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Název práce: Technické a vodohospodářské řešení rekonstrukce hráze VD 

Ivanské jezero na Javornickém potoce 

Autor práce: Bc. Petr Svatoš  

Oponent práce: Ing. Ivan Beran 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá celkovou rekonstrukcí vodního díla Ivanské jezero. V posledních letech 

bylo pozorováno výrazné zhoršení stavu zdiva tělesa hráze, které bylo potvrzeno v roce 2016 i vrtným 

průzkumem. Vodní dílo je sice v provozuschopném stavu, ale pro zajištění jeho bezpečnosti a stability 

je nutné přistoupit k realizaci nápravných opatření. 

Návrh celkové rekonstrukce vodního díla zahrnuje odstranění stávající zděné hráze a realizaci nové 

vzdouvací konstrukce včetně funkčních objektů. Při zpracování návrhu nové hráze byla v rámci 

diplomové práce posouzena stabilita nové hráze a rovněž bylo zpracováno vodohospodářské řešení 

nádrže. Pro návrh bezpečnostního přelivu, kaskády a vývaru byl vytvořen 3D hydraulický model, 

který byl posouzen pomocí softwaru FLOW-3D. Na základě výpočtů byly optimalizovány tvary nově 

navrhovaných stavebních konstrukcí. V závěru práce je nastíněn projekt organizace výstavby nové 

hráze a návrh manipulací na vodním díle při různých provozních stavech. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Vzhledem k rozsáhlému zadání diplomové práce konstatuji, že diplomant si ze zadaným 

tématem poradil nadmíru dobře. Diplomová práce je jako celek zpracována na vysoké 

odborné úrovni. Diplomant při návrhu a dimenzování funkčních objektů vodního díla použil 

moderní 3D software. Výsledky 3D modelování i dalších výpočtů interpretuje jasně a 

srozumitelně. V celé práci je správně používáno názvosloví hydrotechniky.    
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2. Z hlediska hodnocení použitých metod oceňuji především využití 3D hydraulického 

modelování a přenesení jeho výsledků do technického návrhu. Postupy zvolené při návrhu 

rekonstrukce odpovídají běžné praxi a standartním způsobům při navrhování vodních děl. 

3. Práce s odbornou literaturou je příkladná, ve všech částech diplomové práce jsou správně 

uvedeny citace. 

4. Celá diplomová práce je logicky a přehledně členěna, tak aby bylo splněno její zadání. Celkový 

dojem však mírně kazí určitá nevyváženost. Například v kapitole 7.4 MVE úplně chybí vzorce 

a popisky použitých veličin pro výpočet výroby elektrické energie. U všech ostatních 

výpočtových schémat jsou naopak popsány velmi přehledně a srozumitelně. Dále třeba v celé 

kapitole 9 FLOW-3D autor zbytečně zachází do podrobného popisu vzorců a souvislostí. 

Některé oddíly jako například kapitola 9 FLOW-3D či 10 Posouzení stability jsou zpracovány 

velmi detailně. Naproti tomu kapitola 12 Stavební postup realizace je dle mého názoru příliš 

stručná a považoval bych za vhodné nastínit Plán organizace výstavby třeba i s rozdělením 

na jednotlivé stavební objekty.    

5. Diplomová práce navazuje na dříve zpracovaný dokument „ Ivanské jezero - Návrh opatření 

k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla“ a vhodně jej doplňuje o návrh funkčních 

objektů dle výsledků 3D modelování. Požadavky investora byly bezezbytku splněny a 

výsledky práce poslouží jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky: 

 V textové části u posouzení kapacity spodních výpustí autor neuvádí, že porovnává svůj 

výpočet kapacity spodních výpusti s výpočty ve zdrojové studii „ Ivanské jezero - Návrh 

opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla“. Porovnání vypočtených kapacit je 

uvedeno v příloze B1 a chybí mi zde okomentování výrazných rozdílů ve výsledcích. 

 Výsledná transformace návrhové povodňové vlny je v textové části uvedena jen v oddíle 

7.2 a je zde znázorněn pouze průběh hladiny v nádrži nikoli samotná transformace průtoku. 

Považoval bych za vhodné upozornit na téměř nulový efekt transformace, která je uvedena 

v příloze B5. 

 V textové části v kapitole 8.2 je uveden odkaz na výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

na přílohu B1. Samotný výpočet se však nachází v příloze B3. 

 Autor se rovněž nevyvaroval na první pohled zřejmé banální chyby, když v příloze 

Hydrotechnické výpočty uvádí ve všech popiscích u gravitačního zrychlení nesprávnou 

jednotku m2/s.  

 

Dotazy k diplomové práci a k její obhajobě: 

 V kapitole 10.1.1 jsou zmíněny termíny návrhová a kontrolní povodeň. Vysvětlete prosím 

tyto pojmy. 

 Vodní dílo Ivanské jezero je z hlediska TBD zařazeno do IV. kategorie a nemusí tedy být 

vybaveno zařízením pro sledování a měření veličin TBD. Vzhledem k typu vodního díla a 

k faktu, že se bude jednat o nové vodní dílo, by bylo určitě vhodné tato měření zavést. 

Uveďte jaké jevy a jakým způsobem lze u tížné betonové hráze sledovat. 
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Závěr: 

Děkuji, že jsem mohl hodnotit tuto zajímavou a v praxi využitelnou diplomovou práci. Práce dále 

poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.  

I přes rozsah a náročnost zadání hodnotím práci jako excelentní a cíle stanovené v úvodu práce jako 

splněné. Největším přínos práce spatřuji ve využití 3D modelování a následně optimalizaci tvaru 

funkčních objektů.  

Z rozsahu a způsobu zpracování diplomové práce je patrné, že jí diplomant věnoval hodně úsilí a je 

rovněž zřejmé, že se do řešení tak široké problematiky vrhl s velkým nadšením.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 21. 1. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


