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ABSTRAKT: 

Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a 

v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních 

nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové lokalitě a jejímu 

současnému stavu vedoucímu k nutné rekonstrukci. Na tuto část navazuje návrh 

vhodného technického řešení rekonstrukce podložené hydrotechnickými výpočty a 

poslední výkresovou částí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Studie, rekonstrukce, rybník, krajina, voda. 

 

ABSTRACT: 

This diploma thesis deals with the proposal of reconstuction of the pond Těšík 

at the level of study. The introductory part of the thesis defines the terminology and 

the partition of small water reservoirs. The next practical part is focused to the locality of 

interest and its current state leading to the necessary reconstruction. This part is 

followed by the design of a technical solution for reconstruction based on 

hydrotechnical calculations and the graphics part. 
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1  ÚVOD 

Voda je základem života a bez vody by život nebyl. Lidé si toto od nepaměti 

uvědomovali, a proto jejich původ a rozvoj byl vždy silně spojen se zdroji vody. První 

civilizace osidlovaly úrodné oblasti velkých vodních toků, protože jim tato místa 

zajišťovala dostatek úrody pro vlastní život, ale i pro obchod. Postupem času si lidé začali 

uvědomovat svojí závislost na dostatku vody a nevyzpytatelnost přírody, a proto začali 

budovat hráze jak pro zadržování vody a velmi důležitý chov ryb, tak pro ochranu při 

povodních, nebo pro rozvádění vody kanály pro zavlažování větších území. Nejstarší 

písemné zmínky o této činnosti pocházejí ze starého Egypta období 3000 let př.n.l. 

Na našem území byla nejstarším autorem rybníků příroda sama, která častými 

záplavami nechávala vzniknout v přirozeně přehrazených údolích, říčních nivách a tůních 

rybníky s rybami které zde po opadnutí velké vody uvízly. 

Počátky výstavby rybníků u nás jsou spojeny především s rybníkářstvím a souvisely 

s klášterní kolonizací Čech a Moravy, kdy byla ryba uznávána jako postní jídlo.  S rostoucí 

sílou náboženství a zájmem o ryby začal ve 14. století obrovský rozsah budování rybníků. 

Avšak i přes obrovskou hospodářskou sílu rybníků a jejich slávu rybníky později zase 

zanikaly, a to především v době pobělohorské, kdy docházelo k využívání jejich plochy 

v zemědělství. Později se ještě objevovaly snahy o obnovu rybníků, ale v 18. a 19. století 

docházelo k jejich definitivnímu rušení. Snahy o obnovu rybníků, ale i rušení zbývajících, 

se v následujících letech s různým úspěchem opakovaly. [1] 

V dnešní době je výrazná snaha o výstavbu nových vodních nádrží, stejně jako o 

rekonstrukci a revitalizaci nádrží stávajících nádrží pro jejich funkce v krajině. Rybníky 

totiž neplní svoji funkci jen pro akumulaci vody a chov ryb, ale také snižují v případě 

vyšších vodních stavů svojí retenční funkcí škody na majetku i lidských životech, zlepšují 

klimatické poměry, slouží k rekreaci a tvoří typický ráz české krajiny. Tyto snahy o obnovu 

a výstavbu jsou v posledních letech vzhledem k výraznějším klimatickým výkyvům 

výrazně podporovány a také dotovány dotačními programy i spolufinancovány EU. 
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2  CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zpracování studie rekonstrukce rybniční nádrže v 

k.ú. Horní Bory tzv. Těšíkův rybník. Studie bude obsahovat návrh rekonstrukce objektů 

rybníka a hráze, které jsou v havarijním stavu. Práce bude zpracována na takové úrovni a 

v rozsahu tak, aby splnila na požadavky na podklad v územním rozhodnutí. V návrhu 

řešení bude zohledněn návrh vzešlý z vlastní rekognoskace terénu a pokynů vedoucího 

práce. 

Textová část práce bude obsahovat obecné seznámení s problematikou a pojmy 

rybníků, seznámení se zájmovou lokalitou, průvodní zprávu plánované rekonstrukce a 

související hydrotechnické výpočty. 

Přílohou práce budou vypracované technické výkresy rybníku Těšík na zadané 

úrovni studie. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

Tato část práce je zaměřena na definice používaných pojmů při řešení zadané 

problematiky společně s teoretickým rozdělením malých vodních nádrží dle různých 

kritérií. 

 

3.1 VYMEZENÍ POJMŮ 

3.1.1 Malá vodní nádrž (MVN) 

V současné době běžně používaný a normativně definovaný název malá vodní nádrž 

(MVN) je obecnější, než termín rybník, protože v současnosti pojem rybník značí pouze 

část MVN, jedná se tedy o MVN s převažujícím rybochovným účelem. 

Za malou vodní nádrž lze ve smyslu normy ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 

považovat nádrž, u které jsou současně splněny následující podmínky:  

a) Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší 

než 2 mil. m3. U nádrží určených k chovu ryb se jedná o hladinu vymezenou nejnižší úrovní 

přelivné hrany nehrazeného přelivu nebo horní hranou hrazeného přelivu. 

b) Největší hloubka nádrže nepřesahuje 9m. Jedná se o vzdálenost nejníže 

položeného místa dna nádrže od maximální hladiny. Neuvažují se lokální větší hloubky v 

místě původního dna, hlavní stoky apod. 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních nádrží se 

sypanými hrázemi. 

Norma však neplatí pro nádrže přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště a 

pro nádrže s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a svahů 

nádrže (např. štěrkoviště). 

Norma se doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry 

překračují podmínky a) a b). 

Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 tis. m3 se doporučuje použít 

přiměřeně podle místních podmínek. [3] 
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3.1.2 Rybník 

Dle zákona č. 99/2004 Sb. se rybníkem rozumí „vodní dílo, které je vodní nádrží 

určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti 

jeho vypouštění a slovení. Rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými 

zařízeními“.[4] 

 

3.1.3 Rekonstrukce (MVN) 

Je normou ČSN 75 2410 definována jako „Úprava, přestavba a budování nových 

zařízení a částí malých vodních nádrží (hráze, objekty, prostor nádrže a okolí) 

provozovaných, zrušených nebo havarovaných, které nevyhovují požadavkům na jejich 

funkci a bezpečnost. Kdy k nejčastějším rekonstrukčním pracím, zejména u starších 

nádrží rybničního typu, patří výměna původního výpustného zařízení, rekonstrukce 

nevyhovujících bezpečnostních přelivů, dodatečná instalace odběrných zařízení apod.“ 

[3] 

 

3.1.4 Revitalizace (MVN) 

Definována jako „činnost, kterou se obnovují narušené, popř. změněné základní 

ekologické funkce malých vodních nádrží.“ [3] 
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3.2 ROZDĚLENÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 

Malé vodní nádrže je možné dělit dle různých parametrů. Dříve zmiňovaná norma 

ČSN 75 2410 rozděluje MVN především podle jejich charakteristické funkce a účelu. 

Dalšími děleními nádrží jsou například podle polohy nádrže, nebo podle typu hráze. 

 

3.2.1 Dělení dle normy ČSN 75 2410 ve smyslu účelu nádrže 

Zásobní nádrže 

Nádrže, které akumulováním vody v zásobním prostoru v době jejího přebytku 

vytvářejí zásobu vody pro využívání v době jejího nedostatku. Jedná se o pitnou vodu pro 

obyvatelstvo a zemědělství, užitkové vody pro průmysl, dále závlahové, pro energetiku, 

kompenzování průtoků v toku, nebo zálohu primárních zdrojů vody. Konkrétními příklady 

nádrží a jejich funkcí jsou nádrže vodárenské, průmyslové, závlahové, ale i kompenzační, 

retardační odvodňovací a aktivizační nádrže. 

 

Ochranné (retenční) nádrže 

Jedná se o nádrže sloužící pro částečné, nebo úplné zachytávání povodňových 

průtoků, jejich transformaci a tím ochranu území pod nádržemi. Další významnou funkcí je 

zmenšování podélného sklonu údolí, zachycování splavenin, infiltrace dešťových vod. 

Patří sem nádrže suché ochranné, protierozní nádrže, dešťové, vsakovací a nárazové 

nádrže. 

 

Nádrže upravující vlastnosti vody (čistící nádrže) 

Jsou nádrže sloužící k úpravě fyzikálních, chemických i biologických vlastností vod 

pomocí přirozených a samočisticích procesů vodního prostředí. Konkrétními příklady 

nádrží a jejich funkcí jsou nádrže chladící a předehřívací, usazovací, aerobní, anaerobní a 

dočišťovací biologické nádrže. 
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Rybochovné nádrže (speciální rybníky) 

Nádrže sloužící jako rybníky, které vytvářejí vhodné podmínky pro chov ryb 

umožňující pravidelné úplné vypouštění. Tyto rybníky bývají uspořádány do soustav 

z výtěrových, třecích, plůdkových (předvýtažních i výtažních), výtažníků, komorových 

rybníků, sádek, nebo karanténních rybníků. 

 

Hospodářské nádrže 

Hospodářské nádrže slouží pro plnění daných hospodářských funkcí plynoucích 

z jejich názvu, jakými jsou požární nádrže, nádrže pro chov vodní drůbeže a pěstování 

vodních rostlin, napájecí, plavící a výtopové nádrže. 

 

Speciální účelové nádrže 

Nádrže různého uspořádání a typu navrhované pro konkrétní provozní požadavky a 

účely v průmyslu a energetice. Jsou to nádrže recirkulační, vyrovnávací, přečerpávací, 

nebo rozdělovací. 

 

Asanační nádrže 

Jsou nádrže, které se používající pro asanaci území narušeného činností člověka a 

k zachycení a uskladnění látek poškozujících životní prostředí. Patří sem záchytné a 

skladovací nádrže, umělé laguny a otevřené vyhnívací nádrže. 

 

Rekreační nádrže 

Určeny k odpočinku, rekreaci a vodním sportům, často k doplněné speciálním 

vybavením, upraveným přístupem do vody a specifickou úpravou okolí nádrže. Jedná se o 

přírodní koupaliště a nádrže pro plavání a vodní sporty. 
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Krajinotvorné nádrže a nádrže v obytné zástavbě 

Jsou navrhovány pro zlepšení ekologických a estetických funkcí a účinků krajiny 

v městské zástavbě s tvarově rozmanitým uspořádáním malých vodních nádrží s různým 

vybavením. Konkrétními příklady jsou hydromeliorační nádrže, okrasné nádrže v sídlištích 

a parcích, návesní rybníky, umělé mokřady a krajinotvorné nádrže a nádrže na ochranu 

bioty. [3] 

 

3.2.2 Dělení podle polohy nádrže a typu hráze 

Dle polohy 

Nádrže je možné dle polohy dělit z hlediska polohy vzhledem ke zdroji vody: 

 Průtočné, které musejí být vybaveny bezpečnostním přelivem 

 Neprůtočné, které mají regulovaný přítok do nádrže. 

Dále je možné dělit z hlediska polohy hráze vzhledem k hlavnímu toku na nádrže: 

 Údolní, budované krátkou hrází v nejužším místě údolí 

 Břehové, kdy je hráz po obvodu zátopy 

 Boční,  

A hlediska způsobu zadržování vody: 

 Hrázové, které zadržují vodu pouze hrází 

 Kopané, kdy je celý objem nádrže, nebo jeho část vytvořen výkopem. [2] 
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Obr. 3.1 Typy průtočných nádrží a)průtočné, b) obtokové, c) boční [2] 

 

Dělení dle typu hráze a jejího tvaru 

Nádrže je možné dělit také na základě dalších zvolených parametrů, například: 

 Nádrže s čelní, nebo boční hrází 

 Se sypanou, nebo zděnou hrází 

 S hrází ve tvaru přímé, vypouklé, vyduté, lomené, nebo nepravidelné 

 

 

Obr. 3.2 Půdorysné tvary hrází a) čelní přímá, b čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní 

lomená, e) nepravidelná- [2] 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 V praktické části práce se budu zabývat současným havarijním stavem řešeného 

rybníku Těšík a navazující studií rekonstrukce tohoto rybníka obsahující návrh 

rekonstrukce objektů rybníka a hráze dle požadavků na podklad pro územní rozhodnutí 

společně s vlastní rekognoskací terénu. 

 

4.1 PODKLADY PRO NÁVRH 

 Zaměření současného stavu – převzetí dokumentace vlastníka 

 Katastrální mapa 1:2 000, vodohospodářská mapa 1:50 000 

 Geologický průzkum – převzetí od investora 

 Vlastní rekognoskace terénu a dokumentace stavu 

 Šálek J., Mika Z., Tresová A. : Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha 1989 

 Přehled současného využívání toku a území, MRS, Povodí Moravy a.s., obecní úřad 

související normy a předpisy 

 

4.1.1 Katastrální mapa 

 

Obr. 4.1 Výřez katastrální mapy s ortofotem 1:2 000 [11] 
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4.1.2 Hydrologické podklady 

 Na žádost vystavil ČHMŮ dle ČSN 75 1400 následující podklady o lokalitě: 

 Vodní tok: Babačka 

 Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-0200 

 Profil: hráz Těšíkova rybníka, k.ú. Horní Bory 

 Souřadnice S-JTSK: x=-636347m, y=-1129867m 

 Plocha povodí A: 13,06 km2 

 Dlouhodobá průměrná roční výška  

 srážek na povodí Pa: 665 mm 

 Dlouhodobý průměrný průtok Qa: 73 l.s-1 třída III 

  

Tab. 4.1 M-denní průtoky 

M-denní průtoky QMd     l.s
-1 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 tř. 

180,00 110,00 79,00 62,00 50,00 41,00 33,00 26,00 21,00 16,00 11,00 5,60 1,40 III 

 

Tab. 4.2 N-leté průtoky 

N-leté průtoky QN     m
3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 200 tř. 

2,40 3,70 5,85 7,75 9,90 13,20 16,00 19,10 III 

 

Vzhledem k poloze rekonstruovaného Těšíkova rybníka nad obcí Bory bude návrh 

proveden na uvedenou 200-letou vodu o návrhovém průtoku 19,10 m3/s, tedy především 

návrh bezpečnostního přelivu. [15] 
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Obr. 4.2 Výřez vodohospodářské mapy 1:50 000 [12] 

 

4.1.3 Geologický průzkum 

Předmětná etapa geologicko-průzkumných prací na lokalitě byla provedena za 

účelem posouzení lokality z hlediska podmínek projektované rekonstrukce hráze stávající 

vodní nádrže Těšíkův rybník v lokalitě Horní Bory. Náplní průzkumných prací bylo 

posouzení konstrukce stávající hráze a zjištění údajů úložních poměrů na lokalitě.  

 

Geomorfologie 

Českomoravská vrchovina je v geomorfologickém smyslu parovinná planina, řídce 

zrýhovaná mladými údolními rýhami v krajinný typ střední reliéfové energie. V obrazu říční 

sítě zájmové části Českomoravské vrchoviny jasně vystupují staré, dosud řekami 

protékané úseky údolní, jež se však střídají s mladšími částmi, s nimiž paralelně běží 

starší erozní údolí, dnes oživená jen nepatrnými toky. Geomorfologický charakter dílčích 

vrchovin v Českomoravské vrchovině je dán do značné míry odlišnou odolností hornin 

vůči odnosu. 
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Geologie 

Z hlediska regionálně geologického se zájmová oblast nachází v oblasti budované 

horninami moravské větve moldanubika a jejich zvětralinami. Petrografické složení 

masívu je značně homogenní. Rozdíly, které je možno v terénu pozorovat, jsou téměř 

výhradně ve velikosti zrna, rozdíly v minerálním složení jsou celkem nepatrné. V zájmové 

oblasti jsou nejrozšířenější migmatity, ortoruly, granulity a pararuly. Metamorfity jsou 

převážně zřetelně břidličnaté, tence nebo hrubě plástevnaté s výraznou foliací. Bývají 

intenzívně zvrásněny, porušeny několika systémy puklin různých směrů. Četnost puklin je 

značná. Bývají porušeny i poruchovými pásmy. Zvětralé mají vždy rezavohnědou barvu, 

nezvětralé jsou šedé až tmavě šedé.  Zvětrávají snadno od eluvia povahy jílovitopísčité 

zeminy s úlomky zvětralých hornin přecházejí do hlinitokamenité horninové masy až do 

zvětralých poloh. Zvětralinový plášť krystalinika představují převážně písčité hlíny s 

úlomky. Vzhledem k charakteru lokality, která se nachází na starém zarovnaném povrchu 

je nutno předpokládat nepravidelnost hloubky a intenzity zvětrání hornin. Svahové 

uloženiny přecházejí do písčitých hlín až do hlinitokamenitých sutí, běžně několik metrů 

mocných. Jedná se o zeminy dostatečně únosné a málo stlačitelné. Nejmladší sedimenty 

( holocén) vyplňují údolní dna řek a potoků. Jsou to většinou inundační území, ještě dnes 

zaplavovaná velkými vodami. Holocenní náplavy potoků mívají odlišné složení. 

Štěrkopísky tvoří obvykle jen málo mocnou vrstvu při bázi, v jejichž nadloží jsou hlinité a 

jílovité zeminy s příměsí siltu až písku, většinou obsahují zetlelé organické látky. Jsou 

málo únosné a značně a nepravidelně stlačitelné, zvodnělé, hladina podzemní vody je 

mělko pod povrchem. Příměs organických látek, dosahující někdy i desítky procent, 

způsobuje tmavé zbarvení náplavů, často s typickým zápachem. [14] 
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Obr. 4.3 Geologická situace 1:20 000 [14] 
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Hydrogeologické poměry  

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá v hydrogeologickém 

rajónu číslo: 6560 – Krystalinikum v povodí Svratky na území útvaru podzemních vod č. 

65603 - Krystalinikum v povodí Svratky-západní část. Horniny moravika představují 

z hydrogeologického hlediska jeden celek obdobných vlastností. Uvedené horniny mají 

naprostý nedostatek průlin a vyznačují se puklinovou propustností. Puklinová 

propustnost může být v pásmu podpovrchového rozpukání zvýrazněna průlinovou 

propustností eluvií, která se však místy vyznačují vyšším podílem jílovitých příměsí. Ve 

větších hloubkách než 10-15 metrů dochází ke svírání a tmelení puklin a na vodu lze 

narazit jen na tektonických poruchách. Vodní zdroje vázané na tektonické pukliny zde 

mají vždy nevelkou a navíc kolísavou vydatnost. Průběh volné hladiny podzemní vody je 

úzce závislý na morfologii terénu a na klimatických činitelích. Mladší - pleistocenní - vývoj 

říčních toků, jež získaly po miocénu nový směr i nové spádové poměry, nezanechal 

vzhledem k eroznímu charakteru utváření většiny údolních úseků akumulační terasové 

stupně, které by měly hydrogeologický význam. Nejvydatnějšími zdroji mělkých 

podzemních vod s volnou hladinou bývají proto štěrkopísčité uloženiny přehloubeného 

údolního dna řek. Pro vznik a doplňování zásob podzemní vody je rozdělení 

atmosférických srážek nevýhodné, protože větší množství atmosférických srážek, které 

spadne ve vegetačním období, je spotřebováno rostlinstvem. Část pak je spotřebována 

na výpar a jen nepatrná část připadne na vsak a účastní se podpovrchového oběhu. Pro 

vznik zásob podzemní vody připadne pouze minimum srážek v zimě a na jaře, kdy dochází 

k tání sněhové pokrývky a převážná část srážek je spotřebována na infiltraci. [14] 
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Obr. 4.4 Situace provedených geologických sond [14] 
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4.2 POPIS LOKALITY 

4.2.1 Obec Horní Bory 

Obec Horní Bory je součást obce Bory, která vznikla roku 1972 spojením obcí Dolní a 

Horní Bory společně s obcí Cyrilov. 

Horní Bory se nachází přibližně 10 km severně od Velkého Meziříčí, leží v nadmořské 

výšce 520 m. n. m. a velikost katastrálního území obce je 5,91 km2. 

První zmínky o obci Horní Bory pocházejí z roku 1348 u příležitosti prodeje 

velkomeziříčskému panství jako součásti radešínského statku. Vznik obce se však 

odhaduje již do první poloviny 13. století. [5] 

 

 

Obr. 4.5 Historická mapa obce [10] 

 

V současné době má obec 780 obyvatel a k její občasné vybavenosti patří základní 

a mateřská škola, pošta, kulturní dům, obecní muzeum a rodinné centrum, knihovna, 

prodejna smíšeného zboží a dvě pohostinství. V obci je dále hasičská zbrojnice, turistická 

ubytovna a několik hřišť pro různé účely. 
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Hospodářsky významné je zde především zemědělství, kamenolom a lesní 

hospodaření. Dále jsou v obci drobní podnikatelé, ale většina obyvatel za prací dojíždí do 

Velkého Meziříčí. 

Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci, je plynofikována a nově byla 

dokončena splašková kanalizace společně s čistírnou odpadních vod. V roce 2015 byl 

vybudován obecní vodovod a dále zpracována Strategie rozvoje obce. [7] 

 

 

Obr. 4.6 Současná mapa obce [10] 

 

4.2.2 Širší okolí obce 

 Přilehá pole kolem obce jsou obklopena rozsáhlými lesy. V údolí protéká potok 

Babačka, který se dále vlévá nad nádrží Mostiště do Řeky Oslavy. 

Kolem obce se zachovaly cenné části přírody jako například přírodní památka 

rašelinná louka Mrázkova louka s rosnatkou okrouhlolistou. Přírodní památka Rasuveň 

chrání zbytek pralesovitého lesa s původní skladbou dřevin a leží uprostřed lesního 

komplexu s nadregionálním biocentrem ÚSES. 
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Okolí obce je známou mineralogickou lokalitou. V dole Hatě v Dolních Borech se těžil 

živec a nacházejí se zde i růženín, záhněda, turmalín, safír i nově popsaný sekaninait. [7] 

 

4.2.3 Klimatické poměry 

Údaje jsou průměrem hydrometeorologické stanice ve Velkém Meziříčí 1951 -

 1980. [7] 

 Oblačnost (pokrytí oblohy): 6,4 

 Teplota vzduchu: O,8 °C 

 Relativní vlhkost vzduchu: 80 % 

 Počet dnů se srážkami l,0 mm a více: 105 
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4.3 TĚŠÍKŮV RYBNÍK 

4.3.1 Historie rybníka 

Za první písemné zmínky o rybníku lze považovat jeho zanesení v mapách II. 

Vojenského mapování z první poloviny 19. století a to v souvislosti s přilehlým Těšíkovým 

mlýnem na indikační skice z roku 1835. Rybník leží na potoku Babačka, který vytéká ze 

sousední rybniční soustavy ve Skleném nad Oslavou založené Vilémem z Pernštejna 

s prvními písemnými zmínkami z roku 1510. Lze tedy předpokládat podobně dlouhá 

historie Těšíkova rybníka již proto, že v té době docházelo k velmi výraznému rozmachu 

rybníkářství na celém území ČR. [8]  

 

Obr. 4.7 Indikační skica 1835 [9]   
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4.3.2 Současný stav 

Při vlastní rekognoskaci a dokumentaci rybníka, jeho objektů a blízkého okolí byla 

nalezena řada důkazů o jeho havarijním stavu potvrzující nutnou rekonstrukci jak tělesa 

hráze, tak funkčních a bezpečnostních objektů rybníka. 

 

Obr. 4.8 Současný stav rybníka 

 

Těleso hráze 

Koruna hráze rybníka je výrazně hrbolatá, což svědčí o jejich lokálních propadech 

vlivem proudění vody skrz těleso hráze průsakovými cestami, které vznikly minimálním, 

nebo špatným hutněním vrstev zeminy při výstavbě hráze. Skutečnost průsaku hráze je 

dále potvrzena na povrchu vzdušného líce a to velmi výrazným výskytem mokřadních 

rostlin jako je orobinec a rákos, jejichž výskyt je podmíněn zamokřením, které by na této 

straně hráze nemělo být výrazné. 

Dále byla při vypouštění rybníka zjištěna poměrně výrazná eroze návodní strany 

hráze abrazivními účinky vln v úrovní hladiny běžného stavu vzniklá zmiňovanými 

problémy hutnění, případně nedostatečným opevněním této úrovně hráze. 

 



Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory  Bc. Zdeněk Drašar 

Diplomová práce 

 

30 

 

 

Obr. 4.9 Stav tělesa hráze 

 

Výpustný objekt 

Stav výpustného objektu odpovídá jeho namáhání povětrnostními vlivy a abrazi 

vzniklé vlnami a větrem. 

 

Obr. 4.10 Výpustný objekt 
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Bezpečnostní objekt 

Výrazně poškozen je především bezpečnostní přeliv, který již byl v minulosti 

rekonstruován pomocí ocelových profilů. Z návodní strany je abrazí vln společně s horší 

kvalitou betonu rozmílána přepadová hrana přelivu, která se již na několika místech 

rozpadá. V místech napojení přepadové hrany na zavázání přelivu a zbytek konstrukce 

jsou viditelné hluboké praskliny v konstrukci, z kterých při normálním stavu hladiny 

v letním období přímo vyvěrala voda. 

 

Obr. 4.11 Havarijní stav bezpečnostního přelivu – trhliny konstrukce 

 

 

Obr. 4.12 Havarijní stav bezpečnostního přelivu – přepadová hrana
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Obr. 4.13 Havarijní stav bezpečnostního přelivu – průsak konstrukcí přelivu 

 

 

Obr. 4.14 Havarijní stav bezpečnostního přelivu – průsak konstrukcí přelivu 
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4.3.3 Příprava rekonstrukce 

Rekonstrukce rybníka je plánována na rok 2018. Jako příprava pro rekonstrukci byl 

rybník ke konci října 2017 sloven a vypuštěn. Vzhledem ke stavu rybníka, především 

množství sedimentů, došlo k zanesení mříže na vtoku a později i celého požeráku. 

V nastalé situaci nepomohlo ani vyhrazení všech dluží. Vzniklý nulový odtok z nádrže 

ohrožoval nedostatkem kyslíku ryby v několika malých rybnících těsně pod hrází Těšíkova 

rybníka a především znemožňoval vypuštění rybníka. Nebylo tedy možné jeho alespoň 

částečné vyschnutí a převádění průtoků včetně nastávajících jarních, tedy zahájení 

rekonstrukce jako takové. Naopak vzhledem k přítoku docházelo k zpětnému plnění 

rybníka. 

Vzniklá situace se řešila pomocí pásového bagru, kterým se postupně po malých 

částech prokopala hráz rybníka v místě vedle stávajícího bezpečnostního přelivu. Se 

snižující se hladinou bylo do tohoto místa vyhloubeno odpadní koryto z osy rybníka a v  

prokopání hráze umístěna ocelová roura pro trvalé převádění průtoků.  

 

Obr. 4.15 Prokopaná hráz s umístěným potrubím 
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Obr. 4.16 Vyhloubené odvodňovací koryto k prokopané hrázi 

 

Po vypuštění rybníka bylo odtěženo i bahno, které zaneslo požerák a ten tím opět 

zprovozněn. Provizorní potrubí v místě prokopání hráze bylo z bezpečnostních důvodů 

ponecháno. 

Během prokopávání hráze byla prakticky ověřena soudržnost a vhodnost použité 

zeminy na stavbu hráze a to i se současnými sklony 1:2 jak na vzdušní, tak návodní straně 

hráze. 
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5  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 

Rekonstrukce Těšíkova rybníka je nezbytná především z důvodu současného 

nevyhovujícího technického stavu stavebních objektů. V rámci technického řešení 

rekonstrukce byly navrženy nové stavební objekty dle normy ČSN 75 2410 podrobně v 

následujícím popisu objektů a výkresové dokumentaci. Návrh stavebních objektů je 

podložen hydrotechnickými výpočty v navazující kapitole. 

 

5.1 ČLENĚNÍ REKONSTRUKCE NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 - TĚLESO HRÁZE 

SO 02  - VÝPUSTNÝ OBJEKT 

SO 03 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV S SE SPADIŠTĚM 

SO 04 - ZÁTOPA 

SO 05 - ODVODŇOVACÍ KORYTO 

 

5.1.1 SO 01 - TĚLESO HRÁZE 

Na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu byla navržena nová hráz, 

která bude vybudována v místě zaměření hráze původní. 

Výsledky geologického průzkumu - geotechnické vlastnosti podložních 
zemin 

Jedná se o území, které je geologicky budováno plošně omezených komplexem 

deluviálních a fluviodeluviálních sedimentů, kdy svrchní horizont je pod horizontem 

organických zemin o mocnosti cca 0,1-0,2 m charakteru jílovito-písčitých zemin se  štěrky 

– dle ČSN 75 2410 – třídy CI-CS o tuhé až měkké konzistenci směrem do podloží 

přecházející v předkvartérní podloží budované eluviálními sedimenty rulového podloží 

charakterizované ulehlými zahliněnými štěrkopísky dle ČSN 75 2410 – třídy SM-GM. 

S rostoucí hloubkou intenzita navětrání rychle klesá a hornina nabývá charakteru 

zvětralého až navětralého rulového podloží – ulehlé až stmelené písky se štěrky. 

Vzhledem k charakteru a původu tohoto kvartérního horizontu je nutno předpokládat 
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proměnlivost mocnosti a poměru jednotlivých zrnitostních složek a rovněž konzistence 

v zájmovém území. [14] 

Tab. 5.1 Charakteristika převládajících typů zemin 

Zemina 
ČSN 75 2410 

Znak zeminy 

ČSN 75 2410 

Homogenní hráz 

Propustnost 

ČSN 75 2410 (m.s-1) 

Jílovito-písčité zeminy a 
písčité zeminy 

CL-CS-MS 
Vhodná 

 

Málo propustná až  
nepropustná 

n.10
-7

 - 10
-8 

Zahliněné štěrky, 
hlinitopísčité štěrky 

GM – GP Vhodná až málo vhodná 

Málo propustné až  
propustné 

n.10
-6

 - 10
-4

 

 

Navržená hráz 

Hráz je navržena jako zemní homogenní nepojížděná hráz. Těleso hráze bude 

vybudováno ze zeminy odtěžené z původní hráze doplněné o vhodnou zeminu z oblasti 

zátopy, které jsou podle inženýrsko-geologického průzkumu vhodné. 

Hráz je navržena v délce 151 m s šířkou koruny 3 m v nadmořské výšce 

526,20 m n. m. totožné s původní hrází. Maximální výška hráze od koruny po základovou 

spáru 5,40 m s maximální šířkou hráze 27,13 m v základové spáře a to v místě údolnice 

zátopy, tedy odvodňovacího koryta a navrženého výpustného objektu. 

Příčný profil hráze je lichoběžníkového tvaru s navrženými sklony 1:3 pro návodní líc 

a 1:2 pro líc vzdušný. Koruna hráze společně se vzdušným lícem budou v tloušťce 0,10 m 

ohumusovány a osety. Návodní líc hráze bude opevněn makadamem frakce 63 - 250 mm 

v tloušťce 0,30 m společně s přechodovým filtrem z kameniva frakce 32 - 63 mm tloušťky 

0,20 m a frakce 16 – 32 mm tloušťky 0,20 m mezi opevněním a násypem hráze. Opevnění 

bude vybudováno 0,30 m nad úroveň maximální hladiny (525,60 m n. m.) a 0,80 m pod 

úroveň hladiny stálého nadržení (524,40 m n. m.), kde bude zajištěno patkou z lomového 

kamene o hmotnosti 50 – 200 kg. 

V patě vzdušného svahu bude navržen patní drén s drenážním potrubím zaústěným 

do koryta pod hrází. Patní drén bude tvořen štěrkem o frakci 16 - 32 mm, rozměry patního 
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drénu vycházejí z konstrukčních zásad, kdy minimální výška drénu (1,63 m) je třetina 

konstrukční výšky hráze vynesená osy drenážního potrubí a jeho maximální vzdálenost 

od osy hráze je 6,39 m. Drenážní potrubí bude použito plastové flexibilní o průměru 200 

mm a bude uloženo v lichoběžníkovém loži hloubky 0,50 m se sklony 1:1 pod úrovní 

základové spáry hráze. 

Základová spára hráze bude připravena odstraněním zeminy tloušťky 0,50 m pod 

úrovní původního terénu společně s kořeny a dalšími organickými zbytky nevhodnými pro 

zakládání sypané homogenní zemní hráze. V ose hráze bude vybudován pod základovou 

spárou hráze ještě lichoběžníkový zavazovací zámek hloubky 0,50 m a šířce ve dně 3 m 

se sklony 1:1. 

Hráz bude sypána v souladu s pokyny v normě ČSN 75 2410, jednotlivé vrstvy je 

nutno navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, ne však 

příliš vyschlý nebo hladký, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev a netvořily 

se předpoklady pro výskyt průsakových cest.  Je nutno zachovat podmínku, aby postup 

výstavby a technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními 

podmínkami a zvláště pak nepoužívat zeminu vodou nasycenou, přemrzlou a přeschlou. 

 Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin minimálně 

na 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky.  

Při vlastním budování hráze je nutno kromě výše uvedeného sledování založení 

vlastního tělesa hráze dbát rovněž na stejnorodost použité zeminy a postup hutnění, aby 

se zamezilo výskytu pracovních ploch případně dalším komplikacím. [2] [3] [6] [13] [14] 

 

5.1.2 SO 02 - VÝPUSTNÝ OBJEKT 

Jako výpustné zařízení byl navržen uzavřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou ve 

staničení 83 m v ose hráze od začátku úpravy. 

Konstrukce požeráku bude provedena jako monolitická železobetonová 

z vodostavebního betonu o obdélníkovém půdorysu s vnějšími rozměry 2400x1600 mm a 

tloušťkou stěny 400 mm. Výška požeráku je 4500 mm a leží na betonovém základu o 

tloušťce 1500 mm s obsypáním hutněnou jílovou hlínou jako těsněním se svahováním 1:1 
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v rostlém terénu. Svislé stěny betonových konstrukcí ve styku se zeminou jsou upraveny 

ve sklonu 10:1 z důvodu zhutnitelnosti při sypání hráze. 

Vtok do požeráku je zabezpečen vtokovým objektem vybaveným hrubými česlemi a 

následně jemnými česlemi na vstupu do požeráku o rozměru 800x800 mm. 

Požerák je hrazen dvojitou dlužovou stěnou z dubových fošen o rozměru 

850x200x50 mm usazených v ocelových U profilech ve stěně konstrukce. 

Za dlužovou stěnou se nachází diafragma o DN300 mm a navazující betonové 

potrubí z trub průměru DN600 mm a délce 3000 mm celkové délky 19,14 m. Odpadní 

potrubí je zavzdušněno pomocí zavzdušňovacího potrubí přivedeného konstrukcí 

požeráku o DN150 mm. 

Odpadní potrubí je obetonováno, těsněno pryžovými dilatačními pásy a vyústěno na 

vzdušné straně hráze s vyústěním do stávajícího koryta pod hrází rybníka. Výtok bude 

vyzděn lomovým kamenem a stejně tak bude opevněno lomovým kamenem i stávající 

koryto. 

Přístup na požerák je zabezpečen lávkou o délce 6,54 m a šířce 1,20 m z dubových 

fošen na ocelových profilech vybavenou ocelovým zábradlím. Přístup na dno požeráku je 

možný pomocí ocelových stupadel uvnitř požeráku. 

Požerák je osazen poklopem s panty a zabezpečen zámkem proti neoprávněnému 

vniknutí a manipulaci cizích osob. [2] [6] [13] 

 

5.1.3 SO 03 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV S SE SPADIŠTĚM 

Vzhledem k tomu, že rybník Těšík je průtočná nádrž, musí být vybaven nehrazeným 

bezpečnostním přelivem. 

Přelivná hrana 

Bezpečnostní přeliv byl navržen jako kašnový s osou ve staničení 16,56 m na ose 

navržené hráze. Návrhovým průtokem pro návrh přelivu je vzhledem k dispozici rybníka 

nad obcí Bory 200-letý průtok stanovený dle ČHMŮ na hodnotu 19,10 m3/s. Výpočtem pro 

přepad přes půlkruhovou přelivnou hranu o poloměru 300 mm a výšku přelivné hrany 
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2,68 m ode dna byla po přičtení kontrakcí navržena délka přelivné hrany 18,0 m při 

maximální výšce přepadového paprsku 0,6 m. Délka přelivné hrany se skládá ze dvou 

přímých úseků o délce 6,65 m a půlkruhu o délce 4,70 m. Přelivná hrana bezpečnostního 

přelivu je na kótě 525,60 m n. m. 

Spadiště 

Stěna spadiště je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce 

z vodostavebního betonu s tloušťkou stěny 0,60 – 0,90 m a sklony návodní části 10:1. 

Hloubka navrženého spadiště obdélníkového profilu je 3,30 m při šířce 3,00 m se 

sklonem dna 2 %. 

Dno spadiště a skluzu bude obloženo dlažbou z lomového kamene tloušťky 200 mm 

s vyspárováním. Deska dna je monolitická betonová o tloušťce konstrukce 500 mm na 

podkladním betonu tloušťky 100 mm. Délka spadiště v jeho ose je 8,15 m a navazuje na 

něj konstrukce skluzu. 

Skluz 

Příčný profil skluzu je lichoběžník o výšce 3,30 m, šířce 3,00 m a podélném sklonu 

2 %. Stěna skluzu je monolitická železobetonová konstrukce a za spadištěm je převýšena 

o 300 mm nad úroveň maximální hladiny v nádrži a v místě koruny hráze zakryta 

železobetonovou deskou tloušťky 300 mm z důvodu dosypání koruny hráze. V ose hráze 

je skluz vybaven zavazovacím žebrem o šířce 1,00 m a tloušťce 0,60 m, jehož stěny jsou, 

stejně jako ostatní svislé betonové konstrukce, provedeny ve sklonu 10:1 z důvodu 

proveditelnosti hutnění zemin kolem těchto konstrukcí. Směr skluzu se za úrovní paty 

hráze mění levým obloukem do směru původního odpadního koryta, stejně jako klesá 

výška jeho stěn. Celková délka skluzu je 18,00 m. 

Kapacita spadiště i skluzu splňuje podmínku 2QN, tedy průtok větší, než 38,20 m3/s. 

Na skluz bude napojeno původní koryto, jehož profil bude upraven na lichoběžníkový 

dostatečné kapacity k převedení navrhovaného průtoku a stěny opevněny těžkým 

kamenným záhozem. [2] [6] [13] 
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5.1.4 SO 04 - ZÁTOPA 

Po vypuštění rybníka bude provedeno jeho odbahnění dle rozsahu sedimentů 

v ploše zátopy a vyspádování dna k ose rybníka. V místě přítoku potoku Babačka do 

nádrže se nachází litorální pásmo tvořené především rákosem, sloužící vodním 

živočichům a ptactvu, které bude během rekonstrukce zachováno. 

 

Obr. 5.1 Současný stav zátopy při snížené hladině vypouštěním 

 

5.1.5 SO 05 - ODVODŇOVACÍ KORYTO 

V ose zátopy bude vybudováno odvodňovací koryto pro odvodnění zátopy, svedení 

vody k požeráku a převádění zůstatkových průtoků potoku Babačka při vypuštění nádrže. 

Koryto bude lichoběžníkového profilu s šířkou ve dně 1,00 m, hloubkou 0,50 m a sklony 

svahů 1:2. 
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5.2 CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉ NÁDRŽE PO REKONSTRUKCI 

5.2.1 Technické údaje nádrže 

Kóta koruny hráze 526,20 m n. m. 

Kóta maximální hladiny (neovladatelného ret. prostoru) 525,60 m n. m. 

Kóta ovladatelného retenčního prostoru 525,00 m n. m. 

Kóta normální hladiny (zásobního prostoru) 524,40 m n. m. 

Kóta minimální hladiny v nádrži 523,90 m n. m. 

Kóta dna nádrže 521,00 m n. m. 

Maximální výška hráze 5,70 m 

Maximální hloubka vody 4,60 m 

Délka hráze 151,00 m 

Sklon návodního líce 1 : 3 [ - ] 

Sklon vzdušného líce 1 : 2 [ - ] 

  



Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory  Bc. Zdeněk Drašar 

Diplomová práce 

 

42 

 

5.2.2 Čáry zatopených ploch a objemů nádrže (batygrafické křivky) 

Vzhledem k tomu, že geodetické zaměření lokality obdržené v podkladech pro práci 

neobsahuje oblast celé zátopy, ale pouze část s hrází a jejím blízkým okolím, byly dílčí 

objemy a plochy funkčních prostorů nádrže společně s geodetickými výškami hladin 

odečteny z původního manipulačního řádu nádrže obdrženého společně s podklady. [16] 

 

Tab. 5.2 Tabulka zatopených ploch a objemů 

H (m n. m.) h (m) P (m2) V (m3) ∑V (m3) 

521,00 0,00 0 0 0 

HMIN          523,90 2,90 22 150 36 850 36 850 

HNORM   524,40 3,40 31 930 39 550 76 400 

HORP     525,00 4,00 34 023 34 820 111 220 

HMAX     525,60 4,60 36 050 13 580 124 800 

 

 

Obr. 5.2 Batygrafické křivky nádrže 
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5.3  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

5.3.1 SO 02  - VÝPUSTNÝ OBJEKT 

Přepad přes dlužovou stěnu 

- Výpočet přepadového množství přes dlužovou stěnu požeráku v závislosti na 

přepadové výšce odpovídající vyhrazeným dlužím s parametry požeráku: 

typ: zavřený dvojitý zdvojený 
 

… použitý typ požeráku 
  b = 0,800 m 

  

… přepadová délka dluží 
  h = 0,200 m 

  

... přepadová výška vyhrazené jedné dluže 

m = 0,459  - 
  

... přepadový součinitel 
  

g = 9,810 m ∙ s-2
 

  

... tíhové zrychlení 

   

     
 

    b0 = b - 2 ∙ Kv ∙h [m] 

 

… použitý vzorec pro výpočet účinné šířky přepadu 

   
 

 
 

    b0 = 0,768 m 
  

... účinná šířka přepadu přes dluži 

 

     
 

    Kv = b ∙ Kv0 / (b + h) [ - ] 

 

… použitý vzorec pro výpočet součinitele vtoku 

 
  

 
 

 
    Kv = 0,080  - 

 
 

... součinitel vtoku 

   Kv0 = 0,100  - 
  

... součinitel vtoku pro ostrohranný přeliv 

     
 

    
Q = m ∙ b0 ∙ √2g ∙ h3/2 

[m3 ∙ s-1] 

 

… použitý vzorec pro výpočet přepadového 
množství 

 

Tab. 5.3 Tabulka výpočtu přepadového množství 

Hladina h m Kv b0 Q 

[m n. m.] [m] [ - ] [ - ] [m] [m
3
 ∙ s

-1
] 

HNORM 524,40 0,00 0,000 0,100 0,800 0,000 

  524,45 0,05 0,459 0,094 0,791 0,018 

  524,50 0,10 0,432 0,089 0,782 0,047 

  524,60 0,20 0,419 0,080 0,768 0,127 

  524,70 0,30 0,414 0,073 0,756 0,228 

  524,80 0,40 0,412 0,067 0,747 0,345 

HORP 525,00 0,60 0,410 0,057 0,731 0,617 
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Průtok diafragmou 

- Výpočet průtočného množství přes zúžení diafragmou v závislosti na výšce 

hladiny při nezahrazeném požeráku. 

H = 
 

[m] 
  

… výška vody v požeráku 

D = 0,300 m 

  

… průměr diafragmy 

  
 

  
 

Sd =  π ∙ D2/4 [m2] 
  

… vzorec použitý pro výpočet plochy 
diafragmy 

  
 

  
 

Sd =  0,071 m2 

  

… plocha diafragmy 

 

 
 

 

 

  

 

  

[ - ] 

  

… vzorec použitý pro výpočet součinitele 
výtoku 

μ =  0,635  - 

 
 

… součinitel výtoku 

součinitele místních ztrát ξi: 
  

 

ξ1 = 0,500  - 
  

… ostrá hrana 

ξ2 = 0,880  - 
  

… náhlé rozšíření 

ξ3 = 0,100  - 
  

… česle 

      
Q = Sd ∙ μ ∙ √(2g ∙ H) [m

3
 ∙ s

-1
] 

 

… vzorec použitý pro výpočet výtoku 
diafragmou 

 

Tab. 5.4 Tabulka výpočtu průtoku diafragmou 

Hladina H Sd μ Q 

[m n. m.] [m] [m
2
] [ - ] [m

3
 ∙ s

-1
] 

  521,30 0,00 0,071 0,635 0,000 

  521,70 0,40 0,071 0,635 0,126 

  522,10 0,80 0,071 0,635 0,178 

  522,50 1,20 0,071 0,635 0,218 

  522,90 1,60 0,071 0,635 0,251 

  523,30 2,00 0,071 0,635 0,281 

  523,70 2,40 0,071 0,635 0,308 

  524,10 2,80 0,071 0,635 0,333 

HNORM 524,40 3,10 0,071 0,635 0,350 

  524,80 3,50 0,071 0,635 0,372 

  525,20 3,90 0,071 0,635 0,393 

HMAX 525,60 4,30 0,071 0,635 0,412 
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Průtok odpadním potrubím 

- Výpočet kapacity odpadního potrubí a úrovně jeho zaplnění při přepadu přes 

dlužovou stěnu a průtoku diafragmou. 

D = 0,600 m 
  

… průměr navrženého odpadního potrubí 

r = 0,300 m 
  

… poloměr potrubí 

n = 0,015  - 
  

… drsnost potrubí dle Manninga pro betonové 
trouby 

i = 0,025  - 
  

… podélný sklon odpadního potrubí 

 

Tab. 5.5 Tabulka výpočtu průtoku odpadním potrubím 

Plnění h ϕ A O R c v Q 

[%] [m] [rad] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
 ∙ s

-1
] [m ∙ s

-1
] [m

3
 ∙ s

-1
] 

1% 0,006 0,401 0,000 0,120 0,004 26,54 0,26 0,000  

5% 0,030 0,902 0,005 0,271 0,020 34,60 0,76 0,004  

10% 0,060 1,287 0,015 0,386 0,038 38,67 1,19 0,018  

20% 0,120 1,855 0,040 0,556 0,072 43,03 1,83 0,074  

30% 0,180 2,319 0,071 0,696 0,103 45,61 2,31 0,165  

40% 0,240 2,739 0,106 0,822 0,129 47,36 2,68 0,284  

50% 0,300 3,142 0,141 0,942 0,150 48,59 2,98 0,421  

60% 0,360 3,544 0,177 1,063 0,167 49,45 3,19 0,565  

65% 0,390 3,751 0,195 1,125 0,173 49,76 3,27 0,636  

70% 0,420 3,965 0,211 1,189 0,178 49,99 3,33 0,704  

80% 0,480 4,429 0,242 1,329 0,183 50,21 3,39 0,822  

90% 0,540 4,996 0,268 1,499 0,179 50,04 3,35 0,897  

100% 0,600 6,283 0,283 1,885 0,150 48,59 2,98 0,841  

 
h= D ∙ "% plnění" [m] 

 
… výška plnění 

       ϕ=          2∙arccos(r-h)/r 
[rad] 

pro h<r 
… středový úhel 

ϕ= 2∙π - 2∙arccos(h-r)/r pro h>r 

       A= r2/2∙(ϕ - sinϕ) [m2] 
 

… průtočný průřez 

       O= ϕ ∙ r 
 

[m] 
 

… omočený obvod 

       R= A / O 
 

[m] 
 

… hydraulický poloměr 

       c= 1/n ∙ R^1/6 [m0,5 ∙ s-1] … rychlostní součinitel dle Manninga 

       v= c ∙ √(R ∙ i) 
 

[m ∙ s-1] 
 

… průřezová rychlost 

       Q= v ∙ A 
 

[m3 ∙ s-1] … průtočné množství 
  



Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory  Bc. Zdeněk Drašar 

Diplomová práce 

 

46 

 

5.3.2 SO 03 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV S SE SPADIŠTĚM 

Délka přelivné hrany 

- Výpočet délky přelivné hrany na základě návrhového průtoku Q200 a výšky 

přepadového paprsku. 

Q200 = 19,100 m3 ∙ s-1 

  
… návrhový průtok QN 

g= 9,810 m ∙ s-2 

  

… tíhové zrychlení 

h = 0,600 m 
  

… výška přepadového paprsku 

s1= 1,350 m 
  

… vzdálenost dna a hrany přelivu (střed přelivu) 

r= 0,300 m 
  

… poloměr zaoblení koruny přelivu 

n= 2  - 
  

… počet kontrakcí 

ε= 1,000  - 
  

… součinitel kontrakcí pro ostrohranný pilíř 
 

 
 

 

 

   

      

      

      m = 0,546  - 
  

 - součinitel přepadu a jeho výpočet 

 
     

Q = m ∙ b0 ∙ √2g ∙ h3/2 [m3 ∙ s-1] 
… použitý vzorec pro výpočet přepadového 
množství 

 
     b0 = Q /( m ∙ √2g ∙ h3/2) [m] 

  

 
     b0 = 16,997 m 

  
… účinná délka přelivné hrany 

b= 17,117 m 
  

… minimální navržená délka přelivné hrany 

b= 18,000 m 
  

… navržená délka přelivné hrany 

 

Tab. 5.6 Měrná křivka navrženého bezpečnostního přelivu 

h h/r m b0 Q  

 
 

    [m] [ - ] [ - ] [m] [m
3
 ∙ s

-1
] 

     0,050 0,167 0,383 17,990 0,341 
     0,100 0,333 0,405 17,980 1,019 
     0,200 0,667 0,441 17,960 3,140 
     0,300 1,000 0,472 17,940 6,163 
     0,400 1,333 0,499 17,920 10,016 
     0,500 1,667 0,523 17,900 14,664 
     0,600 2,000 0,546 17,880 20,093 
     0,700 2,333 0,568 17,860 26,303 
     

Obr. 5.3 Měrná křivka přelivu 
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Návrh spadiště 

- Výpočet kapacity spadiště na základě navržené šířky spadiště a kritické hloubky 

za podmínky splnění kapacity 2QN. 

bsp= 3,000 m 
  

… navržená šířka spadiště, bsp>4h 

α= 1,050  - 
  

… coriolisovo číslo 
 

n= 0,017  - 
  

… součinitel drsnosti betonu 

i= 2 % 
  

… podélný sklon spadiště 
 

 

 

       

  

[m] 

  

… použitý vzorec pro výpočet kritické 
hloubky 

        
hk= 1,631 m 

  
… výpočet kritické hloubky 

hsp= 3,262 m 
  

… minimální navržená výška spadiště, 
hsp>2hk 

hsp= 3,300 m 
  

… navržená výška spadiště 

 

Tab. 5.7 Výpočet kapacity navrženého spadiště 

Asp Osp Rsp csp vsp Qsp 

[m
2
] [m] [m] [m

0,5
 ∙ s

-1
] [m ∙ s

-1
] [m

3
 ∙ s

-1
] 

9,900 9,600  1,031  59,126  8,491  84,064  

  
  Qsp ≥ 2 ∙ QN  2QN =  38,20 

      A= bsp ∙ hsp 

 
[m2] 

 
… průtočný průřez 

      O= bsp +2∙hsp [m] 
 

… omočený obvod 

      R= A / O 
 

[m] 
 

… hydraulický poloměr 

      c= 1/n ∙ R^1/6 [m0,5 ∙ s-1] … rychlostní součinitel dle Manninga 

      v= c ∙ √(R ∙ i) 
 

[m ∙ s-1] 
 

… průřezová rychlost 

      Q= v ∙ A 
 

[m3 ∙ s-1] … průtočné množství 

 

- Výpočet a použité vztahy jsou platné i pro návrh skluzu viz. tabulka 5.8.  
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Návrh skluzu 

- Výpočet kapacity skluzu na základě kritické hloubky. 

bsk= 3,000 m 
  

… navržená šířka skluzu stejná jako pro 
spadiště 

hs= 2,936 m 
  

… minimální hloubka skluzu = 1,8hk 

hs= 3,300 m 
  

... navržená hloubka skluzu 
 
 

 

     

     

… výpočet kritické hloubky 
 

ikrit = 0,86 % 
  

… kritický (minimální) sklon skluzu 

i= 2,00 % 
  

… navržený sklon skluzu dle výškových poměrů 
situace i, i> ikrit 

 

Tab. 5.8 Výpočet kapacity navrženého skluzu 

Askluz Oskluz Rskluz cskluz vskluz Qskluz 

[m
2
] [m] [m] [m

1/2
 ∙ s

-1
] [m ∙ s

-1
] [m

3
 ∙ s

-1
] 

9,900  9,600  1,031  59,126  8,491  84,064  

  

  Qsp ≥ 2 ∙ QN  2QN =  38,20 

 

 

5.3.3 Shrnutí výsledků 

Přepadové množství při vyhrazení jedné dluže výšky 0,20 m je 0,127 m3/s a tomu 

odpovídá plnění odpadního potrubí 10 %. Při vyhrazení více než 2 kusů dluží výšky 0,20 m, 

je již přepadové množství omezeno profilem diafragmy. Průtok při maximální hladině a 

vyhrazení celého požeráku je omezen kapacitou diafragmy a to na hodnotu 0,412 m3/s, 

při kterém nastane zaplnění odpadního potrubí z 50 %. 

Délka přelivné hrany byla při jejich zvolených parametrech, výšce přepadového 

paprsku a návrhovém průtoku Q200 stanovena na 18,0 m. O závislosti výšce přepadového 

paprsku při stanovené délce přelivné hrany vypovídá měrná křivka přelivu viz. obrázek 5.3. 

Rozměry obdélníkového průřezu spadiště a skluzu byly navrženy jako 3,0 m šířky a 

3,3 m výšky při sklonu 2 % a následně ověřeny jako kapacitně plně dostačující. 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování rekonstrukce rybniční nádrže v k.ú. 

Horní Bory, tzv. rybníku Těšík, na úrovni studie plném požadavky na podklad v územním 

rozhodnutí. 

Po teoretickém seznámení s problematikou rekonstrukcí MVN a zájmovým územím, 

byla lokalita několikrát osobně navštívena. Během důkladného prozkoumání terénu i 

objektů byly nalezeny závažné problémy a nedostatky ohrožující stav a plnění funkce 

nádrže, o kterých byla pořízena fotodokumentace stavu dále využívaná v této práci. 

Na základě zjištěného havarijního stavu bylo navrženo odtěžení stávající hráze a 

odstranění funkčních objektů a jejich zcela nové vybudování. Návrh nové hráze a 

funkčních objektů byl proveden v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a doložen 

výkresovou dokumentací. Umístění hráze a její geodetická výška koruny hráze byly 

zachovány na kótě 526,20 m n. m. Zvětšil se však objem ovladatelného retenčního 

prostoru jeho zvýšením o 0,20 m při odpovídajícím snížením výšky přepadového paprsku 

bezpečnostního přelivu a zachováním geodetické výšky maximální hladiny 525,60 m. Celý 

návrh byl ověřen hydrotechnickými výpočty při uvažování návrhového průtoku Q200 

z důvodu ochrany obce Bory ležící dále po toku pod rybníkem. 

Během přípravy rekonstrukce vypouštěním rybníka se vyskytly problémy spojené 

s jeho zanešením, a proto by součástí oprav mělo být i odbahnění rybníka. 

Po dokončení rekonstrukce bude rybník nadále plnit své funkce retence, ochrany, 

zpestření a širšího využití krajiny jak pro člověka, tak i pro celou řadu živočichů a rostlin. 
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7.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

k.ú. - katastrální území 

př.n.l. - před naším letopočtem 

EU - Evropská unie 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

tzv. - takzvaný 

popř. - popřípadě 

Sb. - sbírka 

apod. - a podobně 

MVN - malá vodní nádrž 

ČSN - Československá státní norma 

SO - stavební objekt 

DN - jmenovitý průměr 

mil. - milión 

tis. - tisíc 

m (m2, m3) - metr 

mm - milimetr 

m n.m. - metrů nad mořem 

km (km2) - kilometr (čtvereční) 

ha - hektar 

kg - kilogram 

l - litr 

s - sekunda 

 [ - ] - jednotky se neuvádějí 
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