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ABSTRAKT  

Vodní dílo Ivanské jezero bylo vybudováno na Javornickém potoce v letech 1905 až 
1907 za účelem akumulace velkých vod a ochrany území pod vodním dílem. Po provedení 
úpravy řeky Kněžny v Rychnově nad Kněžnou, která byla dokončena v roce 1937, pozbyla 
ochranná funkce nádrže Ivanské jezero na významu. Na základě posouzení vodního díla 
provedené Povodím Labe v roce 1993 nedochází vzhledem k nízkému ovladatelnému objemu 
nádrže k prakticky žádné transformaci povodňových vln a již při průchodu průtoků vyšších než 
Q50 dochází k přelití tělesa hráze. 

K dnešnímu dni je VD Ivanské jezero ve velmi špatném stavu z důvodu degradace 
pojivé složky v tělese hráze. Cílem práce je navrhnout postup pro odstranění stávající 
konstrukce a následný návrh a postup výstavby konstrukce nové – tížné betonové hráze. V 
rámci práce bude řešeno technické řešení odstranění stávající zděné hráze a návrh využití 
materiálu. V dalším kroku bude realizován návrh nové vzdouvací konstrukce v místě stávající 
hráze vč. objektů pro převádění vody. Na základě navrženého vzdouvacího objektu bude 
posouzena stabilita a také vodohospodářské řešení nádrže včetně hydraulického návrhu 
funkčních objektů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Betonová hráz, rekonstrukce, stabilita, Flow-3D, transformace, spodní výpusti, 3D 
model, hydraulický model, kaskádový skluz 

ABSTRACT  

Water structure Ivanské jezero was built on the Javorník Creek back between 1905-
1907. The main purpose of the dam was accumulation of high volumes of water and protection 
of the territory downstream. After the adjustment for higher flows on the river Kněžna in 
Rychnov nad Kněžnou, which was completed in 1937, the water structure lost the protective 
function. On the basis of an assessment made by Povodí Labe in 1993 - due to the low volume 
of the reservoir there is no flood wave transformation and already while flow rates greater than 
Q50 pass through dam, it results in overflowing the dam. 

To this date water structure Ivanské jezero is in very poor condition due to degradation 
of the binding material in the dam. The goal of the thesis is to propose a procedure for removal 
of the existing structure and the subsequent construction of the design and construction of a 
new – gravity, concrete dam. This work will contain technological removal process of current 
dam and possible usage options for the dam material. In the next step a new structure will be 



 

 

designed in the place of existing dam. After new design is completed there will be hydraulic 
assessment of the functional objects, hydrology and stability on the dam. 

KEYWORDS 

Concrete dam, reconstruction, stability, Flow-3D, flood wave transformation, bottom 
outlet, 3D model, hydraulic model, cascade spillway  
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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby:    VD Ivanské jezero 

Charakter stavby:   Rekonstrukce stávajícího tělesa hráze 

Vodní tok:    Javornický potok, ř. km. 3,080 

Investor:    Povodí Labe, státní podnik 

Provozovatel:    Povodí Labe, státní podnik 

Stupeň PD:    Studie 

Projektant:    Svatoš Petr, Bc. 
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2  ÚVOD 

Vodní dílo Ivanské jezero bylo vybudováno na Javornickém potoce v letech 1905 až 
1907 za účelem akumulace velkých vod a ochrany území pod vodním dílem. Po provedení 
úpravy řeky Kněžny v Rychnově nad Kněžnou, která byla dokončena v roce 1937, pozbyla 
ochranná funkce nádrže Ivanské jezero na významu. Na základě posouzení vodního díla 
provedené Povodím Labe v roce 1993 nedochází vzhledem k nízkému ovladatelnému objemu 
nádrže k prakticky žádné transformaci povodňových vln. Při průchodu průtoků vyšších než Q50, 
dochází k přelití tělesa hráze. V dnešní době je VD Ivanské jezero zejména využíváno 
pro rekreační a rybářské účely. 

K dnešnímu dni je VD Ivanské jezero ve velmi špatném stavu z důvodu degradace 
pojivé složky v tělese hráze a nedostatečné kapacity bezpečnostního přelivu. Cílem této práce 
je navrhnout postup pro odstranění stávající konstrukce a následný návrh a postup výstavby 
konstrukce nové – tížné betonové hráze. 
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3  PODKLADY 

[1] VD Ivanské jezero, Manipulační řad, Povodí Labe, a.s., 2006 

[2] VD Ivanské jezero, Provozní řád, Povodí Labe, a.s., 2016 

[3] Hydroprojekt, Ivanské jezero projektový úkol, Ing. Suchý, 1967 

[4] Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla Ivanské jezero, Vodní 
díla – TBD a.s., Ing. Karel Wimmer, 2016 

[5] Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje: Analytická část [online]. Březen 2006. 
Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/file/rozvoj/analyticka_cast_strategie_rozvoje.pdf 
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4  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE LOKALITY 

Níže jsou uvedeny základní identifikační údaje o lokalitě včetně čísel vodohospodářské 
mapy, viz obr. 1. 

Název toku:  Javornický potok 

Kilometráž: km 3,080 

Plocha povodí: 23,9 km2 

Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou [744107] 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Rychnov nad Kněžnou 

Správce: 
Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951, 
Hradec Králové, 500 03 

Hydrologické pořadí: 1-02-01-074 

Číslo vodohospodářské mapy: 14-13 Rychnov n. K., 14-14 Žamberk 

 

Obrázek 1 - Vodohospodářská mapa 
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 BLIŽŠÍ LOKALIZACE 

Zájmová lokalita se nachází v Královéhradeckém kraji, cca 3 km východně od obce 
Rychnov nad Kněžnou, viz obr 2. a 3. 

 

Obrázek 2 - Širší situace lokality 

 

Obrázek 3 - Bližší situace lokality 
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 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Klimatické poměry na území kraje jsou vcelku konformní s celkovými výškovými 
poměry. Nejníže položené části území v polabské nížině, v okolí Hradce Králové, náleží teplé 
klimatické oblasti (teplý, mírně suchý okrsek s mírnou zimou). Převážná část území pak 
představuje mírně suché, mírně vlhké až vlhké okrsky i mírně teplé klimatické oblasti. Předhůří 
Krkonoš s většinou území vnitrosudetské pánve a Orlických hor patří k velmi vlhkému 
vrchovinnému okrsku mírně teplé oblasti. K chladné klimatické oblasti náleží vyšší části 
Krkonoš a hřeben Orlických hor. [5] 

 GEOMORFOLOGIE 

Pro Královéhradecký kraj je typická vysoká vertikální členitost reliéfu a různorodost 
krajinných typů. Od úrodného a rovinatého Polabí, přes vrchoviny podhůří Krkonoš a 
Orlických hor až po hornatiny s vysokohorským charakterem v nejvyšších partiích Krkonoš. 
Vertikální rozdíl 1 400 m nadmořské výšky nejnižšího bodu hladiny řeky Cidliny v jižní části 
kraje (202 m n. m.) a nejvyššího vrcholu Sněžky (1 602 m n. m.) je největším vertikálním 
rozdílem v rámci krajů ČR. [5] 

 

Obrázek 4 - Půdní typy 

Dle obr. 4 vidíme, že v zájmové oblasti převládá půdní typ fluvizem. Tento půdní typ 
je typický pro nivy potoků a řek, vzniká z povodňových sedimentů. 
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 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Vybrané hydrologické údaje byly poskytnuty ČHMÚ, pobočka Hradec Králové na 
základě objednávky ze dne 8.9.2016 pro Javornický potok v profilu hráze Ivanského jezera, 
ČHP 1-02-01-0760-0-00. Platnost poskytnutých údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost 
dat lze prodloužit ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změně.  

Povodí okresu tvoří tři hlavní řeky, Divoká Orlice, Zdobnice a Bělá s hlavními přítoky 
Rokytenkou, Kněžnou, Klausou a Dědinou. Území okresu náleží do povodí řeky Labe. Vodní 
plochy tvoří z celkové rozlohy okresu pouze 1,3 %. N-leté průtoky jsou uvedeny v tab. 1 a m-
denní průtoky jsou uvedeny v tab. 2. 

 
Číslo hydrologického pořadí:    1-02-01-0760-0-00 
Plocha povodí:     21,55 [km2] 
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa):  208 [l/s] 
Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek:  812 [mm] 

Tabulka 1 - N-leté průtoky (zdroj: ČHMÚ) 

 

Tabulka 2 - M-denní průtoky (zdroj: ČHMÚ) 

 

Pozn.: třída přesnosti III. 

Základní parametry TPV 

Základní parametry teoretické povodňové vlny s pravděpodobností p = 0,01 a její 
průběh viz obr. 5. Návrhový stoletý průtok je Q100 = 37,2 m3/s a objem teoretické povodňové 
vlny je WTPV100 = 1,6 . 106 m3. 
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Obrázek 5 - Průběh TPV100 

 CHARAKTERISTIKA TOKU 

Potok pramení mezi Javornicí a osadou Přím v nadmořské výšce zhruba 465 m. 
Javornický potok je levostranný přítok řeky Kněžné v okrese Rychnov nad Kněžnou 
v Královéhradeckém kraji. Trasa potoku je znázorněna na obr. 6. 

Údaje toku jsou následující: 

 Délka toku:     11,2 [km] 

 Plocha povodí:   23,9 [km2] 

 Průměrný průtok:   0,272 [m3/s] 

 Číslo hydrologického pořadí:  1-02-01-074 

 Úmoří:     Severní moře 

 Povodí:     Povodí Labe 

 
Obrázek 6 - Vodní tok Javornický potok 
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5  STÁVAJÍCÍ STAV 

Ivanské jezero leží v zalesněném údolí Javornického potoka asi 3 km východně od města 
Rychnov nad Kněžnou. Vodní dílo spadá do IV. kategorie z hlediska TBD. Až ke hrázi nádrže 
Ivanské jezero vede údolím potoka zpevněná komunikace ze státní silnice Rychnov nad 
Kněžnou – Lukavice.  

 HRÁZ 

Hráz je gravitační z lomového kamene s poloměrem zakřivení R = 100 m. Parametry 
hráze jsou následující: 

 Výška hráze nad terénem:   7,4 [m] 

 Šířka v koruně:    2,2 [m] 

 Šířka v patě hráze:    5,9 [m] 

 Délka v zakřivené ose hráze:   46,5 [m] 

 Rozměr bezpečnostního přelivu    

při levém zavázání hráze:   4,6 x 2 [m] 

 Přeliv je hrazen dřevěným stavidlem 

o rozměru:      4,6 x 0,9 [m] 

 Kota koruny hráze:    356,500 [m n.m. v B.p.v] 

 Kóta přelivné hrany bezp. přelivu:  354,400 [m n.m. v B.p.v] 

 Kóta horní hrany stavidla:   355,300 [m n.m. v B.p.v] 

 Kóta osy základové výpusti:   349,500 [m n.m. v B.p.v] 

 

Koruna hráze je upravena jako cesta pro pěší, je opatřena oboustranným ocelovým 
zábradlím výšky 1,1 m. Při levém zavázání je hráz opatřena bezpečnostním přelivem, který je 
hrazen dřevěným stavidlem. Bezpečnostní přeliv je ukončený skluzem. Dále je přibližně ve 
středu hráze umístěna spodní výpust (obr. 7). 
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Obrázek 7- Stávající stav tělesa hráze 

 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Bezpečnostní korunový přeliv je situovaný u levého břehu (obr. 7. a 8.). Šířka přelivu je 
4,6 m. Pevná koruna přelivu má kótu 354,40 m n.m. Na koruně je osazeno dřevěné stavidlo 
vysoké 0,9 m. Stavidlová tabule je ovládána pomocí dvou cévových tyčí ručně z manipulační 
lávky, jejíž povrch vede v úrovni koruny hráze. Od koruny přelivu vede skluz o celkové délce 
16 m. Úvodní část skluzu má mírný sklon, na délku 4 m je snížena o 0,20 m. Levá strana skluzu 
je zaříznuta do terénu a svah je opevněn dlažbou do betonu. Pravá strana je tvořena kamennou 
zídkou. Skluz je zaústěn do Javornického potoka v úrovni kóty 349,20 m n.m. bez technického 
opatření k tlumení kinetické energie vody.[4] 
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Obrázek 8 - Bezpečnostní přeliv 

 SPODNÍ VÝPUST 

Na vodním díle se v současné době nachází jedna spodní výpust, která je vybavena 
pouze jedním uzávěrem. Jedná se o stavidlovou konstrukci z „černého“ plechu umístěnou na 
vtoku do odpadní štoly na návodním líci tělesa hráze. Tabule je ovládána ručně z koruny hráze 
pomocí kola a převodového soustrojí. Pohyb tabule je zajištěn prostřednictvím vřetene. Za 
hradící tabulí se nachází štola spodní výpusti o rozměrech 800 x 800 mm s mírně klenutým 
stropem. 

Kapacita spodní výpusti je vzhledem k velikosti průměrných průtoků a velikosti 
vodního díla poměrně velká. Pravděpodobně byla navržena tak, aby přispěla ke zvýšení 
celkového průtoku přes vodní dílo v součinnosti s bezpečnostním přelivem při převádění 
povodňových průtoků. Z návodní strany je vtok chráněn česlovým košem. [4] 

Spodní výpust tvoří kamenná zděná štola u stropu klenutá: 

 výška štoly       0,8 [m] 

 šířka štoly       0,8 [m] 

Štola (spodní výpust) je na vtoku hrazena ocelovým stavidlem ovládaným ručně 
z koruny hráze. Výpust je umístěna ve střední, nejnižší části hráze a je chráněna ocelovým 
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česlicovým košem, s osovou roztečí svislých prvků 35 mm. Osa spodní výpusti na vtoku je 
umístěna na kótě 349,50 m n.m. 

 ROZDĚLENÍ PROSTORU NÁDRŽE 

Výškové kóty, celkové objemy a zatopené plochy prostoru nádrže jsou uvedeny v tab. 
3. 

Tabulka 3 - Rozdělení prostoru nádrže 

Úroveň Kóta (Bpv) Celkový objem*) Zatopená plocha*) 

(m n.m.) (tis. m3) (ha) 

Dno nádrže 349,50 0 0 

Kóta dna spodní výpusti 349,50 0 0 

Kóta normálního nadržení 
(provozní hladina H.V.) - 
povolená tolerance je + 20 cm 

355,30 
 

355,50 

39,400 
 

41,400 

1,6200 
 

1,6800 

Kóta koruny hráze 356,50   

Kóta bezpečnostního přelivu 354,40 - - 

*) Zatopené plochy dílčích prostorů nádrže byly převzaty z původního manipulačního řádu, případně byly 
odvozeny interpolací z dostupných údajů (batygrafické křivky vodní nádrže). 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRY VD 

Technické parametry vodního díla Ivanské jezero jsou uvedeny v následující tab. 4. 
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Tabulka 4 - Technické parametry VD Ivanské jezero 

Technické parametry VD 

Kóta koruny hráze  356,50 m n.m. 

Délka koruny hráze 46,5 m 

Maximální výška hráze v 
profilu spodní výpusti 

8,6 – 8,9 m 

Výška hráze nad terénem 7,4 m 

Šířka koruny hráze 2,20 m 

Návodní svah: líc - opevnění Svislý – zdivo z lomového kamene 

Vzdušní svah: líc - opevnění 2 : 1 - zdivo z lomového kamene 

Typ hráze a druh těsnění Gravitační, tížná z lomového kamene 

Spodní výpust Kamenná zděná klenutá štola – šířka štoly je 0,8 m a v 
klenbě je vysoká 0,8 m. Štola je hrazena ocelovou 
stavidlovou tabulí ovládanou ručně z koruny hráze. 

Bezpečnostní přeliv Hrazený korunový bezpečnostní přeliv (u levého břehu 
nádrže) – šíře přelivu je 4,60 m a výška dřevěného stavidla 
hradícího přeliv je 0,9 m – kóta přelivu je 354,40 m n.m. 
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6  NÁVRH NOVÉHO TĚLESA HRÁZE 

Nové těleso hráze je navrženo s dodržením požadavků investora, kterým je Povodí 
Labe, a.s. 

 POŽADAVKY DANÉ INVESTOREM 

Požadavky, které byly vzneseny na jednání s investorem, jsou následující: 

 Zachovat umístění hráze. 

 Betonová hráz. 

 Bezpečné převedení TPV100. 

 Zachovat výškové umístění bezpečnostního přelivu (355,3 m n. m.). 

 Nehrazený bezpečnostní přeliv. 

 Navýšení hráze o 0,5 m – kóta koruny hráze 357,00 m n. m. 

 NÁVRH 

Návrh nového tělesa hráze vychází z požadavků zadaných investorem. Hráz je navržena 
jako betonová s pochůznou korunou hráze. Navržená hráz je ponechána v původním místě a 
navýšena o 0,5 m oproti původnímu stavu. Pro bezpečné převedení TPV100 (obr. 9) byl navržen 
korunový nehrazený bezpečností přeliv o třech polích, z nichž každé má šířku 4 m. Úroveň 
přelivné hrany bezpečnostního přelivu byla zanechána na úrovni 355,3 m n. m. (horní hrana 
stavidlového uzávěru v uzavřené poloze). Jako tlumící prvek kinetické energie vodního proudu 
byla zvolena varianta kaskádového skluzu (viz kap. 7.3), který končí ve vývaru spodních 
výpustí, který je opatřen záhozem z těžkých balvanů. V nejnižším místě paty hráze byly 
navrženy dvě spodní výpusti DN 300. Spodní výpusti jsou zaústěny do vývaru s balvany. Uvnitř 
tělesa hráze je navržen manipulační prostor pro ovládání uzávěrů. Vedle spodních výpustí bude 
samostatný nátok na mikrozdroj. MVE bude tvořit turbína S-Kaplan DN 300, převodovka a 
generátor. Savka MVE bude zaústěna do vývaru SV tak, aby byla vždy pod úrovní hladiny 
dolní vody.  
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Obrázek 9 - Navržená konstrukce 
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7  NÁVRH FUNKČNÍCH OBJEKTŮ 

 SPODNÍ VÝPUST 

Jako spodní výpust je autorem zvolena varianta dvou spodních výpustí o průměru DN 
300 na základě potřebných kapacit ověřených výpočtem.  

Nově navržené spodní výpusti budou kompletně z materiálu nerez pro snazší ruční 
manipulaci. Zároveň tento materiál nepotřebuje častou údržbu, což je na VD Ivanské jezero 
příhodné, jelikož VD nemá stálou obsluhu.  

Potrubí spodních výpustí bude provedeno z přírubových kusů. Na návodní straně bude 
osazen tabulový uzávěr, který bude ovládaný z koruny tělesa hráze. Dále spodní výpusti 
prostupují betonem tělesa hráze do manipulačního prostoru, který je v tělese hráze. Zde jsou 
osazeny čtyři šoupátkové uzávěry DN 300. Mezi uzávěry jsou osazeny montážní vložky. 
Manipulace s uzávěry probíhá ručně z manipulačního prostoru. 
Tato varianta umožnuje poměrně rychlé prázdnění nádrže, a to i za zvýšených přítoků. 

Orientačně stanovená doba prázdnění je uvedena v příloze B7. 

 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Nově realizovaný přeliv musí umožnit bezpečné převedení TPV100, tj. Q100 = 37,2 m3/s 
aniž by došlo k přelití koruny hráze. Konstrukce nehrazeného bezpečnostního přelivu se jeví 
pro tento typ vodního díla jako optimální, a to především z těchto důvodů: 

 není nutná trvalá přítomnost obsluhy – lze provozovat jako bezobslužné VD, 

 konstrukčně jednoduché řešení, 

 minimální provozní údržba. 

Bezpečnostní přeliv je navržen jako 3 nehrazená pole se Smetanovou přelivnou plochou 
pro hN = 1,3 m (356,6 m n. m.). Pro tlumení kinetické energie přepadajícího paprsku byla 
zvolena varianta kaskádového skluzu. Mezi přelivnými poli jsou 2 pilíře o tloušťce 0,5 m. Pilíře 
jsou půdorysně mírně zakřiveny pro hydraulicky vhodnější usměrnění proudu na skluz. V rámci 
návrhu byl proveden výpočet transformace TPV100. Výsledná transformace je zobrazena na obr. 
10 a výpočet je v příloze B5. 
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Obrázek 10 - Převedení TPV100 korunovým přelivem 

 KASKÁDOVÝ SKLUZ 

Jako tlumící prvek kinetické energie vodního proudu byla zvolena varianta kaskádového 
skluzu z důvodu minimalizace stavebních prací a půdorysného uspořádání s minimálním 
zásahem do pozemků. Stupňovitý skluz má 4 stupně, každý výšky 1,2 m. Výpočet proudění 
vody na skluzu tohoto typu je pro výpočet velmi náročné bez fyzikálních modelů. Na základě 
návrhu konstrukce tohoto typu byl realizován 3D model v programu Google SketchUp PRO 
2017 (obr. 11), který byl z hlediska hydraulických charakteristik ověřen v programu FLOW-
3D. 
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Obrázek 11 – Bezpečnostní korunový přeliv a kaskádový skluz 

 MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 

Na základě konzultací s investorem, byl v průběhu zpracování návrhu hráze a jejích 
funkčních objektů vznesen požadavek na posouzení možnosti využití energetického potenciálu 
budoucího profilu. Vzhledem k parametrům profilu byla navržena malá vodní elektrárna 
umístěná v tělese hráze na odbočce ze spodní výpusti. Vodní stroj bude typu Kaplan o stejném 
DN. V manipulačním prostoru bude také převodovka a generátor, savka turbíny bude vyústěna 
v podhrází do prostoru vývaru tak, aby byla vždy pod vodní hladinou. Turbína bude 
zpracovávat průtoky od Q300d do Q90d a její průměrná roční výroba za bezproblémového 
provozu a standardních hydrologických podmínek bude 46 300 kWh. Celková investice (strojní 
vybavení, vyvedení výkonu a napojení na síť) na MVE bude přibližně 1,75 mil. Kč. Při 
současných cenách energie je za bezporuchového provozu návratnost investice cca 15 let. 
Výpočet roční výroby energie je uveden v tab. 5. 
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Tabulka 5 - Výpočet roční výroby energie MVE 

Využitelný 
průtok 
[m3/s] 

QM 
Počet 
dní 

H [m] př QT  [m3/s] T G PT PG EG [kWh] 

0,506 Q30 15 5,50 1,00 0,25 0,90 0,91 12,19 11,09 3992,93 

0,425 Q60 30 5,50 1,00 0,25 0,90 0,91 12,19 11,09 7985,86 

0,298 Q90 30 5,50 1,00 0,25 0,90 0,91 12,19 11,09 7985,86 

0,223 Q120 30 5,50 1,00 0,22 0,92 0,93 11,07 10,29 7412,08 

0,175 Q150 30 5,50 1,00 0,18 0,92 0,93 8,69 8,08 5816,65 

0,141 Q180 30 5,50 1,00 0,14 0,86 0,90 6,52 5,87 4224,56 

0,115 Q210 30 5,50 1,00 0,11 0,86 0,90 5,31 4,78 3442,79 

0,094 Q240 30 5,50 1,00 0,09 0,86 0,90 4,34 3,90 2811,36 

0,076 Q270 30 5,50 1,00 0,08 0,70 0,74 2,85 2,11 1519,29 

0,060 Q300 30 5,50 1,00 0,06 0,70 0,74 2,25 1,66 1197,32 

0,045 Q330 30 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,029 Q355 25 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,017 Q364 9 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Celkem: 

      
kWh 46 388,71 

         
Kč/kWh 2,45 

         
Kč/rok 113652 
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8  POSOUZENÍ KAPACITY FUNKČNÍCH OBJEKTŮ 

Posouzení kapacity funkčních objektů bylo provedeno s využitím analytických rovnic 
ve výpočtovém softwaru Microsoft Excel. 

 POSOUZENÍ KAPACITY SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Kapacita byla posouzena dle platných norem a vzorců, [A], [F]. Při posouzení kapacity 
spodních výpustí bylo uvažováno více variant pro různá DN. Byly uvažovány tyto varianty: 

 Varianta 1 - 2x DN 250 

 Varianta 2 – 2x DN 300 

 Varianta 3 – 1x DN 400. 

Do výpočtu vstupují následující veličiny: 
DN  [mm] …světlost spodní výpusti 

A  [m2] …plocha průřezu spodní výpusti 

L  [m] …délka spodní výpusti 

μ  [-] …celkový ztrátový součinitel 

g  [m2/s] …gravitační zrychlení 

α  [-] …coriolisovo číslo 

λ  [-] …součinitel ztrát třením po délce 

∆  [m] …hydraulická drsnost 

ϕ  [-] …ztrátový součinitel 

ξvtok  [-] …místní ztráta na vtoku 

ξuz  [-] …místní ztráta na uzávěru 

ξčesle  [-] …místní ztráta na česlích 

s  [m] …šířka česlice 

b  [m] …šířka mezičeslicové mezery 

β  [-] …součinitel tvaru česlic 

δ  [°] …úhel mezi rovinou česlí a směrem proudu 

A0  [m2] …plocha výtokového paprsku 

ε  [-] …výtokový součinitel 

Požadovaných hodnot dosáhneme za použití rovnic (1) – (6). [A] 

 𝑄 = 𝜇𝐴 2𝑔ℎ   (1) 

 𝜇 =  𝜀𝜑 (2) 
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 𝜀 =  
𝐴

𝐴
 (3) 

 
𝜑 =  

1

𝛼 + Σξi + λ 𝐿
𝐷

 
 

(4) 

 

 

(5) 

 
 

(6) 

Výsledné Q-h charakteristiky pro jednotlivé varianty jsou uvedeny na obr. 12. 

 

Obrázek 12 - Porovnání variant spodních výpustí 

Na základě realizovaných výpočtů byla zvolena varianta č. 2. Celý výpočet je uveden 
v příloze B1. 

 POSOUZENÍ KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

Kapacita byla posouzena dle platných norem a vzorců, [A], [F]. Při posouzení kapacity 
bezpečnostního korunového přelivu bylo uvažováno více variant> 

 Varianta 1 - (b = 15 m, 3 pole, hmax = 0.95 m). 

 Varianta 2 - (b = 12 m, 3 pole, hmax = 1,30 m). 

 Varianta 3 - (b = 16 m, 4 pole, hmax = 0.75 m). 
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Do výpočtu vstupují následující veličiny: 
g [m2/s] …gravitační zrychlení 

nk1 [-] …počet míst kontrakce 

nk2 [-] …počet míst kontrakce 

ξ1 [-] …součinitel závislý na tvaru zhlaví pilíře 

ξ2 [-] …boční kontrakce 

b [m] …šířka přelivu 

hn [m] …návrhová přepadová výška 

b0 [m] …účinná šířka přelivu 

m [-] …součinitel přepadu 

Požadovaných hodnot dosáhneme za použití rovnic (7) – (10) [A]. 

  (7) 

 𝑚 = 0,499(0,63 + 0,37
ℎ

ℎ
) (8) 

  (9) 

 ℎ = ℎ  (10) 

Výsledné Q-h charakteristiky pro jednotlivé varianty jsou uvedeny na obr. 13. 

 

Obrázek 13 - Porovnání variant bezpečnostních přelivů 

Na základě realizovaných výpočtů byla zvolena varianta č. 2. Celý výpočet je uveden v 
příloze B1. 
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9  FLOW-3D 
Pro modelování proudění byl zvolen software FLOW-3D. Jedná se o CFD 

(Computational Fluid Dynamics) nástroj využívající matematické modelování k simulacím 
chování systémů, které zahrnují proudění tekutin, šíření tepla a jiné doplňující procesy. Program 
umožňuje třídimenzionální (3D) řešení složitých fyzikálních problémů, které řeší metodou 
konečných objemů za použití RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) rovnic v definované 
výpočtové oblasti se specifikovanými okrajovými, respektive počátečními podmínkami. [D] 

 ZÁKLADNÍ ROVNICE HYDRODYNAMIKY 

Hydrodynamika je věda o zákonitostech rovnováhy a pohybu kapalin a o vzájemném 
působení kapalin a tuhých těles. Je jedním z teoretických základů vodního stavitelství a vodního 
hospodářství. Přitom nezkoumá pohyb molekul kapaliny, ale zavádí se pojem elementární 
objem kapaliny. Elementárním objemem kapaliny se rozumí tak malý objem, aby se na něm s 
přesností 1. řádu mohly aproximovat neznámé funkce funkcí konstantou. [C] 

 

 

Obrázek 14- Spojitost proudu v elementárním hranolu 

K sestavení základních rovnic hydrodynamiky se použije všeobecně platných zákonů a 
vět klasické mechaniky: 

- zákona zachování hmotnosti (Kapitola 9.1.1); 

- věty o změně hybnosti (Kapitola 9.1.2); 

- zákona zachování energie (Kapitola 9.1.3); 

- stavových rovnic (Kapitoly 9.1.4). 
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9.1.1 Zákon zachování hmotnosti 

Rovnice kontinuity proudění je diskrétním vyjádřením 1. zákona zachování - zákona 
zachování hmotnosti. Ze zákona zachování hmotnosti proudící (konzervativní) kapaliny 
(aplikovaného na infinitesimální kontrolní element vyjmutý z oblasti proudění viz obr. 14) 
vyplývá, že rozdíl mezi hmotností kapaliny do elementu vtékající a z elementu vytékající za 
časový interval dt se musí rovnat časové změně hmotnosti kapaliny obsažené v tomto elementu 
ve směru y: 
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kde vy(x, y, z, t) je složka vektoru rychlosti ve směru osy y a (x, y, z, t) = f(p, T) je hustota, 
která je funkcí tlaku p a teploty T. 

Obdobně pro osy x a z lze vyjádřit rozdíl hmotnosti za časový interval dt ve tvaru: 
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kde vx(x, y, z, t), resp. vz(x, y, z, t) je složka vektoru rychlosti ve směru osy x, resp. z. 

Celkový rozdíl hmotnosti kapaliny do elementu vtékající a z elementu vytékající za dt je roven: 
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Časovou změnu hmotnosti kapaliny danou změnou hustoty kapaliny v elementu lze vyjádřit 
výrazem [G]: 
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Srovnáním (12) a (13) a úpravou: 
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se obdrží diferenciální rovnice popisující zákon zachování hmotnosti kapaliny (v hydraulice 
uváděný jako rovnice spojitosti konzervativního proudění pro stlačitelnou kapalinu) [H]: 
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nebo v kompaktním tvaru: 
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9.1.2 Věta o změně hybnosti 

 V dynamice kapalin se sleduje kontrolní element vyjmutý z oblasti proudění a uvažuje 
se jeho dynamická rovnováha při jeho posunutí a při jeho přetvoření. Podle Newtonova druhého 
pohybového zákona je časová změna hybnosti tělesa úměrná působícím sílám a má s nimi stejný 
směr. 

0=)(
D

D
- ii vm

t
F    (16) 

kde Fi je složka vektoru síly, m hmotnost, vi složka vektoru rychlosti.  

Vyjme-li se z pohybující kapaliny infinitesimální kontrolní element (Obr. 15), který má 
objem dV = dx dy dz a hmotnost dm =  dV) a aplikuje se na tento element druhý Newtonův 
pohybový zákon (4.7), pak platí [K]: 
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Substanciální derivace složky rychlosti vi vyjadřuje celkové zrychlení v daném bodě, 
podle (13.52) platí: 
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Obrázek 15 - Složky napětí 

Pohybová rovnice 

Pohybové rovnice pro kapalinu lze odvodit dosazením všech sil působících 
na infinitesimální kontrolní element do rovnice (17). Pohybová rovnice tedy vyjadřuje větu o 
změně hybnosti. Podmínky rovnováhy ve směrech souřadných os lze zapsat ve tvaru [K]: 

iii sb Fd+Fd=Fd ,   (18) 

kde Fbi je složka vektoru síly objemového zatížení a Fsi složka vektoru síly povrchového 
zatížení. Musí platit: 
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kde vi je vektor rychlosti, xj vektor polohy, t je čas,  je hustota, fi je složka vektoru 
objemového zatížení na jednotku hmotnosti a σij je tenzor napětí. 

9.1.3 Zákon zachování energie 

Podle zákona zachování energie se energie nemůže ani ztratit, ani „vzniknout z ničeho“, 
takže její celková velikost pro uzavřenou izolovanou soustavu je konstantní (časově 
neproměnná). Přitom ovšem může jeden druh energie přecházet v energii jiného druhu, avšak 
vždy tak, že přírůstek jedné energie je právě roven úbytku energie jiné. Proto při přeměně tepla 
v mechanickou energii je úbytek tepla roven vykonané práci a při opačné přeměně se vzniklé 
teplo rovná vynaložené práci. 

První termodynamická věta představuje ve fyzice formulaci zákona zachování energie. 
Teplo předané systému se spotřebuje: 

- na zvýšení jeho vnitřní energie, 

- na konání mechanické práce. 
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9.1.4 Stavové rovnice 

Pro kapalinu v rovnováze lze zapsat stavovou rovnici obecně ve tvaru [G]: 

f(p,V,T) = 0,               (20) 

kde p je tlak, V objem a T teplota. Tato rovnice platí pro kapalinu v klidu. Jsou-li 
kapaliny v pohybu, napjatost, objem a teplota se mění bod od bodu, avšak pro tutéž částici tyto 
veličiny odpovídají stavové rovnici. 

Kapalina je charakterizována stálostí svého objemu V, tedy i stálostí své hustoty . Ta 
se mění málo v závislosti na změně tlaku p a teploty T. 

Při následujících předpokladech: 

- V = konst., 

- p = konst., 

- T = konst., 

nabude stavová rovnice kapaliny tvaru [G]: 

 = konst.              (21) 

Naproti tomu plyny citlivě reagují na změny tlaku a teploty. 

9.1.5 Navier-Stokesovy rovnice 

V rovnici (18) se vyskytuje člen σij, který označuje tenzor napětí. Tenzor třecích napětí 
je pro Newtonskou stlačitelnou kapalinu definován vztahem: 

ijijijij TTp   ),(2+),(+-= v         (22) 

kde p je tlak, δij Kroneckerovo delta, λ(ρ,T) součinitel rychlosti objemového přetvoření, 
εv rychlost objemového přetvoření, μ(ρ,T) součinitel dynamické viskozity a εij tenzor rychlosti 
přetvoření. 

Po dosazení za ij ze vztahů (21) do pohybové rovnice (18) se obdrží tzv. Navier-
Stokesovy rovnice: 
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 TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ 

Osbourne Reynolds svými pokusy dokázal, že existují dva režimy proudění kapaliny a 
to laminární a turbulentní režim. Základním kritériem režimu proudění je Reynoldsovo číslo, 
které se vypočítá z následujícího vztahu. 

𝑅   =  ,               (24) 

kde v je střední průřezová rychlost proudění, R hydraulický poloměr a υ kinematická viskozita 
kapaliny. 
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Pokud je hodnota Reynoldsova čísla vyšší než 3450, jedná se o plně turbulentní 
proudění v otevřených korytech. 

Laminární proudění - rozložení rychlostí v průtočném profilu je parabolické. Toto 
rozložení rychlostí nastává proto, že krajní vrstvy kapaliny lpí na stěnách (mezi stěnou a 
kapalinou je tření teoreticky nekonečně velké) a vlivem tření v kapalině se navzájem zdržují 
její jednotlivé vrstvy. 

Turbulentní proudění - při větších rychlostech začne převládat rušivý vliv vírů, proudění se 
zcela změní a proudová vlákna se začnou proplétat, vzniká proudění turbulentní. Při 
turbulentním proudění se rozvinou znatelně víry v kapalině a nastává její promíchávání. 
Rychlosti jednotlivých částic se nepravidelně mění, částice nemají ve všech místech stejnou 
rychlost co do směru a velikosti. Rychlostní profil již není parabolický jako při laminárním 
proudění, nýbrž rychlost je v celé vnitřní části trubice přibližně stejná, vyjma v tenké vrstvě při 
stěně, v níž prudce stoupá přibližně úměrně se vzdáleností od stěny. 

Při modelování turbulentního proudění je dosud hlavní důraz kladen na Reynoldsovy 
rovnice, které vzniknou časovým průměrováním Navier-Stokesovy rovnic. Jejich původ je 
datován na konec devatenáctého století (1895), kdy Reynolds publikoval výsledky svého 
výzkumu turbulence. Boussinesq v roce 1877 představil pojetí turbulentní viskozity a 
předpokládal, že turbulentní napětí jsou úměrná gradientům rychlostí, tedy analogicky jako 
u viskózních napětí. 

 

9.2.1 Vlastnosti turbuletního proudění 

Mezi základní vlastnosti turbulentního proudění patří [L]: 

- náhodný charakter proudění - základní charakteristika turbulentního proudění, která 
vede k využití statistických metod ve výzkumu turbulence, 

- difúzivita - schopnost přenášet hybnost, energii a různé skalární veličiny. Její míru je 
možné charakterizovat součinitelem turbulentní difúze příslušné veličiny. Tento 
součinitel turbulentní difúze je o několik řádů větší, než je součinitel molekulární difúze, 

- disipace energie - přeměna turbulentní kinetické energie na tepelnou v důsledku práce 
viskozních napětí, 

- vířivost s vysokým stupněm fluktuace, 

- třírozměrný charakter, který spočívá v tom, že fluktuace jsou způsobované deformací 
vírů (v angličtině „vortex stretching“). 

9.2.2 Modelování turbulentního proudění 

Modelování turbulence pro nestlačitelné vazké tekutiny lze matematicky popsat pomocí 
Navier-Stokesových rovnic (kap. 9.1). K vlastnímu modelování turbulence jsou používány 
metody, které můžeme rozdělit do 3 skupin: 

 DNS (Direct Numerical Simulation). 
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 LES (Large Eddy Simulation). 

 RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). 

DNS – Přímá numerická simulace. Představuje modelování Navier-Stokesových rovnic pomocí 
numerických metod. Málo používaná metoda z důvodu vysoké náročnosti na výpočetní 
techniku. 

LES – Metoda modelování velkých vírů.  

RANS – Metoda využívána u většiny CFD (Computational Fluid Dynamics) úloh. Principem 
této metody je rozklad veličin popisující proudění na složku střední hodnoty a složku fluktuace. 
U nestlačitelných kapalin jsou neznámými veličinami popisujícími proudění kapaliny rychlost 
(v) a tlak (p). 

Turbulentních modelů existuje celá řada. V programu FLOW-3D bylo využito turbulentního 
modelu k-ε. 

9.2.3 k-ε model 

k -  model poskytuje poměrně přesné výsledky a je jedním z nejrozšířenějších modelů 
používaných při numerickém modelování turbulentního proudění. Tento 2 - rovnicový model 
využívá dvou rovnic, které popisují transport a difúzi kinetické energie turbulence k (26) a 

rychlosti její disipace  (27). 

k -  model pro izotermické proudění nestlačitelné kapaliny má tvar [L]: 
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Neznámými funkcemi v případě turbulentního proudění nestlačitelné kapaliny 

s konstantní viskozitou  jsou: 

- 3 složky časově zprůměrovavaného vektoru rychlosti [ zyx vvv ,, ]T, 

- časově zprůměrovaný tlak p , 

- turbulentní viskozita t, 

- kinetická energie turbulence k, 
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- rychlost disipace kinetické energie turbulence . 

K řešení těchto 7 neznámých funkcí je zapotřebí 7 rovnic, kterými jsou rovnice 

spojitosti (29), 3 Reynoldsovy rovnice (36) a rovnice k- modelu (25) až (27). 
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          (29) 

9.2.4 Reynoldsovy rovnice 

Vysvětlení pojmu fluktuace a střední hodnoty složek okamžitých rychlostí a tlaku: 

Okamžitá hodnota složky rychlosti vi, resp. tlaku p, se považuje za součet vhodně definované 

střední hodnoty složky rychlosti iv , resp. tlaku p , a příslušné fluktuace rychlosti iv , resp. tlaku 

p : 

iii vvv += ,          (30) 

ppp += .          (31) 

 

Dosazením (30) a (31) do Navier-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou kapalinu (22) a 
časovým zprůměrováním těchto rovnic se obdrží Reynoldsovy rovnice [M]: 
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 +=  [kg/(m s2) = Pa].   (34) 

Vyjádřením Reynoldsových tangenciálních napětí (v literatuře uváděné také pod názvy 
virtuální, dodatečná, zdánlivá): 

ji
t
ij vv  -=  [kg/(m s2) = Pa],   (35) 

lze Reynoldsovy rovnice zapsat ve tvaru [M]: 
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 VÝPOČETNÍ MODEL 

Výpočetní model se sestává z několika následujících kroků: 

 Specifikace úlohy. 

 Vytvoření výpočetní oblasti. 

 Zadání okrajových podmínek. 

 Zadání počátečních podmínek. 

 Výpočet. 

 Vyhodnocení výsledků. 

 

9.3.1 Specifikace úlohy 

Cílem úlohy je simulace proudění na nově navržené konstrukci VD Ivanské jezero. Součástí 
posouzení je proudění přes bezpečnostní korunový přeliv, kaskádový skluz, vývar a dále 
odpadní koryto. Simulace byla provedena pro průtoky Q20 (20,8 m3/s), Q50 (29,4 m3/s) a Q100 

(37,2 m3/s).  

9.3.2 Vytvoření výpočetní oblasti 

Pro lepší ověření hydraulických parametrů nově navržené konstrukce byl zhotoven 3D 
model. Tento model byl vytvořen zejména kvůli posouzení proudění v místě kaskádového 
skluzu. Model obsahuje celé těleso hráze s bezpečnostním přelivem, skluzem, odpadním 
korytem a končí za nedalekým mostkem, který by také mohl výrazněji ovlivnit proudění u paty 
hráze z důvodu možného zpětného vzdutí hladiny. Tento model byl zhotoven pro použití 
v softwaru Flow 3D, tudíž je nutné mít objekt ve formátu STL (Standard Triangle Language), 
se kterým umí software Flow 3D pracovat. 

3D model byl vytvořen v softwaru Google SketchUp 2018 Pro (obr. 16). 
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Obrázek 16 - 3D model (Google SketchUp 2018 Pro) 

 

Obrázek 17 - Okrajové podmínky 

V modelu byly vytvořeny tři výpočtové oblasti tzv. meshe (obr. 17). Počet elementů 
nastaven na cca 10 000 000, kde velikost jednoho elementu je 0,15 m. Pro vyšší přesnost 
v místě skluzu je velikost elementu nastavena na 0,1 m. 
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9.3.3 Zadání okrajových podmínek 

Jako horní okrajová podmínka byla nastavena hladina vody v nádrži s postupně rostoucí 
přepadovou výškou z důvodu eliminace hydraulicky nepříznivých nepřesností při návrhové 
výšce přepadu. Stoupání hladiny bylo nastaveno na 20 sekund. Tato okrajová podmínka je 
nastavena jako tlaková výška (356.6 m n. m.). Spodní okrajová podmínka je nastavena jako 
volný odtok (obr. 17). 

9.3.4 Zadání počátečních podmínek 

Proudění v modelu nastaveno jako 3D ustálené proudění jedné kapaliny – voda. Režim 
proudění nastaven jako k-ε turbulentní s možností provzdušnění. Dále byla nastavena viskozita 
kapaliny (0,001 Pa.s), hustota kapaliny (1000 kg.m-3), teplota a nestlačitelnost kapaliny. 

9.3.5 Spuštění simulace 

Doba výpočtu zvolena jako 100 sekund, což je dostačující čas pro ustálení simulace 
proudění.  

9.3.6 Analýza výsledků simulace 

V kapitole jsou zobrazeny hladiny vody a příslušné rychlosti vody pro průtoky Q20, Q50 
a Q100. 

Výsledky simulace průtoku Q20 (20,8 m3/s) 

Na obrázku 18 je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s. Průtok 
s pravděpodobností p = 0,05. Barevná škála odpovídá středním rychlostem.  

 

Obrázek 18 - FLOW 3D, Q20, střední rychlosti proudění 



37 

 

Na obrázku 19 je zobrazen řez A-A‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 19 - Řez vývarem, A-A' 

Na obrázku 20 je zobrazen řez B-B‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 20 - Řez 3. polem, B-B' 

Na obrázku 21 je zobrazen řez C-C‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 
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Obrázek 21 - Řez 2. polem, C-C' 

Na obrázku 22 je zobrazen řez D-D‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 22 - Řez 1. polem, D-D' 

Na obrázku 23 je zobrazen řez E-E‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá rychlostem ve směru x, tedy v převládajícím směru proudění na kaskádovém skluzu. 
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Obrázek 23 - Řez skluzem, E-E' 

Na obrázku 24 je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s a průtoku 
s pravděpodobností p = 0,05. Barevná škála odpovídá rozložení rychlostí ve směru osy x. Dle 
výsledků simulace v ustáleném stavu je celý objem TPV20 převeden bezpečnostními objekty. 

 

Obrázek 24 - FLOW 3D, Q20, rychlosti proudění ve směru x 

Výsledky simulace průtoku Q50 (29,4 m3/s) 
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Na obrázku 25 je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s. Průtok 
s pravděpodobností p = 0,02. Barevná škála odpovídá středním rychlostem. Dle výsledků 
simulace v ustáleném stavu je celý objem TPV50 převeden bezpečnostními objekty. 

 

Obrázek 25- FLOW 3D, Q50, střední rychlosti proudění 

Na obrázku 26 je zobrazen řez A-A‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 26 - Řez vývarem, A-A' 
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Na obrázku 27 je zobrazen řez B-B‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 27 - Řez 3. polem, B-B' 

Na obrázku 28 je zobrazen řez C-C‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 28 -Řez 2. polem, C-C' 

Na obrázku 29 je zobrazen řez D-D‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 
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Obrázek 29 - Řez 1. polem, D-D' 

Na obrázku 30 je zobrazen řez E-E‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá rychlostem ve směru x, tedy v převládajícím směru proudění na kaskádovém skluzu. 

 

Obrázek 30 - Řez skluzem, E-E' 

Na obrázku je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s a průtoku 
s pravděpodobností p = 0,02. Barevná škála odpovídá rozložení rychlostí ve směru osy x. Dle 
výsledků simulace v ustáleném stavu je celý objem TPV50 převeden bezpečnostními objekty. 
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Obrázek 31 - FLOW 3D, Q50, rychlosti proudění ve směru x 

Výsledky simulace průtoku Q100 (37,2 m3/s) 

Na obrázku 32 je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s. Průtok 
s pravděpodobností p = 0,01. Barevná škála odpovídá středním rychlostem.  

 

Obrázek 32 - FLOW 3D, Q100, střední rychlosti proudění 
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Na obrázku 33 je zobrazen řez A-A‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 33 - Řez vývarem, A-A' 

Na obrázku 34 je zobrazen řez B-B‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 34 - Řez 3. polem, B-B' 

Na obrázku 35 je zobrazen řez C-C‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 
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Obrázek 35 - Řez 2. polem, C-C' 

Na obrázku 36 je zobrazen řez D-D‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá středním rychlostem. 

 

Obrázek 36 - Řez 1. polem, D-D' 

Na obrázku 37 je zobrazen řez E-E‘ (viz příloha A2) v čase t = 66 s. Barevná stupnice 
odpovídá rychlostem ve směru x, tedy v převládajícím směru proudění na kaskádovém skluzu. 
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Obrázek 37 - Řez skluzem, E-E' 

Na obrázku 38 je zobrazen výsledek simulace v časovém kroku t = 66 s a průtoku 
s pravděpodobností p = 0,01. Barevná škála odpovídá rozložení rychlostí ve směru osy x. Dle 
výsledků simulace v ustáleném stavu je patrné, že voda přejde přes zdi stupňovitého skluzu a 
dostává se na levou stranu vedle vývaru. Takto navržená konstrukce a přelití vody bylo 
konzultováno s investorem. Investor potvrdil možnost přelití jako vhodnou volbu mezi náklady 
na zvětšení konstrukce stupňovitého skluzu a nákladů na případnou opravu prostoru kde dojde 
k rozlití vody. 
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Obrázek 38 - FLOW 3D, Q100, rychlosti proudění ve směru x 
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10  POSOUZENÍ STABILITY NOVĚ NAVRŽENÉ 
KONSTRUKCE 

Stabilita konstrukce byla posouzena dvěma způsoby: 

 Metoda dílčích součinitelů (kapitola 10.1). 

 Safety factor (kapitola 10.2). 

Zatěžovací obrazce potřebné pro výpočet vztlakových sil od podzemní vody byly 
převzaty z programu ANSYS 19.0, kde byla vytvořena simulace na základě principu analogie 
vedení tepla, která má stejné vlastnosti jako proudění podzemní vody. Byly zadány okrajové 
podmínky. Data byla exportována do výpočetního softwaru MS Excel, kde se pomocí hodnoty 
piezometrických výšek v jednotlivých výpočtových uzlech dopočítala hodnota vztlakového 
obrazce působícího na konstrukci tělesa hráze. Výpočet byl proveden lichoběžníkovým 
pravidlem. 

 METODA DÍLČÍCH SOUČINITELŮ  

Metoda posouzení stability pomocí mezních stavů je velmi obdobná jako u kap. 10.2. 
Vyčíslíme veškerá zatížení působící na konstrukci, ale každé složce (síle) přiřazujeme dílčí 
součinitel spolehlivosti zatížení. Tyto součinitele lze získat z dlouhodobých zkušeností ze:  

 Stavební a provozní praxe (expertní odhad). 

 Srovnání s národními a mezinárodními normami či publikacemi. 

 Statistickým vyhodnocením experimentálních údajů a zkoušek. [E] 

10.1.1 Obecný postup aplikace metody dílčích součinitelů 

Obecný postup při posuzování spolehlivosti určených vodních děl metodou dílčích 
součinitelů a při odvození mezních hodnot sledovaných jevů je u jednotlivých příkladů 
aplikován v následujících dílčích krocích: [E]  

Definice návrhové situace s ohledem na zadání, účel díla a požadavky předpisů (např. 
výstavba, průchod návrhové, popř. kontrolní povodňové vlny, rekonstrukce díla, atp.).  

 Shromáždění vstupních dat, jejich verifikace, doplnění a analýza se 
zaměřením na tvar a rozměry díla, použité materiály, skladbu podloží, postup 
výstavby, atd.  

 Definice typů porušení zahrnuje stanovení předpokládaných způsobů 
porušení ve vztahu k příslušným mezním stavům.  

 Sestavení podmínky mezní rovnováhy představuje vyjádření účinků zatížení 
a odolnosti pro definovaný typ porušení. Sestává z těchto činností:  

o Identifikace působících zatížení a jejich kombinací a vyčíslení hodnot 
zatížení pomocí modelů zatížení. Nejistoty a význam díla jsou 
zohledněny souborem dílčích součinitelů. Následuje stanovení účinků 
zatížení pomocí modelu konstrukce.  
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o Vyčíslení odolnosti se zahrnutím vlivu nejistot materiálových 
vlastností a modelů odolnosti, resp. definice kritéria použitelnosti.  

o Ověření podmínky mezní rovnováhy.  

 Odvození mezních hodnot TBD s využitím podmínky mezní rovnováhy. [E]  

  Výpočet pomocí metody mezních stavů je proveden v příloze C2, C3. 
Konstrukce dle výpočtu vyhoví podmínkám stability. 

 

Definice návrhové situace 

Dle doby trvání zatížení se rozeznávají návrhové situace (ČSN EN 1990):  

 Trvalé návrhové situace se vztahují k podmínkám běžného používání díla. Z 
hlediska zatížení jde např. o situace při průchodu návrhové povodně ve smyslu 
ČSN 75 2340 nebo o pokles hladiny vody v nádrži podle manipulačního řádu.  

 Dočasné návrhové situace se vztahují k dočasným podmínkám, jimž je 
konstrukce vystavena. Jde například o provoz díla během výstavby, opravy nebo 
rekonstrukce.  

 Mimořádné návrhové situace se vztahují k výjimečným podmínkám, jimž je 
konstrukce vystavena. Obecně může jít o požár, výbuch, náraz nebo následky 
lokální poruchy. Z hlediska zatížení jde například o průchod kontrolní 
povodňové vlny nebo o rychlý (maximálně možný s ohledem na kapacitu 
funkčních zařízení) pokles hladiny vody v nádrži z maximální hladiny či 
mezilehlé hladiny na hladinu kritickou (ČSN 75 2310).  

 Seizmické návrhové situace se vztahují k podmínkám, jimž je konstrukce 
vystavena během seizmických událostí.  

 

Posouzení vodního díla bylo provedeno pro trvalý návrhový stav a pro mimořádný 
návrhový stav. 

Trvalý návrhový stav je uvažován, když je hladina vody v nádrži na úrovni 356,60 m n. 
m. což odpovídá návrhovému průtoku, tedy Q100. 

Mimořádný návrhový sta je uvažován, když je hladina vody v nádrži je ve stejné úrovni 
jako koruny hráze, tedy 357,00 m n. m. 

10.1.2 Podmínky mezní rovnováhy 

. Základní úlohou při posuzování bezpečnosti je sestavení podmínky mezní rovnováhy 
pro odpovídající způsoby porušení a mezní stavy. (tab. 6). Obecné tvary podmínky pro 
posouzení konstrukce metodou dílčích součinitelů jsou pro posouzení MS únosnosti EQU, 
UPL. 

𝐸 , ≤  𝐸 ,         (37) 
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kde Ed,dst je návrhová hodnota účinku destabilizujících zatížení, Ed,stb je návrhová hodnota 
účinku stabilizujících zatížení. 

Tabulka 6 - Vymezení mezních stavů dle ČSN EN 1990 
Mezní stav Značka Popis 

Únosnosti ULS 

EQU 
Ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované jako 
tuhé těleso, pevnost konstrukčních materiálů nebo základové půdy 
není obvykle rozhodující. 

STR 
Vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce či jejích 
prvků, rozhoduje pevnost materiálů. 

GEO 
Porucha nebo nadměrná deformace základové půdy, kde pevnosti 
zeminy nebo skalního podloží jsou významné pro únosnost (STR pro 
geotechnické konstrukce a základové půdy) 

FAT 
Únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků (princip STR 
aplikovaný na specifický způsob zatížení) 

UPL 
Ztráta rovnováhy konstrukce či základové půdy v důsledku 
vzestupně orientovaného zatížení (aplikace EQU v geotechnice, 
individuálně může vést na STR) 

HYD 
Lokální eroze či sufoze zemin způsobená průsakem vody (aplikace 
STR v geotechnice) 

Použitelnosti SLS Vratné, nevratné procesy 

 

10.1.3 Stanovení zatížení  

Zatížení byla stanovena vyčíslením přes zatěžovací obrazce působící na konstrukci (obr. 
39). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 7. 
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Obrázek 39 - Zatěžovací schéma 

Tabulka 7 - Výsledné síly vstupující do výpočtu 
Identifikace působících zatížení a jejich kombinací 

SÍLA OD:   

Tíhy tělesa hráze včetně mostovky: FG
G = 859,92 [kN] 

Vodorovného zemního tlaku na část paty návodního líce: Fz1
G = 1,33 [kN] 

Vodorovné složky od pasivního odporu desky vývaru: Fvy
G = 170,00 [kN] 

Svislého tlaku vody působící na návodní líc: Fv1
Q = 0,00 [kN] 

Vodorovného tlaku vody na návodní líc: Fh1
Q = 383,37 [kN] 

Svislého tlaku vody ve vývaru: Fv2
Q = 1,86 [kN] 

Vodorovného tlaku od vody na vzdušní líc: Fh2
Q = 34,34 [kN] 

Tlaku vody v pórech/puklinách podloží: Fvz
Q = 347,67 [kN] 

10.1.4 Sestavení podmínek mezního stavu 

Obecný tvar podmínky je uveden v kap. 10.1.2. Na jejím základě je provedena 
konkretizace podmínek pro definované způsoby porušení. Jednotlivé podmínky mezního stavu, 
tedy i zatížení a odolnost jsou vyjádřeny na běžný metr konstrukce. Předmětem hodnocení je 
vybraný příčný řez konstrukcí.  

Usmýknutí 

Podmínka mezního stavu pro poruchu usmýknutím je následujícího tvaru: 
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𝛾 𝛾 , 𝜓𝐹 , + 𝛾 , 𝐹 , +
𝑓

𝛾 ,
𝛾 , 𝜓𝐹 ,

≤
𝑓

𝛾 ,
 𝛾 , 𝐹 , + 𝛾 , 𝜓𝐹 , + 𝛾 , 𝜓𝐹 ,  

+  𝛾 , 𝜓𝐹 , +  𝛾 , 𝐹 , +  𝛾 ,

𝑐

𝛾 ,
𝐴   

 

(38) 

Překlopení 

Překlopení je tradičním způsobem porušení tuhých (betonových popř. zděných) 
konstrukcí (EQU) uváděným v dostupných publikacích a normách. Řada současných publikací 
uvádí, že jde u přehrad ve většině případů pouze o hypotetický způsob porušení, jemuž 
předchází zatlačení vzdušní paty do podloží.  

Podmínka mezního stavu pro poruchu překlopením je následujícího tvaru: 

 
𝛾 𝛾 , 𝑀 , + 𝜓 𝛾 , 𝑀 , +  𝛾 , 𝑀 , + 𝛾 , 𝑀 ,

≤  𝛾 , 𝑀 𝛾 , 𝑀 , + 𝜓(𝛾 , 𝑀 , + 𝛾 , 𝑀 , ) 
(39) 

 

Podmínka mezního stavu pro nadzvednutí je následujícího tvaru: 

 𝛾 𝛾 , 𝐹 , ≤  𝛾 , 𝐹 , +  𝛾 , 𝐹 , +  𝛾 , 𝐹 ,  (40) 

 

Vyhodnocení jednotlivých mezních stavů je součástí příloh C2, C3. 

 

 SAFETY FACTOR 

Safety factor je metoda výpočtu stability konstrukce, kterou lze posuzovat konstrukci 
na vyplavání, posunutí a překlopení. Při výpočtu uvažujeme pro nás nejhorší možný stav 
zatížení na konstrukci. Stanovíme si zatěžovací obrazce od vody a od zeminy, ze kterých pak 
vypočítáme celkovou zatěžovací sílu na konstrukci. Je-li síla pro nás příznivá (drží konstrukci 
na místě), nazýváme tyto síly jako pasivní. Je-li síla pro nás nepříznivá (snaží se konstrukci 
např. překlopit), nazýváme tyto síly jako aktivní. Výsledný safety factor získáme podílem sil 
pasivních/aktivních. Požadované hodnoty SF jsou různé, odvíjí se od posuzované varianty 
(posunutí, překlopení) a zatěžovacích stavů (návrhový stav, mimořádně návrhový stav). 
Výsledky výpočtu touto metodou jsou součástí přílohy C1. 
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11  MANIPULACE NA NAVRŽENÉM VODNÍM DÍLE 

V případě, že nebude realizována MVE, předpokládá se, že odtok z nádrže při běžných 
průtocích nebude za pomocí spodních výpustí regulován, ale že převod vody bude přes 
nehrazený bezpečnostní přeliv (tj. odtok rovná se přibližně přítok) Se spodními výpustmi se též 
nemanipuluje při očekávané povodňové vlně, jelikož možnost transformace povodňové vlny 
v závislosti na objemu nádrže (40 tis. m3) a maximální kapacitě spodních výpustí (1,083 m3) 
ku objemu TPV100 (1,6 mil. m3) a kulminačnímu průtoku (37,2 m3/s) je zanedbatelný. Spodní 
výpusti budou využívány pro snížení hladiny v nádrži nebo k jejímu úplnému vypuštění 
z provozních důvodů. Manipulace za minimálních průtoků tj. regulace odtoku z nádrže 
(nadlepšení, udržování minimálního zůstatkového průtoku, apod.) budou řešeny v rámci 
manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami. Za těchto situací pravděpodobně bude 
nutno manipulace zajistit provozními pracovníky z místa. 

V případě realizace MVE budou manipulace do hltnosti turbíny závislé na způsobu 
jejího provozování a budou řešeny v rámci manipulačního řádu a povolení k nakládání 
s vodami. 

Transformace povodňové vlny byla provedena na navrženém vodním díle s využitím 
vypočtené Q(h) křivky bezpečnostního přelivu a z rovnice nádrže (41). 

  = 𝑄 −  𝑄 ,        (41) 

kde V je objem vody, t je čas, Qin je přítok a Qout je odtok. 

Zkrácený výpočet s výsledky a grafy je součástí přílohy B5. 
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12  STAVEBNÍ POSTUP REALIZACE NAVRŽENÉHO 
VODNÍHO DÍLA 

Odstranění stávající a vybudování nové konstrukce lze shrnout v následujících krocích: 
1) Vypuštění nádrže. 
2) Odstranění porostů z pravé strany v podhrází. 
3) Zřízení přístupové komunikace po pravém břehu Javornického potoka v podhrází, 

včetně kapacitního zatrubnění koryta nad mostem jako příjezdu do podhrází pro 
těžkou techniku z levého břehu. 

4) Demontáž zábradlí a uzávěrů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. 
5) Postupné bourání tělesa hráze od koruny (bourací kladivo, hydraulické kleště, bagr) 

s kontinuální nakládkou a odvozem při zachování průtočnosti hrázového profilu až 
po odbourání po úroveň stávající základové výpusti. 

6) Zřízení dočasné hrázky v předpolí hráze a převodu vody v trase mimo blok spodních 
výpustí. 

7) Odstranění materiálu původní hráze až po úroveň původní základové spáry. 
8) Betonáž bloku spodních výpustí včetně jejich vystrojení (včetně zřízení dočasného 

dostatečně kapacitního převodu vody tímto blokem). 
9) Zřízení převodu vody blokem spodních výpustí. 
10) Betonáž ostatních bloků tělesa hráze a bezpečnostního přelivu. 
11) Zrušení a zaslepení dočasného převodu blokem spodních výpustí. 

Podrobný technologický postup odstranění stávající zděné hráze a výstavby nové 
železobetonové konstrukce bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. V této 
kapitole je navržen technologický postup pouze v hlavních krocích. 

Prvním nezbytným krokem pro realizaci bouracích prací k odstranění konstrukce je 
vypuštění nádrže. Pro vypuštění nádrže se předpokládá využití spodní výpusti, jejíž kapacita 
při volné hladině je cca Q30d. Vypuštění bude probíhat při průtoku do Qa. Po vypuštění nádrže 
bude odtěžen pokud možno veškerý sediment (minimálně však předpolí hráze po linii dočasné 
hrázky) usazený v prostoru nádrže a odstraní se porosty z pravé strany podhrází. Dále budou 
provedeny terénní úpravy a násypy pro zřízení dočasných přístupových cest a prostorů pro 
mechanizaci. Jako přístupová komunikace bude sloužit komunikace, která vede podél pravého 
břehu Javornického potoka. Pro těžkou mechanizaci bude nutno zřídit přístup z levého břehu. 
Stávající most v podhrází však nelze využít z důvodu nedostatečné únosnosti (jde o předpoklad, 
který bude ověřen výpočtem v dalším stupni PD), tudíž bude nutno zřídit dočasné přemostění, 
které bude vyhovovat z hlediska požadované zatěžitelnosti.  

Před zahájením bouracích prací je třeba odstranit uzávěr spodní výpusti, česlový koš, 
hradící tabuli a mechanizmus na bezpečnostním přelivu a zábradlí. Bourací práce vlastního 
tělesa hráze se předpokládají směrem od koruny hráze k základové spáře. Odbouraný materiál 
bude průběžně nakládán a odvážen na deponii (místo uložení určí investor, předpokládá se jeho 
další stavební využití). Po celou dobu bouracích prací tělesa hráze musí být zachována 
průtočnost hrázového profilu a navazujícího odpadního koryta. Odbourání proběhne po úroveň 
stávající spodní (základové) výpusti.  
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Po odstranění konstrukce po SV proběhne výstavba dočasné ochranné hrázky v předpolí 
hráze a převodu vody za hrázový profil. Parametry hrázky a převodu by měly být stanoveny 
tak, aby kapacita převodu byla minimálně rovna povodňovému průtoku s Nletostí odpovídající 
době výstavby plus 1 rok. Hrázka zajistí převedení toku mimo místo nového bloku spodních 
výpustí. Následuje odstranění materiálu původní hráze až po základovou spáru a příprava 
základové spáry v místě nového bloku SV. Pro betonáž se předpokládá použití masivních 
vibrovaných betonů (betony s kamenivem velké zrnitosti, tj. až 63 mm a nízkým obsahem 
cementu cca 100 kg/m3). Receptura a technologický postup betonáže bude stanoven 
specialistou. Spodní výpusti budou vystrojeny, jakmile to umožní stav betonů. Pro betonáž 
ostatních bloků bude nutno převádět vodu přes blok spodních výpustí. Parametry prostupu 
(velikost, tvar, umístění) budou stanoveny v dalším stupni PD. Po dokončení betonářských 
prací bude průtok převáděn blokem spodních výpustí. Tento blok musí být navržen tak, aby 
bylo možno do něho umístit dostatečně kapacitní prostup pro převod průtoků po celou dobu 
výstavby nově navržené konstrukce.  

Převedení průtoku blokem spodních výpustí umožní přípravu zbytku základové spáry a 
betonáž ostatních bloků a bezpečnostního přelivu. Po dokončení všech stavebních objektů 
(těleso hráze, bezpečnostní přeliv, kaskádový skluz, vývar) a provozních souborů (spodní 
výpusti, MVE) bude dočasný převod průtoků zrušen a stavební úprava bloku spodních výpustí 
(otvor pokud možno kónického tvaru) zabetonována. Po kolaudaci stavby bude rekonstruované 
vodní dílo uvedeno do zkušebního provozu. 
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13  ZÁVĚR 

Na základě podkladů poskytnutých investorem bylo v této práci navrženo nové těleso 
hráze VD Ivanské jezero. Hráz byla navržena dle požadavků stanovených investorem.  

Prvním krokem při zpracování této diplomové práce bylo studium a ověření 
podkladních materiálů. Od výsledků tohoto ověření se odvíjela další činnost. 

Velkým problémem při řešení této práce byla neznalost geologie v zájmovém území a 
dalo se pouze odhadovat, jaká bude skladba podloží. 

 Prvním krokem byl návrh a umístění tělesa hráze, což byl jeden z požadavků investora, 
aby hráz byla na totožném místě jako ve stávajícím stavu. Dalším krokem byl návrh funkčních 
objektů. Bezpečností korunový přeliv byl zvolen jako třípolový s celkovou délkou přelivné 
hrany 12 metrů. Korunovým přelivem je voda převáděna na vzdušní stranu hráze na kaskádový 
skluz. Kaskádový skluz byl navržen z důvodu vhodné morfologie terénu v podhrází pro tuto 
konstrukci. Tato konstrukce také zabírá půdorysně nejméně místa a minimalizuje výkopové 
práce v místech se špatnou těžitelností zeminy (tř. 4). Spodní výpusti byly zvoleny dvě o DN 
300, kde osa výpustí je na úrovni 349,8 m n. m., což je nezbytný údaj pro výpočet kapacity SV, 
transformace PV a prázdnění nádrže. Po ověření kapacity jednotlivých funkčních objektů byl 
určen celkový tvar hráze a umístění jednotlivých objektů. 

Po návrhu tvaru a umístění tělesa hráze byl proveden výpočet na vyhodnocení stability 
konstrukce pomocí metody dílčích součinitelů a pomocí Safety factoru. Výpočet stability byl 
proveden na trvalý návrhový stav a na mimořádný návrhový stav. Nově navržená hráz je 
stabilní dle obou metod na překlopení, nadzdvihnutí a také na posunutí hráze. 

Z důvodu návrhu kaskádového skluzu, kde je výpočet proudění složitý, byl vytvořen 3D 
hydraulický model. Tento model byl posouzen pomocí softwaru FLOW-3D. Výsledky pro 
posuzované průtoky (Q20, Q50, Q100) jsou uvedeny v kap. 9.3. V rámci výpočtů byl 
optimalizován tvar bočních stěn, tak aby nedocházelo k přelití do průtoku Q50. Při průtoku Q100 
je patrné přelití u zdí pod bezpečnostním přelivem, což bylo konzultováno se zadavatelem 
práce. Toto přelití je z hlediska ekonomického návrhu zdí možné. Optimalizována byla také 
zeď na pravém břehu vývaru tak, aby byla zajištěna přístupnost do chodby a manipulačního 
prostoru s uzávěry a turbínou. 

Hladina stálého nadržení (355,3 m n. m.) je na úrovni hrany korunového přelivu, jelikož 
na VD nedochází k manipulaci. Využitelný spád po celý rok je 5,5 m. Průměrný roční přítok 
do nádrže je 208 litrů za sekundu a Q90d = 251 l/s. Lokalita je tedy vhodná pro realizaci MVE. 
V rámci práce byla navržena turbína S-kaplan DN 300 na samostatném potrubí a také byla 
vypočtena orientační návratnost investice. 

V závěru práce je uveden bodový postup odstranění a realizace nové hráze. 

Pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace bude nezbytně nutné provést 
geologický průzkum podloží hráze, určení mocnosti sedimentu v nádrži a stanovení rozpočtu 
pro dané VD. Součástí rekonstrukce VD by měla být i výstavba nové sedimentační nádrže cca 
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2 km proti toku. V rámci práce se neuvažovalo se sedimenty a bylo uvažováno právě 
s výstavbou této sedimentační nádrže. 
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