g je gravitační zrychlení [m/s2], 

 h0 je přepadová výška [m], 

 σz je součinitel zatopení [-], 

 b0 je účinná šířka přelivu dána vztahem: 

 𝑏0 = 𝑏 − 0,1 ∙ 𝑛 ∙ 𝜉 ∙ ℎ0 , 

kde: b je délka přelivné hrany, kdy pro levou a pravou stranu jde  

o b = 12,15 m 

 n je počet kontrakcí [-], 

 ξ = 1, je součinitel boční kontrakce [-], 

 h0 je výška přepadového paprsku [m]. 

Pro výpočet součinitele přepadu pak platí dle Rehbocka [6]: 

𝑚 =
2

3
[0,312 + 0,09

ℎ

𝑠1
+ √0,3 − 0,01 ∙ (5 −

ℎ

𝑟
)

2
], 
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kde: h je přepadová výška v [m], 

 s1 je výška přelivu nade dnem nádrže [m], 

 r je poloměr zaoblení koruny [m]. 

Součinitel přepadu platí za předpokladu, kdy 𝑠1 ≥ 𝑟 > 0,02 𝑚 a poměr  
ℎ

𝑟
≤ (6 −

20𝑟

𝑠1+3𝑟
).  Pokud bude uvedený poměr překročen, součinitel přepadu se 

snižuje. Zde nenastane tento případ. 

Pro výpočet součinitele zatopení platí tento vztah: 

𝜎𝑧 = 0,99 − 0,9 (
ℎ𝑧

ℎ0
)

6,8

, 

kde: hz je výška vody ve spadišti nad korunou přelivu (nad kótou 

385,00 m n. m.) v [m], 

 h0 je výška přepadového paprsku [m]. 

Měrná křivka bezpečnostního přelivu je uvedena v příloze 4. 

C.5.2. Odvození měrné křivky spodní výpusti 

Výpočet měrné křivky spodní výpusti byl proveden pro potrubí o DN 400. 

Kóta osy spodní výpusti je 380,65 m n. m. 

Průtok se počítá jako výtok malým otvorem ve stěně a je dán vztahem [7]: 

𝑄𝑂𝑇𝑉𝑂𝑅 = 𝜇 ∙ 𝑆 ∙ √2𝑔𝐻, 

kde:  QOTVOR je průtok kruhovým otvorem [m3/s], 

  μ je součinitel výtoku dle [2]. 

Měrná křivka spodní výpusti je uvedena v příloze 5. 

C.5.3. Transformace povodňových vln 

Bylo provedeno přešetření průběhů návrhových povodňových vln PV100 

a PV200. Parametry vln jsou uvedeny v kapitole C.2, povodňové vlny na přítoku 

do MVN Hostim jsou zobrazeny v příloze 6. Výpočet byl proveden za 

předpokladů: 

• při příchodu povodňové vlny je hladina vody v nádrži na kótě 

385,00 m n. m., 

• dále se předpokládá, že se se spodními výpustmi se nemanipuluje. 

Pro výpočet byl použit vztah, rovnice nádrže: 
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𝑑𝑉(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑄𝑖𝑛(𝑡) − 𝑄𝑜𝑢𝑡(𝑡), 

𝑑𝑉(𝑡) = 𝐴𝑠(𝐻(𝑡)) ∙ 𝑑𝐻(𝑡), 

𝐴𝑠(𝐻(𝑡))
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑄𝑖𝑛(𝑡) − 𝑄𝑜𝑢𝑡(𝑡), 

kde: Qin(t) je přítok vody do nádrže [m3/s], 

 Qout(t) je odtok vody z nádrže [m3/s], 

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

 As(H(t)) je zatopená plocha [m2], 

 dH(t)/dt je okamžitá změna polohy vody v nádrži [m]. 

Výsledků bylo dosaženo pomocí programového vybavení Nádrže [8] (doc. 

Ing. Jan Jandora, Ph.D), ve kterých byla pro přibližnou numerickou integraci 

rovnice nádrže použita jednokroková metoda. 

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v přílohách 7 a 8. 
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D. Stanovení mezní bezpečné hladiny  

Při stanovení MBH byla dle ČSN 75 2935 [1] zvažována tato hlediska: 

• protržení protržení hráze z důvodu povrchové eroze při přelití hráze, 

• protržení protržení hráze z důvodu porušení filtrační stability hráze 

nebo podloží, 

• protržení protržení hráze z  důvodu posunutí po smykové ploše. 

Přelití hráze 

Koruna hráze je na kóte 386,30 m n. m., její povrch je zpevněn a jsou na ní 

položené silniční panely. Zbytek koruny je zatravněn. Dle ČSN 75 0255 [11] byla 

stanovena hodnota 13 % větrové vlny jako 0,60 m. V příloze 14 je podrobný 

výpočet.  

Filtrační stabilita hráze 

Na posouzení filtrační stability byl použit vztah: 

𝛾𝑠𝑖𝑡𝛾𝑛𝛾𝑓𝑎𝑖𝑝 ≤ 𝛾𝑠𝑡𝑓𝛾𝑓𝑝𝑖𝑘, 

kde: ik je normový kritický střední hydraulický gradient [-] (ik = 0,70 ) – 

podle Istominy [10], 

 γsit je součinitel návrhové situace [-] (γsit = 0,95), 

 γn je součinitel účelu [-] (γn = 1,2), 

 γfa je součinitel spolehlivosti zatížení [-] (γfa = 1,2), 

 γstf je součinitel mezního stavu filtrační deformace [-] (γstf = 0,90), 

 γfp je součinitel spolehlivosti odolnosti zeminy [-] (γfp = 0,50), 

 ip je střední hydraulický gradient [-] počítán podle vztahu: 

ip=H/L, 

kde: 

 H je výška od hladiny vody k vyústění průsakové dráhy [m], 

 L je délka průsakové dráhy [m]. 

Výška od maximální hladiny k vyústění průsakové dráhy je H = 6,2 m. Délka 

průsakové dráhy je zvolena jako vzdálenost od maximální hladiny podél 

sdruženého objektu k drénu L = 29,3 m. 
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Výsledkem je 0,29 < 0,32. VD Hostim vyhoví na posouzení filtrační stability. 

Při místním šetření [4] nebyly nalezeny žádné průsaky, pouze průsakové šachty 

byly zanesené. Pro přesnější výsledky je potřeba udělat zkoušky na druh zeminy 

a jeho filtrační hodnoty. 

Celková stabilita hráze 

Podle výkresové dokumentace je jako materiál stabilizační části rozložená 

rula, což je střednězrnný štěrk označován GW a materiál těsnícího jádra jsou 

sprašové hlíny označovány jako MG. Dle ČSN 75 2410 [5] jsou tyto materiály pro 

stavbu nehomogenní hráze vhodné. 

Maximální výška hráze nad terénem je 6,3 m. Návodní líc je vybudován 

v jednotném sklonu 1 : 3,5 od paty ke koruně. Na vzdušním líci je sklon 1 : 2,5 

od koruny hráze po kótu 382,00 m n. m., zde se sklon mění na 1 : 10 a na kótě 

381,20 m n. m. se sklon opět změní na 1 : 2,5. 

Norma ČSN 75 2410 [5] doporučuje sklony svahů pro nehomogenní hráz: 

• návodní 1 : 2,8, 

• vzdušní 1 : 1,75. 

Je tedy zřejmé, že sklony svahů vyhovují požadavkům ČSN 75 2410 [5]. 

Souhrnné zhodnocení 

Kóta mezní bezpečné hladiny vychází z nadmořské výšky těsnícího jádra tj. 

385,70 m n. m.  

Mezní bezpečná hladina pro VD Hostim odpovídá 385,70 m n. m. 
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Obrázek 5: Lokální povrchové sesuvy půdy na vzdušním svahu [4] 
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E. Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži 

Kontrolní maximální hladina je odvozená na základě výsledků řešení 

teoretické kontrolní vlny KPV (PV100). Průběh povodňové vlny je uvažován 

pouze v retenčním neovladatelném prostoru nádrže. Počáteční hladina 

pro transformaci je na kótě 385,00 m n. m. 

Tabulka 6: Přítoky a odtoky z MVN Hostim při průchodu PV100 a PV200 

  

Kóta kontrolní maximální hladiny vychází 385,68 m n. m., a to na základě 

provedených výpočtů transformace KPV. 

Řešení transformace povodňové vlny pro PV100, PV200 je uvedeno v přílohách 

7 a 8. 

  

Max. přítok 

[m3/s]

Max. odtok 

[m3/s]

Max. hladina 

[m n. m.]
Pozn. 

PV100 30,8 29,9 385,68 KPV

PV200 33,9 32,9 385,73
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F. Závěrečné vyhodnocení 

Stanovená MBH 385,70 m n. m. je mírně výše než stanovenou KMH 

385,68 m n. m. Vodnímu dílu nehrozí bezprostřední nebezpečí protržení hráze. 

Avšak je potřeba sledovat z dlouhodobého hlediska sesuvy půdy na vzdušní 

straně hráze, působení eroze na návodní straně a  průsaky v hrázi. V kapitole G. 

jsou shrnuta následná opatření pro bezpečnost hráze. 

Přílohy 9, 10, 11 a 12 jsou překresleny z výkresové dokumentace Nádrž 

Hostim, které vypracoval Ing. Špilling v říjnu 1986. 

MBH 385,70 m n. m. >KMH 385,68 m n. m. 

Z porovnání stanovených hodnot MBH a KMH vyplývá, že dle ČSN 75 2935 

[1] VD Hostim je bezpečné. 
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G. Nápravná a nouzová opatření 

Navržená opatření mají zajistit dlouhodobou bezpečnost a spolehlivost 

vodního díla. Tyto opatření mají vést k dodržení a hydraulické zabezpečenosti 

díla. 

Za stávajícího stavu dle hydraulických výpočtů splňuje bezprostředně VD 

Hostim pouze rozdíl KMH a MBH o 2 cm. Je možné, že použitá výkresová 

dokumentace neurčuje korunu jádra přesně. 

Jako možná opatření pro zajištění bezpečnosti ochrany VD připadají 

v úvahu: 

• geologický průzkum materiálů hráze, 

• odkopání zeminy na pravém břehu od sdruženého objektu, 

• vyčištění průsakových šachet, 

• zpevnění terénu vzdušního svahu. 

G.1. Geologický průzkum materiálů hráze 

Dle výkresové dokumentace je v místě sdruženého objektu těsnící jádro ve 

sklonu 10 : 1, avšak ve vzorovém příčném řezu je toto jádro ve sklonu 1 : 1. Tudíž 

navrhuji průzkum těchto materiálů v celé hrázi a posouzení nadmořských výšek 

použitých materiálů v hrázi, zda je VD postavené dle výkresové dokumentace. 

G.2. Odkopání zeminy na pravém břehu od sdruženého 

objektu 

Vzhledem k tomu, že je umístěn sdružený objekt velmi blízko břehu, dochází 

k redukci průtoků do bezpečnostního přelivu. Navrhuji tudíž odtěžit zeminu do 

hloubky 2,5 m délky 8 m od sdruženého objektu. 

G.3. Vyčištění průsakových šachet 

V místním šetření [4] jsem pozorovala zanesení průsakových šachet.  
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Obrázek 6: Zanesená průsaková šachta [4] 

 Pro zlepší odtoku průsaků by se měly tyto šachty vyčistit. V šachtách nebyla 

vidět žádná průsaková voda.  

G.4. Zpevnění terénu vzdušního svahu 

Na vzdušním líci byly vidět povrchové sesuvy zeminy. Jako optření přichází 

v úvahu navezení zeminy tl. 10 cm, zpevnění svahu kokosovou georohoží 

a následné osetí. 

Kokosová georohož slouží k ochraně svahů. Její životnost je 5 let, ale díky ní 

lépe zakoření rostliny na svahu a ty jej zpevní. Ta zajistí protierozní ochranu 

vzdušního svahu hráze. 
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