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PŘEDMLUVA 
V důsledku výskytu významných povodní na území ČR v posledních letech, včetně extrémních 
přívalových povodní, se pozornost veřejnosti i odborníků zaměřila na možnosti účinné ochrany před 
škodlivými účinky těchto negativních přírodních jevů. Jedním ze základních prostředků ochrany před 
povodňovými škodami jsou připravené nádržní objemy v povodích vodních toků, schopné v případě 
potřeby dočasně zadržet části povodňových objemů. 
Pro ochranu měst a obcí, popř. dalších významných objektů, může být vhodným řešením vybudování 
tzv. suchých nádrží umístěných v povodí nad chráněným územím. Suchá nádrž svým transformačním 
účinkem zajistí snížení parametrů povodní na požadovanou úroveň. Rozmach v budování suchých 
nádrží lze zaznamenat zejména v posledních desetiletích.  
Suché nádrže situované v horních částech povodí svými parametry obvykle odpovídají malým vodním 
nádržím, výjimkou ale nejsou větší vodní díla přehradního typu vybudovaná níže po toku v údolních 
nivách, často v kombinaci s hrázovými systémy a poldry. Suché nádrže jsou konstrukčně a funkčně 
specifická vodní díla, která jsou zatěžována nahodile při povodňových událostech. Vzhledem 
k primární funkci suchých nádrží, kterou je ochrana sídel před povodněmi, jsou tato vodní díla 
umísťována nad obydlenými územími. Tomu odpovídá i rozsah potenciálních škod při poruše díla 
a z toho vyplývající jeho kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. 
Návrh, výstavba i provoz suchých nádrží vyžadují kvalifikované odborné zázemí. Současný stav na 
trhu služeb se vyznačuje relativně nízkým počtem hydrotechniků s odpovídající praxí a zkušenostmi. 
Do řešení hydrotechnických problémů tak často vstupují osoby s nedostatečnou znalostí problematiky 
vodního stavitelství a souvisejících odborností. V řadě případů tak financování, přípravu, projekty 
a výstavbu hrází, funkčního zařízení a souvisejících úprav suchých nádrží provádějí subjekty bez 
elementárních znalostí z hydrologie, hydrauliky, geotechniky, mechaniky zemin a dalších souvisejících 
disciplín. To mnohdy vede k hrubým chybám při návrhu a provádění těchto vodních děl. S tím souvisí 
podcenění podkladů pro řešení z důvodů „finančních úspor“, nedostatečné vodohospodářské řešení, 
nevhodná koncepce a návrh, absence technické kontroly investora a projektanta, výběr nevhodného 
zhotovitele a celkové nerespektování profesní etiky požadované ČKAIT v poměrně širokém záběru 
oboru vodních staveb a vodního hospodářství.  
Publikace slouží jako zdroj informací pro návrh a realizaci suchých nádrží a měla by zvýšit vědomí 
státní správy a širší veřejnosti o této problematice. Obsahuje základní podporu ke všem fázím 
přípravy, projektu, realizace a provozu suchých nádrží, poskytuje přehled paralelních spolupracujících 
oborů a specializací. Snahou bylo vytvořit ucelený pohled na aktuální problematiku suchých nádrží 
z pohledu technickobezpečnostního dohledu, nikoliv detailní řešení jednotlivých úkolů při návrhu 
a realizaci suchých nádrží. V případě speciálních otázek hydrologických, hydraulických, statického 
řešení, apod. je nutné dále čerpat informace z bohaté dostupné odborné literatury. 
I při veškerém úsilí a péči si autoři nekladou nárok na úplnost tohoto textu, důraz je kladen zejména 
na kritické momenty návrhu, provádění a provozu suchých nádrží.  
Autoři děkují oponentům publikace prof. Ing. Vojtěchu Brožovi, DrSc. z Fakulty stavební, ČVUT 
v Praze, Ing. Richardovi Kučerovi z Povodí Vltavy, státního podniku a Ing. Haně Zahradníkové 
z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví za cenné 
náměty a připomínky, které významně přispěly ke zkvalitnění této publikace. 
 
 
 
V Praze, 2014.      
         Kolektiv autorů  
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1 ÚVOD  

1.1 Všeobecn ě 
V rámci vládních programů pro ochranu před povodněmi je v České republice uvažováno s desítkami 
nových suchých nádrží (SN). Mimo to jsou obnovovány nebo odbahňovány stávající malé vodní 
nádrže (MVN) a je rekonstruováno jejich příslušenství, v některých případech je u malých nádrží 
měněna koncepce a jsou změněny na suché nádrže.  
Suchá nádrž je podle TNV 75 2415 vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je 
celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného 
prostoru. Plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok v korytě vodního toku; může mít v poměru 
k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci. 
Suché nádrže jsou z hlediska jejich konstrukce a funkce specifická vodní díla, která jsou zatěžována 
nahodile při povodňových událostech. Během období bez výskytu větších povodní, které může trvat 
i desítky let, obecné povědomí o potřebě suchých nádrží ustupuje do pozadí. Přitom doba jejich 
životnosti je velmi dlouhá a odpovídá v řádu staletím. Vzhledem k primární funkci suchých nádrží, 
kterou je ochrana sídel před povodněmi, jsou tato díla umísťována nad obydlenými územími, často 
v odlehlých místech s obtížným přístupem a zvýšeným rizikem jejich neúmyslného či úmyslného 
poškození. 
Podle zákona č.  254/2001 Sb. o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů je suchá nádrž vodním dílem (VD) určeným ke vzdouvání nebo zadržování vody 
a vzhledem k tomu podléhá technickobezpečnostnímu dohledu (TBD). TBD je specifikován prováděcí 
vyhláškou č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly v platném znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a nad 
vodním dílem se vykonává po celou dobu jeho existence, od období přípravy, výstavby, ověřovacího 
provozu, trvalého provozu, případných změn stavby, až po její odstranění. Ze společenského hlediska 
je totiž obtížná představa, že by dílo určené k ochraně před povodněmi mohlo být povodní porušeno.  
Suché nádrže v řadě případů svými parametry odpovídají malým vodním nádržím, výjimkou ale 
nejsou větší vodní díla přehradního typu. Vzhledem k primární funkci suchých nádrží, kterou je 
ochrana sídel před povodněmi, jsou tato vodní díla umísťována nad obydlenými územími. Tomu 
odpovídá i rozsah potenciálních škod při poruše díla a z toho vyplývající jeho kategorie. 
Před vlastní realizací suché nádrže je vždy nutné zhodnotit její efekt oproti potencionálnímu ohrožení 
území pod budoucím vodním dílem, které vyplývá z jeho existence. Tyto aspekty, které v mnoha 
případech ostře kontrastují, je nutné před realizací suché nádrže zohlednit ve studii odtokových 
poměrů případně studii proveditelnosti. Základní rozhodovací kritéria při navrhování nové suché 
nádrže by měla být: 
• jaké finanční prostředky jsou nutné k vybudování a provozu suché nádrže? 
• co a v jaké míře bude navržená suchá nádrž ochraňovat, případně jaká je hodnota chráněného 

majetku? 

Po dokončení suché nádrže je snahou mimo jiné zajistit její provozování na dobré technické úrovni 
a vytvořit trvale fungující mechanismus reakce na každé vyhlášení povodňového nebezpečí (např. 
obhlídkou objektu) s navazujícím sledováním dalšího vývoje povodňové situace. 
Příprava, výstavba i provoz suchých nádrží, jakožto určených vodních děl, se neobejde bez 
kvalifikovaných technických kádrů různého profesního zaměření. Jde o specialisty z oborů 
vodohospodářských koncepcí, aplikované hydrologie, hydrauliky vodních toků a hydrotechnických 
objektů, geotechniky a dalších disciplín. Absence profesní zdatnosti v těchto disciplínách může vést 
k závažným nedostatkům při návrhu a realizaci suchých nádrží a jejich příslušenství. Nedostatky často 
spočívají v podcenění podkladů, chybné koncepci vodního díla ve vazbě na vodohospodářské poměry 
v povodí, v podcenění vodohospodářského řešení, v nevhodném technickém návrhu, v pouze 
omezené technické kontrole investora a projektanta, výběru nekvalifikovaného dodavatele 
a v nerespektování etického kodexu České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve 
výstavbě (ČKAIT).  
Tato publikace má sloužit jako základní odborný podklad pro činnosti ve všech etapách projektové 
přípravy, realizace a provozu suchých nádrží včetně provádění technickobezpečnostního dohledu. 
Vzhledem k rozsahu si publikace nedělá nárok na úplnost řešení problematiky suchých nádrží. 
S ohledem na omezený rozsah publikace je důraz kladen zejména na kritické momenty návrhu, 
provádění a provozu suchých nádrží. V případě speciálních postupů zejména při hydraulickém návrhu 
atypických objektů odkazujeme na dostupnou literaturu a přehled předpisů uvedený v kapitole 13.  
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1.2 Některé související termíny 
Bezpečnost  je vlastnost systému (např. objektu) neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí při 
plnění předepsané funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Kvantifikátorem 
bezpečnosti je stupeň bezpečnosti. 
Dílo vodní  je stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového 
režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami a ochraně před škodlivými 
účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem č. 254/2001 Sb. 
Mezi vodní díla patří přehrady, hráze a vodní nádrže. 
Dílo vodní  určené je dílo podléhající technickobezpečnostnímu dohledu. 
Doba opakování  je počet let, v jejichž průběhu bývá hodnota hydrologického prvku (např. 
kulminačního průtoku) průměrně jedenkrát dosažena nebo překročena [ČSN 75 1400]. 
Dohled technickobezpe čnostní  nad vodními díly je zjišťování technického stavu vodních děl 
sloužících ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti, stability a možných příčin 
jejich poruch [254/2001 Sb.]. 
Dozor autorský vykonává zhotovitel projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) na 
základě smlouvy s objednatelem. Účelem je dohled nad souladem zhotovení stavby s DSP a řešení 
případných pozměňovacích návrhů připravených jinou osobou. 
Dozor  stavební  je souhrn veškerých činností, vyplývajících z práv objednatele podle smlouvy o dílo 
(SOD), které zajišťuje a vykonává správce stavby od zahájení stavby až po její kolaudaci a při jejím 
předání uživateli, včetně vyzkoušení a zkušebního provozu. 
Hladina maximální kontrolní  (KMH) je maximální hladina v nádrži při zvolených předpokladech  
a podmínkách převedení KPV přes vodní dílo [ČSN 75 2935]. 
Hladina mezní bezpe čná (MBH) je úroveň hladiny v nádrži, při jejímž překročení nastává aktuální 
nebezpečí poruchy a havárie vodního díla [ČSN 75 2935]. 
Hodnota kritická  je hodnota veličin popisujících jevy a skutečnosti, které signalizují stavy ohrožení 
bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. 
Hodnota mezní  je předem stanovená limitní hodnota sledovaných veličin popisujících jevy 
a skutečnosti na vodním díle, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav. Přehled 
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a stabilitu určeného vodního 
díla a jím ohroženého území obsahuje program technickobezpečnostního dohledu. Zjištění mezních, 
popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha určeného vodního díla neprodleně určené fyzické osobě 
odpovědné za dohled a pověřené odborně způsobilé osobě. 
Kategorizace ur čeného vodního díla  je rozdělení určených vodních děl do kategorií. Základním 
hlediskem je odstupňování podle klasifikace škod, k nimž by došlo, kdyby se vzdouvací konstrukce 
určeného vodního díla protrhla při plném vzdutí vody [8]. Kategorie není stanovena u těchto děl: 
• příčné stavby v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž vzdouvací konstrukce má 

výšku od paty po korunu menší než 1 m a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1000 m3,  
• pevné a nepohyblivé příčné vzdouvací stavby v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná 

hrana je převýšena nade dnem v podjezí o méně než 1,5 m, 
• nádrže zcela zahloubené v zemi bez vzdouvacího prvku, tůní, lagun, slepých ramen, vodovodních 

řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních bazénů [254/2001 Sb.], [ 471/2001 Sb.]. 
Křivka pr ůtoku m ěrná  (též konzumční křivka, konzumpční křivka, Q(H) charakteristika) je čára 
vyjadřující funkční závislost mezi průtokem Q a vodním stavem, popř. hloubkou vody H. Stanoví se 
buď měřením nebo výpočtem [ČSN 75 0120]. 
Nádrž malá vodní je vodní nádrž s objemem do 2 mil. m3 a největší hloubkou 9 m [ČSN 75 2410]. 
Nádrž suchá je vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem nádrže 
téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru. Může mít v poměru 
k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci 
[TNV 75 2415].  
Pozn. Pojem "suchá nádrž" nebyl před cca 20 lety běžně užívaný, nádrže s převažující, popř. čistě 
retenční funkcí se označovaly pojmem "ochranné nádrže".  Pojem "suchá nádrž" je nyní používán 
v normách a dalších předpisech. Mnohdy se nesprávně zaměňuje s pojmem "poldr" (viz níže). 
"Suchou nádrž" lze od "ochranné nádrže" odlišit tím, že zatápěné pozemky v prostoru nádrže nemusí 
být součástí vodního díla  - mohou je vlastnit jiné subjekty na nich podmínečně hospodařící. 
Objednatel je právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla 
a zavazuje se zaplatit cenu za jeho provedení. Objednatelem se stává investor v závazkovém vztahu 
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k zajištění přípravy, zhotovení dokumentace a zhotovení stavby. 
Parametr návrhový  je soubor hodnot či požadavků předurčujících technické řešení. Řada 
návrhových parametrů vstupuje do řešení jako závazné nebo směrné hodnoty a také jako požadavky 
odvozené ze zákonných nebo technických předpisů [ČSN 75 2340], resp. požadavky zadavatele. 
Poldr je prostor v říčním údolí přilehlý k toku, který po naplnění vodou při povodni plní retenční funkci 
a snižuje povodňový průtok v toku. Po průchodu povodně se prostor zcela vyprázdní a zpravidla se 
zemědělsky využívá (obdoba suché nádrže) [ČSN 75 0121], [DIN 19712].  
Povode ň ve vztahu ke vzniku povodňových škod je definována jako přechodné výrazné zvýšení 
hladiny ve vodních tocích nebo jiných povrchových vodách (nádržích), při kterém již voda zaplavuje 
území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody [ČSN 75 0120 ]. Rozlišuje se povodeň: 
• přirozená , která může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů,  
• zvláštní  (ZPV) je průtoková vlna způsobená umělými vlivy. To jsou situace, které mohou nastat 

při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při: 
− narušení vzdouvacího prvku VD, označení zvláštní povodeň typu 1 (ZPV1),  
− poruše hradicích konstrukcí a uzávěrů bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodních 

děl, označení zvláštní povodeň typu 2 (ZPV2), 
− nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti VD – řízené havarijní vypouštění 

nádrže, označení zvláštní povodeň typu 3 (ZPV3). 
Projektant – zhotovitel dokumentace  je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k projektové 
činnosti, která se smlouvou o dílo zavazuje ke zhotovení dokumentace stavby, popřípadě zajišťuje 
autorský dozor nebo expertní činnost. 
Přehrada  je vzdouvací stavba přehrazující vodní tok a jeho údolí a vytvářející vodní nádrž. Přehradu 
tvoří přehradní hráz spolu s funkčním zařízením (výpusti, přelivy, odběry, apod.), které může být 
umístěno přímo v hrázi nebo v samostatných objektech [ČSN 75 0120].  
Spolehlivost  je vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování 
hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických 
podmínek. Kvantifikátorem spolehlivosti je pravděpodobnost, že nedojde k poruše objektu. 
Správce stavby  je právnická nebo fyzická osoba určená objednatelem (pověřený útvar objednatele 
nebo odborná firma) k vykonávání činnosti stavebního dozoru podle SOD. 
Stav mezní  je stav, který se považuje za charakteristický pro popis spolehlivosti konstrukce, popř. 
objektu. Po překročení mezního stavu nastává porucha konstrukce, základové půdy, popř. objektu 
[ČSN 73 0020], [ČSN 75 2340]. 
Stav nouze  je stav vyvolaný neočekávanou, zvláště nebezpečnou událostí nebo situací. Do této 
kategorie patří jevy a jimi vyvolané situace, jakými jsou katastrofické povodně, zemětřesení, rozsáhlé 
sesuvy, sucho, intoxikace vodního zdroje s následným výrazným zhoršením jakosti vody, havárie na 
vodním díle, apod. 
Stupeň bezpečnosti  je definován jako poměr zobecněných sil přispívajících ke stabilitě hodnoceného 
tělesa (např. hráze) k silám snažícím se tuto stabilitu narušit. Pod pojmem zobecněná síla rozumíme 
sílu, moment nebo také napětí (při hodnocení lokálního stupně bezpečnosti). Při řešení stability hrází 
se někdy stupeň bezpečnosti definuje jako číslo, kterým je třeba dělit parametry pevnosti, aby bylo 
dosaženo stavu mezní rovnováhy [ČSN 73 0020], [ČSN 75 2310], [ČSN 75 2340]. 
Stupeň bezpečnosti objektu (jeho prvků) lze také obecně vyjádřit odhadem rezerv, které existují v 
systému při předpokládaném návrhovém zatížení vzhledem k překročení odolnosti objektu (jeho 
prvků). 
Údržba  je kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností 
technickobezpečnostního dohledu, zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, 
v němž může plnit požadovanou funkci. 
Vlna povod ňová kontrolní (KPV) je průtoková vlna určená kulminačním průtokem se zvolenou 
dobou opakování, objemem a časovým průběhem [ČSN 75 2935]. 
Zhotovitel  je právnická nebo fyzická osoba, která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení určitého 
díla. Zhotovitel ve vztahu k objednateli je tedy subjekt zajišťující zhotovení díla (stavby). Zákon 
č. 137/2006 Sb. označuje tuto osobu dodavatelem a zákon č. 183/2006 Sb. stavebním podnikatelem 
(zhotovitelem). Zhotovitelem je také projektant zhotovující dokumentaci stavby. 
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1.3 Návrhové parametry vodních d ěl 
Na vodní díla (např. přehrady, jezy, rybníky) a jejich části je kladena řada požadavků. U technických 
děl, suché nádrže nevyjímaje, se předepsáním určitých měřitelných veličin (parametrů) předurčují 
technické, ekonomické nebo provozní vlastnosti díla. Zpravidla jde o charakteristiky, které jsou 
důležité pro dosažení účelu díla nebo pro zajištění vlastností, které jsou předmětem společenského 
zájmu (bezpečnost, spolehlivost, apod.). Návrhové parametry jsou tedy nejčastěji definovány jako 
požadavky: 
• zadavatele návrhu (parametry předurčující užitky díla, typicky objem nádrže, apod.),  
• zákonných nebo technických předpisů (požadavky vyjadřující společenský zájem).  

Z podstaty návrhu díla vyplývá možnost: 
• měnit parametry s cílem dosáhnout požadovaných cílů návrhu (například velikost nádrže, velikost 

průtoků, rozměrů zařízení, apod.), 
• zpracovávat varianty pro různé kombinace parametrů. 
Součástí návrhu je zpravidla hodnocení a porovnávání variant ve vztahu k určitým standardům 
a kritériím. Ty se ovšem mohou v průběhu času měnit. Podstatou posuzování je zjištění, v jakém 
vztahu jsou návrhové parametry k definovaným kritériím. Je třeba poznamenat, že suché nádrže jsou 
ve smyslu § 55, odst. (1), písm. a) a d) zákona č.  254/2001 Sb. v platném znění "vodními díly".  
Je vhodné odlišovat posuzování návrhů VD jako nových staveb či změn staveb a posuzování 
existujících vodních děl. VD jsou totiž stavby s dlouhou životností, během níž může docházet ke 
změnám souvisejících standardů i způsobu jejich uplatňování. To vede k situaci, kdy návrhové 
parametry historického vodního díla by ve vztahu k aktuálnímu standardu mohly být hodnoceny jako 
nevyhovující. Proto je účelné považovat návrhové parametry díla za jeho subjektivní vlastnosti 
definované v době jeho vzniku, dosažení těchto vlastností by mělo být během provozu požadováno. 
Potenciální nebezpečí způsobit za určitých okolností ztráty na lidských životech a hmotné škody je 
důvodem, proč je nad SN jako určeným vodním dílem ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. vykonáván 
technickobezpečnostní dohled. Jeho součástí je i porovnávání vybraných parametrů díla s aktuálními 
standardy a je zde také definován postup řešení případného nesouladu. Specifika stanovení 
návrhových parametrů vodních děl spočívají i v podmínkách, za kterých díla plní svou funkci.  
Vodní díla jsou složitými systémy, u nichž chování ovlivňuje soubor návrhových parametrů 
jednotlivých součástí díla. Bezpečnost vzdouvací stavby suché nádrže za povodní je například závislá 
na náhodných charakteristikách povodně (velikost průtoků v čase, objem povodňové vlny, apod.) a na 
parametrech jednotlivých částí vodního díla, jako jsou například: 
• členění prostorů v nádrži (u suchých nádrží převládá ochranný objem), 
• výšková úroveň koruny hráze,  
• výšková úroveň těsnicího prvku (např. těsnicího jádra), 
• uspořádání a kapacita spodních výpustí, 
• kapacita a typ bezpečnostních objektů. 
Jednotlivé části VD mohou mít své návrhové parametry, které ovlivňují chování celku. Navíc jsou 
zatěžovací stavy vodních děl v řadě případů vyvolány nahodilými přírodními jevy, jejichž průběh 
v dané situaci obvykle nelze ovlivnit. Specifikem stanovení návrhových parametrů vodních děl a jejich 
posuzování je tedy i reálná existence scénářů, kdy budou stanovené návrhové parametry překročeny.  
Důležitý je způsob definování návrhových parametrů VD. Výškovou úroveň koruny hráze lze 
považovat za návrhový parametr. Při návrhu byla například úroveň koruny hráze suché nádrže 
odvozena z požadavku bezpečného převedení návrhového průtoku stanoveného např. jako 
kulminační průtok transformované stoleté povodňové vlny a tento parametr měl své číselné vyjádření. 
Návrhovým parametrem od toho okamžiku je ona hodnota návrhového průtoku vyjádřená číselně 
a nikoliv pravděpodobnostní charakteristika (doba opakování), která je závislá na délce pozorování, 
metodice stanovení a jež může být měněna v čase dle nových poznatků.  
Návrhovým parametrem vzdouvacích staveb a jejich částí je proto vždy číselná hodnota návrhového 
průtoku, konkrétní časový průběh vyjádřený jako hydrogram povodně a podobně. Požadované 
návrhové parametry vodních děl jsou často odvozovány s odkazem na technické předpisy. Ve vztahu 
k technickým předpisům a standardům je třeba věnovat pozornost zařazení vzdouvací stavby, tj. její 
kategorizaci. Pro různé kategorie vodních děl a jejich konstrukcí udávají totiž příslušné předpisy různá 
kritéria pro posouzení návrhových parametrů. Při stanovení návrhových parametrů vzdouvacích 
staveb a jejich posuzování se v ČR postupuje zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., ČSN 75 2310, 
ČSN 75 2340, ČSN 75 2405, ČSN 75 2410, TNV 75 2415, ČSN 75 2935, apod. Doporučení k volbě 
jednotlivých návrhových parametrů jsou uvedena v příslušných kapitolách. 
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1.4 Bezpečnost vodních staveb se vzdouvací funkcí  
Zajištění bezpečnosti vodních děl je v obecné rovině upraveno zákonem č. 254/2001 Sb. 
Kvantifikátorem bezpečnosti je například stupeň bezpečnosti. Bezpečnost díla se v pojetí novějších 
předpisů doporučuje posuzovat vyjádřením rezervy vůči dosažení příslušných mezních stavů (kapitola 
6.1.10).  
Zajištění bezpečnosti VD je jedním z prvořadých cílů, které má zajistit jeho návrh. Odpovídající 
bezpečnost je vyžadována i při provozu vodního díla. Vyhláška č. 590/2002 Sb. v platném znění 
vymezuje požadavky na konstrukční prvky přehrad z pohledu jejich bezpečnosti. Zvláštní pozornost 
zasluhuje zajištění dostatečné bezpečnosti díla a zejména hráze při extrémním zatížení, tj. při 
povodních. Bezpečnost se dle vyhlášky č. 590/2002 Sb. v tomto případě posuzuje odstupňovaně 
podle významu vodního díla z pohledu možných dopadů při jejím porušení. Význam určeného 
vodního díla (zde vzdouvací stavby) z hlediska potenciálních dopadů při jeho protržení se odvozuje 
podle zařazení do kategorie. Požadovaná bezpečnost je vyjádřena pravděpodobností překročení 
kulminačního průtoku kontrolní povodňové vlny (KPV), kterou je třeba přes vzdouvací konstrukci 
vodního díla převést, aniž by došlo k jejímu protržení. S bezpečností vodního díla přímo souvisí 
i kontrola jeho skutečného technického stavu, která probíhá v rámci technickobezpečnostního 
dohledu, jak je zakotveno v zákoně 254/2001 Sb. v platném znění a v jeho prováděcí vyhlášce 
č. 471/2001 Sb. Zajištění bezpečnosti vodního díla v průběhu jeho provozu je upraveno též 
ustanoveními provozního a manipulačního řádu. Obsah těchto dokumentů vymezují vyhláška 
č. 216/2011 Sb. a normy TVN 75 2910 a TNV 75 2920. 

1.5 Technickobezpečnostní dohled  
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (suché nádrže nevyjímaje) je definován jako odborná 
činnost ke zjišťování technického stavu vodních děl, sloužících ke vzdouvání nebo zadržování vody, 
z hlediska jejich bezpečnosti, stability a možných příčin poruch. TBD je zaměřen zejména na 
posuzování bezpečnosti a provozní spolehlivosti vodních děl, na předcházení vzniku jejich poruch 
a na hledání efektivních nápravných opatření. Péče o bezpečnost a provozní spolehlivost VD 
zahrnuje: 
• soubor povinností uložených subjektům, které se podílejí na přípravě a výstavbě VD a vlastníkům 

VD pro jejich provoz, včetně všech období oprav a změn až po eventuální ukončení provozu 
a odstranění stavby,  

• činnost státu spočívající ve vymezení povinností a úkolů pro výše uvedené subjekty a následně 
pak v kontrole plnění uložených povinností.  

Systém TBD je legislativně vymezen zákonem č. 254/2001 Sb. Prováděcí vyhláška č. 471/2001 Sb. 
stanoví podrobnosti pro vymezení vodních děl podléhajících dohledu a odstupňovaně pro jednotlivé 
kategorie děl upravuje rozsah a četnost provádění dohledu v jednotlivých etapách jejich přípravy, 
výstavby, rekonstrukce nebo provozu. TBD provází vodní díla od úvodních studií a projektových 
řešení přes období výstavby až po celé období provozu až do případného ukončení funkce díla, kdy 
budou objekty vodního díla odstraněny nebo stanoveným způsobem upraveny. TBD je nedílnou 
součástí komplexní ochrany před povodněmi a prevence před vznikem zvláštních povodní.  
Garantem spolehlivého a bezpečného provozu díla je jeho vlastník. Výkon TBD je odbornou pomocí 
vlastníkovi a mechanismem k vyloučení, případně k omezení rizik vzniklých poruchou vodního díla. 
Kontrolní činnost orgánů státní správy v rámci TBD je ze zákona uložena úřadům obcí s rozšířenou 
působností a krajským úřadům, které ji provádějí jako součást vodoprávního dozoru nad vodními díly, 
jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku. Orgány státní správy dozírají, jak vlastníci 
či uživatelé vodních děl zajišťují TBD a jak provádějí potřebná opatření k zajištění jejich bezpečnosti. 
Hlavním podkladem pro kontrolu jsou písemné dokumenty TBD. K TBD vzdouvacích staveb se váží 
podklady [1], [2], [5] až [8], [10]. 
Podrobněji je problematika rozsahu a provádění TBD zpracována v kapitole 11.5. 
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2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
V rámci navrhování SN je třeba dodržovat ustanovení závazných předpisů, kterými jsou především 
zákony, vyhlášky a nařízení vlády. Přitom je účelné dodržovat ustanovení a doporučení souvisejících 
platných norem, technických standardů, typizačních předpisů a metodických pokynů a příruček. Ty 
jsou obvykle odrazem a souhrnem současného stavu poznání v dané problematice. 

2.1 Právní p ředpisy a metodické pokyny 
2.1.1 Všeobecn ě  
Obecně závaznými předpisy upravujícími v ČR oblast související s vodními díly jsou v současnosti 
především zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 
a jeho prováděcí předpisy (vyhlášky). Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní 
díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005, Sb. stanoví technické požadavky pro vodní díla. Tato vyhláška 
byla vydána ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a uplatňuje se při povolování vodních děl. Jedná se tedy o případy, kdy se postupuje podle 
stavebního zákona. V územním řízení vydává příslušné rozhodnutí místně příslušný stavební úřad. Ve 
stavebním řízení je zvláštním stavebním úřadem příslušný vodoprávní úřad. Vybavení hrází vodních 
nádrží přelivem a související dodržení standardu při posuzování bezpečnosti za povodní se podle 
vyhlášky č. 590/2002 Sb. vedle nových staveb vztahuje i na změny staveb.  
U existujících VD se zpravidla vychází z návrhových parametrů děl v době jejich vzniku, tedy 
z návrhových parametrů, se kterými byla díla připravována, povolována a kolaudována. Během 
provozu však může dojít k významným změnám technického stavu, vývoji poznání či ke změnám 
standardů, které by měly vést k úpravám technického řešení či změnám v užívání díla. Současná 
právní úprava vycházející z vodního zákona obsahuje nástroje potřebné k prosazení příslušných 
standardů bezpečnosti. Podmínkou je aktivní uplatnění systému dohledu nad VD a dozoru 
vodoprávních úřadů. Vzdouvací stavby jsou tzv. určenými vodními díly, nad nimiž se provádí TBD. 
Ten se uplatňuje jak v období přípravy díla, tak v období provozu. Na existujících provozovaných 
dílech by měl systém dohledu, prováděný odborně způsobilými osobami a dozor vodoprávních úřadů, 
vést k postupnému prosazení aktuálních technických standardů. Při zpracování hodnotících 
etapových zpráv o dohledu by měly být provedeny příslušné analýzy s použitím aktuálních podkladů, 
metodických postupů na úrovni doby a současného poznání. Praxe ukazuje, že dodatečné 
prosazování nových, zpravidla přísnějších standardů bezpečnosti u existujících děl, je problematické 
a mnohdy není důsledné.  
Projektantem se v odborné praxi nazývá osoba, která vykonává projektovou činnost, a to buď 
v postavení svobodného povolání, osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnanec 
projekční firmy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) jde o tzv. vybranou 
činnost ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu 
těchto činností. U projekční činnosti se jedná o zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. Zákony, vyhláškami, nařízeními vlády, apod. se projektant musí řídit vždy. Normy jsou pro 
projektanty doporučené. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností v příslušném oboru, z výsledků 
výzkumů a z analýzy možných problémů a poruch, proto je třeba na ně nahlížet jako na velmi důležitý 
podklad usnadňující práci projektanta. Normy jsou základní pomůckou projektanta a jejich znalost je 
podmínkou zpracování projektové dokumentace bez výrazných technických vad. Jejich používání 
usnadní projektantovi návrh konstrukcí, vyhne se určitému „experimentování“, které má mnohdy za 
následek návrh nestabilní, případně nevhodné konstrukce, která může být příčinou dalších problémů 
při jejím provozu. Závaznými se normy stávají: 
• na základě obecně závazného právního předpisu, tj. odvolávkou na konkrétní normy (např. 

v zákoně 254/2001 Sb. jsou odvolávky na některé ČSN a TNV), 
• na základě rozhodnutí vydaného orgánem státní správy (územní rozhodnutí, stavební povolení), 
• v případě, že dojde k ujednání na základě smlouvy mezi účastníky obchodního vztahu, že zboží 

nebo činnosti musí splňovat požadavky konkrétních norem, 
• jestliže to požaduje zaměstnavatel v rámci pracovně-právních povinností. 

Pro návrh SN lze uvést níže uvedené legislativní, normativní a další podklady. Přitom je třeba sledovat 
jejich vývoj a aktualizaci. Lze využít služeb, které umožní snadnější orientaci v platných předpisech 
(školení, další vzdělávání, materiály ČKAIT, stránky www, apod.). Níže v textu jsou komentovány 
nejdůležitější předpisy vztahující se k SN, odkazy na další podklady jsou uvedeny přímo v textu.  
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2.1.2 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon  
Účelem zákona č.  254/2001 Sb. „…je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 
hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních 
vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost 
vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat 
k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů“. 
Zákon řeší také problematiku vodních toků, správy povodí, vodních děl a ochrany před povodněmi. 
Ukládá povinnost ohlášení při obnově vodních děl zničených živelnou pohromou nebo havárií.  
V § 8 zákon stanoví, že ke vzdouvání vod či k jejich akumulaci, je třeba povolení k nakládání 
s vodami.  
V § 15 se stanoví, že vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle 
zvláštního zákona (má se na mysli stavební zákon č. 183/2006 Sb.). Vzdouvacích staveb se týká 
především hlava VIII Vodní díla vodního zákona. Vzdouvací stavby jsou definovány jako stavby, které 
slouží ke vzdouvání a zadržování vody, k umělému upravování odtokového režimu, k nakládání 
s vodami a k ochraně před škodlivými účinky vod. Do této skupiny lze mimo jiné zařadit i hráze 
a vodní nádrže. Je zřejmé, že hráz suché nádrže je vzdouvací stavbou. 
§ 59 definuje povinnosti vlastníků vodních děl, především pak povinnost udržovat vodní dílo v řádném 
stavu, manipulovat dle schváleného manipulačního řádu a provádět TBD. 
§ 61 a 62 definují technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, která se z hlediska TBD rozdělují 
do I. až IV. kategorie podle míry ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v území pod 
vodním dílem a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. Vymezení vodních děl 
podléhajících TBD, stanovení kritérií pro jednotlivé kategorie vodních děl, rozsah a četnost provádění 
TBD u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce 
nebo provozu stanoví podle tohoto zákona MZe vyhláškou č. 471/2001 Sb. Dále vodní zákon upravuje 
náležitosti ohledně TBD při dokončení a změně vodního díla. 
Provádět TBD nad vodními díly I. až III. kategorie a zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do 
I. až IV. kategorie z hlediska TBD mohou jen odborně způsobilé subjekty pověřené k tomu MZe. Je-li 
taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm sama vykonávat TBD. U VD 
zařazených do I. a II. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě stavebník zajistit TBD 
prostřednictvím pověřené odborně způsobilé osoby a účastnit se jeho provádění v rozsahu 
stanoveném vyhláškou. U vodních děl III. kategorie může TBD provádět vlastník, případně stavebník 
sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie, jimiž jsou obvykle malé nádrže, může 
TBD provádět vlastník, případně stavebník sám. O povinnosti zajistit na vodním díle 
technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení 
vodního díla do kategorie I. až IV., rozhodne vodoprávní úřad. 
Další paragrafy vodního zákona týkající se nebo upravující provoz vodních děl se vztahují k ochraně 
před povodněmi, především pak ke zvláštní povodni a k povinnostem při průchodu povodňové vlny. 
Souvisejícími paragrafy jsou také § 104 týkající se vodoprávních úřadů, § 115 vodoprávní řízení 
a § 127 přechodná ustanovení týkající se TBD. 
Podle § 104 vodního zákona vykonávají státní správu ve vodním hospodářství zejména vodoprávní 
úřady, které provádějí dozor nad vodními díly, zejména nad těmi, jejichž stav by mohl ohrozit 
bezpečnost osob nebo majetku a která podléhají technickobezpečnostnímu dohledu.  
Subjekty oprávněné k provádění TBD nad vodními díly pověřuje MZe. Podle stavu k 1. dubnu 2014 
existuje jedna společnost pověřená výkonem TBD bez omezení kategorie, 3 společnosti s omezením 
ve vztahu k provádění TBD nad vodními díly do II. kategorie a 10 společností s omezením ve vztahu 
k provádění TBD nad vodními díly do III. kategorie. 

2.1.3 Vyhláška č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly 
S odkazem na § 61 a § 62 zákona č.  254/2001 Sb., o vodách, byla MZe vydána vyhláška č. 471/2001 
Sb., která mimo jiné vymezuje VD podléhající dohledu. Dohledu podléhají tzv. určená vodní díla, mezi 
něž patří veškerá VD, která lze charakterizovat jako vzdouvací stavby (přehrady, hráze a jezy, stavby 
na ochranu před povodněmi, stavby odkališť, jiné stavby potřebné k nakládání s vodami a sloužící 
ke vzdouvání nebo akumulaci vod). Je zřejmé, že hráze suchých nádrží tedy podléhají dohledu. 
Stanovená kritéria pro jednotlivé kategorie určených VD jsou podle přílohy 1 vyhlášky č. 471/2001 Sb., 
uvedena v tab. 2.1. Uvedenou tabulku je třeba chápat jako pouze orientační, konečné zařazení se 
provádí podle bodového ohodnocení ve smyslu postupu podle metodického pokynu [8]. Vyhláška 
č. 471/2001 Sb., stanovuje rozsah, způsob provádění a náležitosti TBD. V příloze 2 udává přehled 
sledovaných jevů a skutečností a způsob jejich sledování na VD různých kategorií. Dále určuje 
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v závislosti na kategorii VD způsob zpracování výsledků pozorování a měření, četnost prohlídek VD 
apod. Vyhláška definuje projekt měření a program dohledu a jejich obsah, v příloze 3 vyhláška uvádí 
náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu (kapitola 11).  
Konkrétní dílo se zařazuje do kategorie na základě bodového hodnocení dle metodického pokynu 
MZe [8] ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska TBD. Vyhotovovat 
posudky pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska TBD je oprávněna pouze společnost VODNÍ 
DÍLA - TBD a.s. 

Tab. 2.1 Kritéria pro jednotlivé kategorie určených vodních děl podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. 

 Kategorie  Kritéria 

I. 

Ohroženy řádově tisíce až desetitisíce lidí a předpokládány velké ztráty na lidských 
životech.  
Velké škody na vodním díle, jehož následná obnova je velmi složitá a nákladná.  
V území na vodním toku pod VD vzniknou rozsáhlé škody na obytné a průmyslové 
zástavbě, silniční a železniční síti, ohrožena jsou další nebo jiná díla.  
Ztráty způsobené vyřazením vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 
dopravy atd., jsou velmi vysoké a těžko nahraditelné.  

II. 

Ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských životech.  
Značné škody na vodním díle, jeho následná obnova je složitá a nákladná.  
V území na vodním toku pod vodním dílem vzniknou škody na obytné a průmyslové 
zástavbě, dopravní síti, ohrožena jsou další vodní díla nebo jiná VD.  
Ztráty způsobené vyřazením vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 
dopravy nebo jiné ztráty jsou značné.  
Škody na životním prostředí překračují význam vyššího územního samosprávného celku.  

III. 

Ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských životech.  
Poškození vodního díla, obnova je proveditelná.  
V území na vodním toku pod VD vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě i 
dopravní síti, ohrožena mohou být další méně významná VD.  
Ztráty způsobené vyřazením VD z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy nebo 
jiné ztráty jsou plně nahraditelné.  
Škody na životním prostředí nepřekračují význam vyššího územního samosprávného 
celku.  

IV. 

Ztráty na životech jsou nepravděpodobné. Poškození vodního díla, obnova je 
proveditelná. V území na vodním toku pod vodním dílem jsou malé materiální škody. 
Ztráty způsobené vyřazením VD z provozu jsou malé. Škody na životním prostředí jsou 
zanedbatelné.  

2.1.4 Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipula čních a provozních 
řádů VD 

Jde o prováděcí vyhlášku vydanou ve vazbě na § 59 zákona č.  254/2001 Sb. Vyhláška obsahuje 
výpis požadovaných údajů, které musí manipulační a provozní řády obsahovat. Jde jednak o obecné 
informace o správě a dohledu nad vodním dílem, dále jsou požadovány informace týkající se vlastního 
vodního díla (technické údaje o VD a povodí, kategorie VD, povolení o nakládání s vodami, atd.).  
Nejdůležitější částí manipulačního řádu je pasáž o manipulaci na VD v případě běžných provozních 
a mimořádných situací a o provádění bezpečnostních opatření. Ta se týkají zejména ochrany před 
povodněmi, které překračují návrhové parametry VD a zvládání situací při ohrožení stability 
a mechanické pevnosti hráze či objektů VD.  
Provozní řády a jejich náležitosti jsou obdobného charakteru. Liší se v uvedení provozních údajů 
a ukazatelů nutných pro zajištění řádného a spolehlivého provozu daného vodního díla a pokynů pro 
provoz, údržbu a obsluhu díla a jeho součástí. 
Vyhláška uvádí jen základní náležitosti a informace o skladbě a obsahu manipulačních a provozních 
řádů vodních děl a obsahuje odkazy na další předpisy. Vyhláška také odkazuje na související starší 
TNV 75 2910 a TNV 75 2920. Ty je možné využít k upřesnění skladby jednotlivých částí 
manipulačních řádů nebo provozních řádů, jejichž náležitosti jsou podrobně uvedeny v odstavci 1) § 2 
a § 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb.  
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2.1.5 Vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla  
Jedná se o prováděcí vyhlášku týkající se vodních děl definovaných v § 55 zákona č.  254/2001 Sb. 
ve vazbě na stavební zákon. Vyhláška byla změněna novelou č. 367/2005 Sb. Vyhláška vymezuje 
pojmy jako „návrhový průtok, kontrolní průtok, návrhová povodňová vlna a kontrolní povodňová vlna“.  

Vyhláška uvádí základní obecné požadavky, které musí být zohledněny při návrhu a provedení 
vodních děl. Ty vyplývají především z účelu VD a z dalších požadavků kladených na dílo (např. 
mechanická odolnost, ochrana zdraví, bezpečnost při jeho používaní, apod.). Dalšími důležitými 
činiteli jsou pak morfologické, geologické a hydrogeologické podmínky uvažované lokality. Založení 
a návrh vodního díla musí splňovat požadavky: 
• na stabilitu a odolnost pro krajně nepříznivý zatěžovací stav účinků vody a účinků možných 

nahodilých zatížení při současném uvážení změn průtokových poměrů a režimu podzemních vod, 
• na zajištění filtrační stability tělesa hráze včetně podloží a omezení průsakového množství vody, 
• na odolnost VD vůči všem předvídatelným zatížením a jiným vlivům, které se mohou při provádění 

a užívání vyskytnout; tato zatížení nesmí způsobit nepřípustné přetvoření stavební konstrukce, 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti technických zařízení. 

V § 5 vyhlášky č. 590/2002 Sb. se v příslušných odstavcích kromě jiného stanoví, že: 

(1) Návrh a provedení stavební konstrukce nebo stavebního prvku VD musí splňovat požadavky 
určené účelem VD a požadavky na odolnost proti všem předvídatelným zatížením a jiným vlivům, 
které se mohou při provádění a užívání díla vyskytnout (například škodlivé působení prostředí, 
povodně, ledové jevy, mechanické působení plovoucích předmětů, koroze, otřesy, teplotní změny). 

(2) Předvídatelná zatížení a škodlivé vlivy nesmí způsobit: 
• nepřípustné přetvoření stavební konstrukce (například deformaci nebo vznik trhlin), které by 

mohlo narušit mechanickou odolnost, stabilitu a užívání vodního díla nebo jeho části, 
• poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace stavební konstrukce, 
• změny hladiny podzemní vody nepříznivě ovlivňující základové poměry ostatních staveb v okolí 

vodního díla. 

(6) Bezpečnost vzdouvací stavby za povodně se posuzuje odstupňovaně podle jejího významu 
z hlediska možných škod při jejím poškození, který se odvozuje podle zařazení díla do kategorie podle 
vyhlášky č. 471/2001 Sb. (tab. 2.1). Požadovaná míra bezpečnosti vyjádřená pravděpodobností 
překročení kulminačního průtoku KPV, kterou je třeba přes VD bezpečně převést, je upravena 
v příloze k této vyhlášce. Podmínky převedení KPV přes VD jsou upraveny normovými hodnotami dle 
ČSN 75 2935, která od 1. 1. 2014 nahradila TNV 75 2935 (tab. 2.2).  
 
Vyhláška č. 590/2002 Sb. dále upravuje požadavky na spodní výpusti. Z hlediska bezpečnosti VD je 
významné, že novela vyhlášky z roku 2005 vztahuje povinnost vybavit nově prováděná díla 
bezpečnostním přelivem pro bezpečné převádění vody za povodní a tutéž povinnost ukládá při změně 
stavby stávající hráze s objekty a vodní nádrží. Požadovaná míra bezpečnosti za povodní se 
stanovuje přímým odkazem na TNV 75 2935. V praxi se požadovaná míra bezpečnosti odvozuje 
z kategorie vodního díla se zvláštním důrazem na ztráty lidských životů. Je třeba pozamenat, že 
tabulka 2.2 je v nové ČSN 75 2935 oproti TNV 75 2935 upravena. V době vydání této publikace se již 
připravuje odpovídající úprava znění vyhlášky č. 590/2002 Sb.   
U hrází se kóta koruny odvozuje při zvážení všech vlivů (maximální hladiny, větrových vln apod.). 
Návodní svah sypané hráze se opevňuje způsobem zajišťujícím stabilitu hráze i jejího opevnění vůči 
usmýknutí při všech zatěžovacích stavech.  
Při vydávání prováděcích vyhlášek je otázkou, zda je možné, aby obecně platné předpisy činily 
ustanovení technických norem odkazem závazná. Normy přitom nejsou volně dostupné a jejich šíření 
je omezeno. Novelou vyhlášky č. 590/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb., došlo oproti 
dřívější praxi k posunu, kdy je možno při návrhu, popř. posuzování hrází účinněji zohlednit výši 
potenciálních škod. Z tohoto pohledu je možné u zcela nevýznamných vodních děl volit kontrolní 
povodňovou vlnu s dobou opakování N = 20 let, u nejvýznamnějších děl pak povodňovou vlnu 
s dobou opakování N = 10 000 let.  
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Tab. 2.2 Požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni 

Kategorie 
VD  

(254/2001 
Sb.) 

Označení 
výše 

škody 

Hodnotící hlediska 
Požadovaná míra  
bezpečnosti VD 

Škody Ztráty lidských život ů p ≈ 1/N N [let] 

I. 
velmi 

vysoké 

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

předpokládají se ztráty 
lidských životů 0,0001 10 000 

 

II. 

 

 

vysoké 

 

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

předpokládají se ztráty 
lidských životů 0,0001 10 000 

ztráty lidských životů 
jsou nepravděpodobné 0,0005 2 000 

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

ztráty lidských životů 
se předpokládají 0,001 1 000 

ztráty lidských životů 
jsou nepravděpodobné 0,005 200 

IV. Nízké 

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

předpokládají se 
ojedinělé ztráty 
lidských životů 

0,005 200 

ztráty lidských životů 
jsou nepravděpodobné 0,01 100 

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

ztráty lidských životů 
jsou nepravděpodobné 0,05 20 

 

2.1.6 Metodický pokyn MZe ke zpracování posudk ů pro za řazení VD do 
kategorie  

Metodický pokyn [8] byl publikován v roce 2005. Má zajistit jednotný postup a podmínky při 
rozhodování o zařazení VD do kategorie z hlediska TBD. Kategorizace určených vodních děl v ČR je 
založena výhradně na kvantifikaci potenciálního nebezpečí, vyplývajícího z pouhé existence VD. 
Možné následky případné havárie vodního díla se posuzují podle čtyř základních hledisek: 
• ohrožení lidských životů, 
• výše ekonomických škod, 
• poškození životního prostředí, 
• sociální a ekonomické důsledky pro vlastníka, region, stát. 
Ekonomické škody se dále člení na: 
• přímé škody na vodním díle, 
• přímé škody v území pod vodním dílem, 
• ztráty z užitků, 
• nepřímé ztráty v území pod vodním dílem. 
Hodnocení jednotlivých typů následků se provádí bodovým systémem, dílčí výsledky se sečtou 
a podle dosažené hodnoty se dílo zařadí do kategorie I až IV. Při kategorizaci určeného VD se 
nezvažuje jeho technický stav, stabilita, vlastnosti podloží, vlivy prostředí, atd. To vše je součástí 
povinného TBD nad dílem. Kategorizací určeného vodního díla je pouze stanoven minimální rozsah 
tohoto dohledu v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 471/2001 Sb. V případě zhoršeného 
technického stavu vodního díla může být rozsah dohledu přechodně podstatně zvýšen, a to až do 
doby realizace nápravných opatření. Toto však není důvodem ke změně kategorie, do níž je dílo 
zařazeno. Důvodem pro změnu kategorie mohou být změny v území pod VD. Nezařazením vodního 
díla do kategorie z hlediska TBD není dotčena povinnost vlastníka udržovat dílo v řádném technickém 
stavu podle § 59, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. 
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2.2 Technické normy v oboru suchých nádrží  

2.2.1 Všeobecn ě 
Řada vodních děl (včetně SN či poldrů) v ČR byla vybudována v období, kdy bylo dodržování 
technických norem závazné ze zákona. Dřívější závaznost československých technických norem byla 
nejprve omezena zákonem č. 142/1991 Sb. do 31. 12. 1994. Poté ještě existovala možnost, aby 
oprávněné ústřední orgány státní správy uplatnily závaznost některých ustanovení norem nebo celých 
norem. Závaznost norem byla definitivně ukončena k 31. 12. 1999. Otázky platnosti, resp. závaznosti 
technických norem jsou upraveny zákonem č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., kde 
se v § 4 přímo uvádí, že „… česká technická norma není obecně závazná“. Na platnosti norem se 
tímto ustanovením nic nemění. Tvorbu a vydávání norem zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Informace o normách lze získat bezplatně na webu ÚNMZ. 
Vedle toho existuje systém odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) garantovaný 
MZe ČR.  
Odpovědnost za uplatňování adekvátního technického řešení přešla na autorizovanou osobu. 
Technické normy lze v současnosti považovat za metodický návod, který se uplatňuje „…pro obecné 
a opakované používání ...“. Autorizovaná osoba (AO) se nemůže zprostit odpovědnosti za konkrétní 
technický návrh pouze dodržením ustanovení určité technické normy. To je třeba mít na paměti při 
úvahách, zda má přednost individuální posouzení daného případu nebo ustanovení normy. Hlavní 
rozdíl spočívá v možnosti, jak uplatnit technické normy v konkrétním návrhu. Z existujících postupů, 
jak prosadit ustanovení technických norem při výkonu odborné činnosti jako závazné, připadají pro 
státní správu v úvahu tyto dvě možnosti (viz též kapitola 2.1.1): 
• Rozhodnutí správního orgánu: jestliže správní orgán na základě zmocnění uvedeného v zákoně 

takovou povinnost uloží, musí být dodrženy podmínky určitých technických norem. 
• Znění obecně závazných právních předpisů, kdy některé právní předpisy odkazují na povinnost 

dodržet normové hodnoty. Tím je zpravidla míněno dodržení konkrétního požadavku obsaženého 
v příslušné technické normě. Často se má na mysli například limitní hodnota či postup z příslušné 
aktuálně platné technické normy. 

Pro státní správu ve vodním hospodářství při povolování vodních děl je tedy významná možnost 
aktivního využití systému technických standardů v zájmu bezpečnosti vodních děl. Tak jako 
u právních předpisů, nastává i při uplatnění technických norem problém, do jaké míry je možné 
uplatnit nové, zpravidla přísnější standardy na existující VD. Některé normy byly za tímto účelem 
přímo vydány (ČSN 75 2935), běžné však je, že se normy vztahují k návrhům nových staveb. Některé 
normy předpokládají přiměřené užití svých ustanovení i pro rekonstrukce. I zde existuje možnost 
využití systému technických standardů při dozoru nad existujícími vodními díly. V následujícím 
přehledu jsou uvedeny technické normy, které mají největší význam z pohledu stanovení návrhových 
parametrů SN. Přehled není vyčerpávající, v systému norem jsou četné odkazy na další normy. 

2.2.2 ČSN 75 2340 Navrhování p řehrad - Hlavní parametry a vybavení 
Tato norma je uvedena pro úplnost vzhledem ke skutečnosti, že obecně může být suchá nádrž 
zařazena do I. nebo II. kategorie z hlediska TBD.  
Touto normou s účinností od 1. 11. 2004 byla nahrazena ČSN 73 6814 z 29. 6. 1972. Jde o základní 
technickou normu oboru přehradního stavitelství. Norma platí pro navrhování přehrad (hráze, 
bezpečnostní přelivy, výpusti, hydroenergetické objekty, apod.) a jejich vybavení. Přestože její skladba 
a obsah jsou velmi podobné předchozímu vydání, přináší novela některé závažné změny, které se 
projevují v: 
• rozšíření působnosti normy na rekonstrukce přehrad, pokud rekonstrukce zasahují do částí 

přehrad, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy, ustanovení týkající se 
bezpečnosti vodního díla platí v plném rozsahu, 

• rozšíření platnosti normy na hlavní parametry hrází suchých nádrží, bočních nádrží, obvodových 
hrází, hrází derivačních kanálů a hrází jezových zdrží s hladinou vzdutou nad úroveň terénu, 

• promítnutí novelizovaných standardů pro posuzování bezpečnosti přehrad za povodní. 
Norma uvádí základní obecné požadavky návrhu a zabývá se hlavními parametry hráze 
a bezpečnostních objektů. Návrhová hladina v nádrži je stanovena na úrovni neovladatelného 
retenčního prostoru pro stanovenou návrhovou povodeň v závislosti na kategorii vodního díla 
(tab. 2.3). Od této hladiny se pak následně odvozuje i kóta koruny hráze, převýšení koruny hráze se 
stanoví s ohledem na zabránění nebezpečnému nebo provozně nepřípustnému přelévání vln. 
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Tab. 2.3 Pravděpodobnost překročení kulminace návrhové povodně  
 

Kategorie vodního díla Pravděpodobnost překročení (doba opakování) kulminace 
I., II. 0,001 (N = 1000 let) 

III., IV. 0,01 (N = 100 let) 

Požadavky na hydraulické dimenzování a zásady navrhování funkčních objektů a zařízení se týkají 
bezpečnostních přelivů (kapacita stanovena vodohospodářským řešením se splněním podmínek 
ČSN 75 2935), spodních výpustí a odběrných zařízení. Obecně každá přehrada musí mít, vyjma 
definovaných výjimek (např. malých nádrží), nejméně dvě samostatně použitelné, na sobě funkčně 
nezávislé spodní výpusti. ČSN 75 2340 definuje, že základním úkolem návrhu přehrady je zajistit její 
bezpečnost při předpokládaných mezních povodňových situacích dle ČSN 75 2935 včetně stanovení 
nouzových opatření pro případ extrémních situací. 

2.2.3 ČSN 75 2405 Vodohospodá řská řešení vodních nádrží 
Norma platí pro zpracování vodohospodářských řešení a vodohospodářských plánů nádrží s celkovým 
prostorem větším než 10 000 m3, které jsou samostatně řízeny a ovlivňují svojí funkcí průtoky, vodní 
stavy a jakost vody ve vodních tocích. 
Vodohospodářské řešení nádrže se zabývá objemy jednotlivých prostorů nádrže, cílem je stanovit 
požadavky na parametry jednotlivých objektů a zařízení přehrady s ohledem na hospodaření s vodou 
v nádrži, na manipulaci s hladinami v nádrži a na ochranu před povodněmi. 
Ochranná funkce suché nádrže se řeší v rámci ochranného prostoru nádrže, výsledkem řešení této 
funkce je mimo jiné i stanovení maximální hladiny v nádrži. Dimenzování přelivů se provádí s ohledem 
na požadavky souvisejících norem na podkladě hydrogramů příslušných povodňových vln při 
současném respektování spolehlivosti hydrologických údajů. Výstupem z řešení ochranné funkce 
nádrže je stanovení úrovní hladiny v nádrži pro posouzení bezpečnosti vodního díla podle ČSN 
75 2935 a ČSN 75 2340. Při posuzování vodních děl za extrémních povodní norma připouští stoupnutí 
hladiny v nádrži nad stanovenou maximální hladinu, musí však být zachována bezpečnost vodního 
díla. Kontrolní maximální hladina je obvykle výše než maximální vodoprávně schválená hladina. 
V praxi, zejména při projektování malých vodních nádrží (kapitola 2.2.4), je nicméně vodoprávně 
projednaná a schválená hladina často nesprávně považována za nejvyšší hladinu uvažovanou při 
provozu VD.  

2.2.4 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
Norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukci a provoz vodních nádrží (včetně suchých nádrží) 
se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně následující podmínky: 
• objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 miliony m3, 
• největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. 
Norma se nevztahuje na nádrže s potenciálním rizikem ohrožení lidských životů při jejich havárii, na 
nádrže přečerpávacích vodních elektráren a odkališť, norma neplatí pro nádrže s přítokem a odtokem 
propustným horninovým prostředím dna a svahů nádrže (např. štěrkoviště). Norma se doporučuje pro 
rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry splňují uvedené podmínky. Pro nádrže 
s objemem menším než 5 tisíc m3 se doporučuje normu použít přiměřeně podle místních podmínek. 
Norma slouží k návrhu nových, popř. obnovy existujících malých vodních nádrží a specifikuje hlediska 
pro posouzení návrhu. Těmi jsou zejména bezpečnost a spolehlivost VD, soulad s územně plánovací 
dokumentací, apod. Přitom se vyžaduje vypracování „Posudku bezpečnosti vodního díla za povodní“ 
dle ČSN 75 2935. 
Technické požadavky kladené na nízké sypané hráze se týkají především převýšení koruny hráze, 
kde je oproti ČSN 75 2340 možné při délce rozběhu vlny (největší přímá délka vodní hladiny mezi 
hrází a protilehlým břehem) nepřesahující 300 m vycházet z tab. 2.4. Při návrhu se vyžaduje 
kvantifikace rezervy v kapacitě bezpečnostních zařízení hydraulickými výpočty až do úrovně koruny 
hráze. Zásady pro návrh hráze uvádějí požadavky kladené na hráz, specifikovány jsou vybrané 
parametry prvků hráze (např. šířka koruny, těsnicího jádra, apod.). 
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Tab. 2.4 Orientační hodnoty výšky výběhu vlny 

Druh opevnění návodního 
svahu hráze 

Efektivní délka 
rozběhu vlny (m) 

Výška výběhu vlny (m) pro návrhovou rychlost 
72 km/h 

Sklon návodního svahu hráze 
1 : 3 1 : 2 

Drsný povrch 
(kamenná rovnanina, 

pohoz, vegetační pokryv) 

≤ 100 0,33 0,42 
101 až 200 0,43 0,54 
201 až 300 0,50 0,64 

Hladký povrch 
(asfaltobeton, beton, 

dlažba) 

≤ 100 0,42 0,53 
101 až 200 0,54 0,67 
201 až 300 0,62 0,80 

2.2.5 TNV 75 2415 Suché nádrže 
Tato norma je určena pro navrhování suchých nádrží a posuzování jejich účinků a platí pro výstavbu 
a provoz nových i rekonstrukci stávajících suchých nádrží. Platí pro suché nádrže protékané 
i neprotékané. Hlavním účelem suché nádrže je zadržování vody při povodni a tím snižování 
kulminací vybraných N-letých průtoků. Její zátopa se obvykle zemědělsky nebo lesnicky využívá. 
Doporučuje se vytvoření stálého nadržení s nevýznamným objemem z důvodů udržení trvalého 
vodního režimu v základové spáře hráze a jejích objektů. 

2.2.6 ČSN 75 2935 Posuzování bezpe čnosti vodních d ěl při povodních 
Norma se věnuje především posuzování bezpečnosti VD při povodních, nevěnuje se detailnímu 
posouzení jejich technického stavu. Posuzování se provádí jednak v rámci zpracování souhrnných 
hodnotících zpráv o výsledcích TBD, jednak je posouzení součástí návrhu, neboť na tuto normu 
odkazují příslušné zákonné předpisy a normy. Norma zavádí některé pojmy, jako například „mezní 
bezpečná hladina“ (MBH) a „kontrolní maximální hladina“ (KMH). 
Posouzení bezpečnosti při povodni se týká určených vodních děl, tj. děl, na nichž se provádí 
technickobezpečnostní dohled a u nichž nelze vyloučit přelití koruny s nebezpečím jejího porušení 
v případě mimořádné hydrologické situace. Norma se vztahuje i na návrhy nových děl. Požadovaná 
míra bezpečnosti při povodni se stanoví pro jednotlivé kategorie VD s ohledem na možné dopady při 
jejich havárii. To zavádí do hodnocení bezpečnosti přehrad principy vycházející z teorie rizika.  
Norma byla částečně zapracována do vyhlášky č. 367/2005 Sb. Odkazem v této vyhlášce lze postup 
posuzování za povodní považovat za závazný. To vede k prosazení individuálního přístupu při návrhu 
míry bezpečnosti u jednotlivých přehrad a vyššího standardu bezpečnosti za povodní rovněž u řady 
starších VD.  
Postup posuzování je podrobněji popsán v kapitole 15.5. 

2.2.7 ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí  
ČSN EN 1997 (73 1000) nahradila dnes již neplatnou předběžnou normu ČSN P 75 0290 Navrhování 
zemních konstrukcí hydrotechnických objektů. Platí mimo jiné pro vyšetřování spolehlivosti zemních 
konstrukcí hydrotechnických objektů. Vychází z pravděpodobnostní metody mezních stavů, podle 
které se dimenzují, resp. posuzují zemní konstrukce hydrotechnických objektů včetně podloží. 
Spolehlivost zemní konstrukce se vyšetřuje statickým výpočtem, který prokáže správnost volby 
a návrhu vhodného typu zemní konstrukce, a to podle vybraných mezních stavů: 
• mezního stavu stability polohy (posunutí po smykové ploše), 
• mezního stavu vzniku havarijních trhlin (porušení tahem), 
• mezního stavu přetvoření (použitelnosti), 
• mezního stavu filtrační stability (průsaky vody, vnitřní eroze). 
Rozsah a podrobnost výpočtu se stanoví podle stupně projektové dokumentace. Při vyšetřování se 
zavádí systém dílčích součinitelů spolehlivosti, jejichž stanovení je uvedeno jak v samotném 
Eurokódu, tak v řadě norem týkajících se zatížení vodních staveb a spolehlivosti stavebních 
konstrukcí, souhrn viz též [Říha a kol. 2008].  
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3 KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA SN 

3.1 Účel vodního díla 
Z obecného vodohospodářského hlediska je žádoucí při výběru, umístění a hodnocení nádrží 
upřednostnit zvyšování jak retenční, tak akumulační schopnosti. Tento přístup by zajistil realizaci 
opatření zajišťujících současně prevenci před povodněmi i suchem a umožnil respektovat další 
vodohospodářské funkce při plném prosazení bezpečnostních hledisek.  
Hlavním účelem suché nádrže je ochranná (retenční) funkce. V případě suchých nádrží s určitým 
stálým nadržením může mít vodní dílo i další funkce jako zásobní, rybochovnou nebo rekreační. 
Víceúčelová vodní díla jsou z hlediska vodohospodářského vždy lepší variantou. 
Při realizaci záměru je třeba prokázat splnění účelu, kdy bývá primární vodohospodářské řešení 
a technickoekonomické hodnocení. Realizovatelnost je třeba prokázat řešením územních 
a majetkoprávních otázek, souladem s územně plánovací dokumentací a vodohospodářským plánem, 
kvantifikací vlivů díla, splněním stavebně-technických předpokladů a požadavků na bezpečnost 
a spolehlivost díla (zejména při povodních) a doložením finančního krytí. Ve všech stupních 
zpracování dokumentace (IZ, DÚR, DSP, DPS) i v průběhu provádění díla je bezpodmínečně nutný 
kvalifikovaný technický dozor investora. Důležitými faktory jsou začlenění díla do krajiny, ochrana 
přírody, potřeby zemědělství a lesnictví, stavebně-konstrukční řešení, umístění nádrže a hráze a další. 
Veškerá využívání suché nádrže musí být nicméně podřízena požadavkům ochrany území ležícího 
pod nádrží před povodněmi. Pokud je to možné, je třeba zvážit možnost vybudování suché nádrže 
jako boční, neprotékanou. Takové řešení usnadní splnění požadavků ochrany přírody ve smyslu 
zachování biologické kontinuity toku a dává možnost realizovat nádrž s určitým stálým nadržením. 
Zároveň se usnadní řešení problémů spojených se zajištěním bezpečnosti díla, kdy odpadne riziko 
přelití hráze při extrémní povodni. 
Již ve fázi koncepčních rozvah je účelné rozhodnout, kdo bude vlastníkem a provozovatelem vodního 
díla - suché nádrže. Zde je v procesu přípravy vodního díla nezastupitelná role správců povodí. Po 
uvedení vodního díla do provozu je otázkou, zda je vhodné takové objekty ponechat převážně na 
iniciativě a zodpovědnosti měst a obcí, tj. těch, kdo mají zájem na ochraně před povodněmi.  

3.2 Příprava a návrh suché nádrže 
Výběr místa suché nádrže, umístění hráze, koncepce řešení a volba typu hráze a objektů vychází 
v každém konkrétním případě z přírodních podmínek lokality, z nichž nejpodstatnější jsou geologické, 
hydrogeologické a morfologické podmínky. Při návrhu a stavbě hráze suché nádrže je nutno brát 
v úvahu především faktory jako jsou účel a provoz díla, jeho bezpečnost, vztah k přírodnímu 
a životnímu prostředí a podmínky výstavby. Důležité je přitom posouzení vlivu SN v celém komplexu 
jak na vodohospodářské poměry (množství, jakost vody) soustavy, tak i na životní prostředí (fauna, 
flóra, …).  
Již při koncepčních úvahách je třeba vymezit alespoň rámcově návrhové parametry díla. Co se týká 
plnění hlavního i dílčích účelů díla, provádí se volba návrhových parametrů a jejich kvantitativní 
vyjádření individuálně. I v těchto případech je však vhodné přidržet se osvědčených zásad. Hlavním 
předmětem návrhu a posuzování jsou: 
• neškodný odtok pod nádrží, 
• objem nádrže, 
• umístění hráze a její parametry, 
• funkční zařízení, zejména zařízení pro bezpečné převádění extrémních povodňových průtoků 

(bezpečnostní přelivy, nouzové přelivy), 
• úprava a způsob využívání prostoru zátopy, 
• vazba na sítě technického vybavení a jiné investice, 
• zásady manipulace a provozu, 
• přínos k  ochraně území pod nádrží před povodní – retenční účinek nádrže, 
• parametry zvláštních povodní, které mohou vzniknout při provozu vodního díla, zejména ZPV1 při 

protržení hráze a rizika z toho vyplývající. 
 

Pro suchou nádrž se již ve fázi projektové přípravy při zpracování dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DÚR) zpracuje posudek, který bude obsahovat podmínky, popřípadě rozsah TBD 
s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD. Při návrhu parametrů 
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objektů suché nádrže se zohlední požadavky na bezpečnost vodního díla při povodních s ohledem na 
návrh zařazení vodního díla do kategorie. Při stanovení návrhového průtoku se vychází z tabulky 2.3, 
při stanovení kontrolního průtoku pak z tabulky 2.2. Při posouzení bezpečnosti díla při povodni se 
postupuje v souladu s ČSN 75 2935 (kapitola 2.2.6). 
Při návrhu SN je základním návrhovým parametrem neškodný odtok při návrhové povodňové vlně, 
kterou má dílo transformovat. Zkušenost ukazuje, že v řadě případů jsou navrhovány a budovány 
suché nádrže, aniž by bylo provedeno posouzení neškodného odtoku pod vodním dílem. Neškodný 
odtok je vypouštěn spodní výpustí SN až do chvíle, kdy hladina dosáhne bezpečnostního přelivu. 
Neškodný odtok je třeba odvodit z kapacity koryta toku pod nádrží. Součástí návrhu, popř. posouzení 
suché nádrže a jejího vodohospodářského řešení (kapitola 5.3) musí být prověření možnosti 
současného, popř. budoucího zvýšení neškodného odtoku vhodnými úpravami toku pod vodním 
dílem.  
Při uspořádání suchých nádrží v soustavě je třeba respektovat vzájemné spolupůsobení jednotlivých 
nádrží při vytváření odtoku zejména v místech soutoků pod SN. Zde je třeba vzít v úvahu doby 
doběhu odtoku z jednotlivých nádrží směrem po toku s ohledem na možnost souběhu kulminací pod 
soutokem (kapitola 5.3.1, obr. 5.3). 
Při koncepčních úvahách o výstavbě SN hraje významnou roli ekonomické hledisko. Hodnocení 
efektivnosti díla je pro investora důležité z pohledu posouzení účelnosti vynaložených investičních 
prostředků. Vychází z analýzy nákladů na realizaci díla a užitků, které dílo přinese. U SN s převažující 
ochrannou funkcí lze pro hodnocení využít metodiku [22] využívanou při hodnocení akcí předložených 
k financování v rámci programu [23]. Postup vychází z analýzy nákladů a užitků, kdy se poměřují 
převedené roční investiční náklady na vybudování SN s ročním „výnosem“ ze snížení materiálních 
škod v chráněném území. 

3.3 Bezpečnost a spolehlivost díla 
V případě hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti díla je třeba vycházet z platných předpisů a zásad. 
Jde o okruh náročných problémů se zajištěním funkční spolehlivosti a bezpečnosti suchých nádrží 
v dlouhodobém provozu.  
Koncepční návrh musí vzít v úvahu, že řada suchých nádrží je provozována bez stálého dohledu, 
mnohdy funkčnost a spolehlivost objektů není možné fyzikálně ověřit. Přitom je nutno zvažovat 
proměnlivost podmínek provozování v okruhu vlastníka (správce, provozovatele), kde může chybět 
odborná kvalifikace, dochází k častým personálním změnám, nelze podceňovat ani vliv výskytu 
období bez významných povodní (ztráta povodňové paměti). Nelze zcela pominout ani náklady 
spojené s provozem vodního díla. 
Určité východisko se nabízí v použití konstrukcí vzdouvacích staveb, které jsou odolnější vůči 
povrchové, popř. vnitřní erozi vody i negativní činnosti lidí či různých živočichů. Zde může být 
přínosem volba konstrukčního řešení hráze i funkčních zařízení, které dávají naději na větší 
robustnost díla z hlediska chyb nebo zanedbání v obsluze. Jde například o použití betonových nebo 
zděných hrází. Je nicméně zřejmé, že dosavadní praxi, která uvažuje především s použitím sypaných 
hrází, nebude snadné změnit z důvodů provádění, ceny a také začlenění díla do okolní krajiny. 
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4 PODKLADY PRO NÁVRH 
Rozsah podkladů a jejich podrobnost je úměrná stupni pořizované dokumentace. Bude se lišit u studií 
a investičních záměrů, dále u dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provádění 
stavby. Podceňování podkladů, zejména v počátcích řešení SN (studie, investiční záměr a DÚR) 
může mít za následek výrazné zvýšení investičních nákladů, resp. omezení či vyloučení realizace 
vodního díla. Základním podkladem pro návrh suché nádrže je průzkum území a jeho vyhodnocení. 
Podrobný popis podkladů pro návrh SN uvádí: 
• TNV 75 2415 pro suché nádrže, 
• ČSN 75 2340 obecně pro přehradní díla, 
• ČSN 75 2310 pro sypané hráze, 
• ČSN 75 2410 pro suché nádrže, které splňují parametry malých vodních nádrží. 
 
Mezi hlavní podklady patří: 
• mapové a geodetické, 
• hydrologické a klimatické, 
• inženýrsko-geologické, hydrogeologické a pedologické, 
• další podklady. 
Povaha některých podkladů je natolik odlišná, že je může jen stěží zpracovat jediná autorizovaná 
osoba. Pověřená AO (v dřívější terminologii vedoucí projektant nebo hlavní inženýr projektu) je 
povinna přizvat ke spolupráci příslušné specialisty jako jsou geodeti, geologové, geotechnici, 
hydrobiologové, apod. Souhrn podkladů popsaný v této kapitole klade značné odborné a finanční 
nároky, které musí být objednavatelem a zhotovitelem akceptovány, vyjádřeny ve smluvních vztazích 
a finančně zohledněny. Zanedbání tohoto postupu může vést ke vzniku škod, projekt ani realizaci 
stavby mnohdy nelze řádně a kvalifikovaně provést.  

4.1 Mapové a geodetické podklady 
Mezi mapové podklady patří státní mapy velkého až středního měřítka (např. ZM10, SM5), a to jak 
v digitální, tak v tištěné formě. V současné době je možné pracovat s mapovým podkladem ZABAGED 
(základní báze geodetických dat – vektorová i rastrová forma). Patří sem také další účelové mapy jako 
ZVHM (základní vodohospodářská mapa), ortofotomapy, mapy BPEJ, mapa komplexního průzkumu 
zemědělských půd (KPZP), mapy katastru nemovitostí (KM, PK, GP, DKM, KMD, KM-D) a další mapy 
podle účelu. V současné době lze k některým mapovým podkladům přistupovat prostřednictvím služby 
WMS (Web Map Service). 
U vodohospodářských studií, resp. při zpracování investičního záměru je možné vystačit s výše 
uvedenými mapovými podklady. Zpracování navazujících stupňů dokumentace (viz níže) pouze 
s použitím výše uvedených mapových podkladů není možné. Obvykle dochází k výraznému zkreslení 
navrhovaného řešení, zejména určení polohy objektů a jejich návrhových parametrů, zkreslení 
velikosti objemu funkčních prostorů a tím i zkreslení transformačního účinku suché nádrže. 
Pro potřeby DÚR, DSP a pro dokumentaci pro provádění stavby je třeba pracovat s mapovým 
podkladem, který vznikl na základě podrobného pozemního geodetického zaměření (obr. 4.1, 4.2) 
řešeného území, a to v profilu hráze a zátopy. Zaměření musí být v souřadnicovém systému S-JTSK 
a výškovém systému Balt po vyrovnání a mělo by být provedeno s určitým přesahem umožňujícím 
modifikovat technické řešení a provést dořešení souvislostí návrhu příjezdní komunikace, úpravy 
v zátopě, apod. Výškový odstup vrstevnic odvozených ze zaměření by měl být 0,5 až 1,0 m.  
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Obr. 4.1 Výřez RZM 1 : 10 000 s vyznačením hráze a zátopy nádrže 

 

 

 
Obr. 4.2 Ukázka vrstevnicového plánu vytvořeného na základě podrobného zaměření. Rozsah i 

podrobnost odpovídá potřebám všech stupňů PD s rezervou pro případnou úpravu polohy hrázového 
profilu. Zvýrazněný výřez představuje rozsah obrázku 4.3. 
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Obr. 4.3 Ukázka podrobného zaměření - výřez. Vzdálenost křížků ortogonální sítě je 50 m, z obr. je 

patrná hustota bodového pole, která má vliv mj. na přesnost výpočtů kubatur při zpracování rozpočtu. 

4.2 Hydrologické a klimatické podklady 
Pro potřeby návrhu SN jde především o základní údaje ve smyslu ČSN 75 1400 (pro doby opakování 
do 100 let) a o nestandardní údaje (povodně s dobou opakování 200 až 10 000 let). Ty jsou potřeba 
pro návrh bezpečnostních přelivů a posouzení bezpečnosti významnějších SN kategorie III a vyšší 
nebo tam, kde projektant předpokládá při potenciální havárii ztráty lidských životů. Hydrologické 
podklady lze rozdělit na údaje o průtocích a objemech povodňové vlny. Do první skupiny je možné 
zařadit např. dlouhodobý průměrný roční průtok Qa, M-denní průtoky QMd, N-leté průtoky QN (např. 
Q100 je stoletý průtok, apod.), dlouhodobý průměrný specifický odtok qa. Pro návrh suché nádrže je 
třeba vždy zajistit údaje o objemech odtoku. Jsou to N-letý objem WN povodně a tvar povodňové vlny 
(hydrogram teoretické povodně). Je zapotřebí také doložit účinnost pro známé historické povodně, 
které svými parametry převyšují návrhovou povodeň (TNV 75 2415). Jedná se pouze o případy, kde 
jsou tyto povodně zaznamenány.  
Pro dobu opakování N > 100 let je třeba zajistit hydrologickou studii, v níž se řeší v povodí nádrže 
srážko-odtokový proces odpovídající reálné extrémní srážce zaznamenané na hydrologicky 
podobném povodí. Studie řešící nestandardní hydrologické údaje mohou být kromě ČHMÚ 
zpracovány a poskytovány také jinými odbornými pracovišti (např. Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. Masaryka). 
Posouzení funkce nádrže při takovéto povodňové epizodě může přispět ke zpřesnění kvantifikace 
přínosů i potenciálních rizik vyplývajících z existence předmětné suché nádrže. V případě studií je 
možné využívat pro výpočet parametrů přítoku (QN, WN, tvar povodňové vlny) metody používané 
v inženýrské praxi (např. metoda CN-křivek, model DESQ pro stanovení návrhových charakteristik 
povodňových vln v nepozorovaných profilech malých povodí vyvolaných přívalovými dešti, apod.). 
Vždy je třeba znát zjednodušující předpoklady a omezení platnosti těchto metod. V rámci těchto studií 
jsou často pro odhad tvaru povodně a tím i jejího objemu WN využívány výsledky výpočtu maximálního 
návrhového průtoku Qn vyvolaného kritickou srážkou. Za objem povodně se uvažuje objem 
povrchového odtoku z kritické srážky, který ale bývá výrazně nižší než objemy udávané ČHMÚ. Tento 
způsob stanovení objemu povodně nezohledňuje např. skutečnost, že největší objemy odtoku jsou 
v období jarního tání nebo objemy odtoku z dlouhotrvajících přívalových srážek, apod. To vede 
k poddimenzování navrhovaného objemu retenčního prostoru nádrže a zkreslení jejího 
transformačního účinku.  
Významným hydrologickým podkladem je kontrolní povodňová vlna, zpravidla uvažovaná jako 
teoretická N-letá povodňová vlna. Je-li pro posuzovanou lokalitu významné sezónní rozložení průtoků, 
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požaduje se variantní zpracování sezónních teoretických povodňových vln. KPV se doporučuje 
odvozovat variantním způsobem. Pro jejich zpracování se předpokládá použití metod odpovídajících 
soudobé úrovni poznání a současným možnostem zpracování potřebných hydrologických 
a meteorologických podkladů. Součástí údajů je informace o použitém metodickém postupu a popis 
spolehlivosti odvozených charakteristik KPV vzhledem k dostupnosti podkladů. Jako příklady metod 
pro odvozování KPV lze uvést: 
• statistická metoda s pravděpodobnostním vyjádřením jednotlivých charakteristik povodně pomocí 

pravděpodobnosti překročení kulminačního průtoku a podmíněné pravděpodobnosti objemu 
povodně (v závislosti na velikosti kulminačního průtoku s dobou opakování N let), 

• statistický přístup separovaného odhadu pravděpodobnosti překročení kulminačního průtoku 
s přiřazením příslušného objemu a typického průběhu s doporučením pro případy, kdy nelze 
zajistit přístup podle předchozího odstavce, 

• deterministický přístup s metodou jednotkového hydrogramu (např. model HEC-1) nebo pomocí 
frekvenční verze TOP-modelu. 

Pro vodní díla zařazená do I. nebo II. kategorie se pro odvození KPV použijí alespoň dvě nezávislé 
metody.  
Dalším podkladem jsou i případné údaje o vybraných největších pozorovaných povodních včetně 
odhadu pravděpodobné doby opakování jejich kulminačních průtoků. 
Poskytované údaje se implicitně předpokládají jako přirozené neovlivněné. V opačném případě musí 
být tato skutečnost výslovně uvedena. 
Je-li suchá nádrž součástí vodohospodářské soustavy a bude-li v rámci vodohospodářské soustavy 
také posuzována, je třeba tuto okolnost sdělit v objednávce hydrologických podkladů. Pro tento případ 
je třeba podklady doplnit v jednotlivých hodnocených profilech o postupové doby průtoků. Součástí 
posudku je pak posouzení vlivu výše ležících vodních děl a úprava hydrogramu průtokových vln 
v dolních profilech. Uvažovaný účinek se musí vždy zdůvodnit a u významných vodních děl se jej 
doporučuje konzultovat u zpracovatele hydrologických údajů. Je třeba také ověřit případný vliv nádrží 
položených výše na toku na hodnoty poskytovaných hydrologických údajů. 

Mezi klimatické údaje patří údaje o srážkách, teplotách, výparu, směru a rychlosti větru a údaje 
o mrazových obdobích.  

Pro vodní dílo zařazené do I. až III. kategorie se požadují údaje o větrných podmínkách v posuzované 
lokalitě pro posouzení výběhu vln na návodní svah:  

• rychlost větru ve známé výšce nad přilehlým terénem, 
• trvání pro požadovanou pravděpodobnost překročení 2 % až 4 %, 
• převažující směr větru. 
Pro navrhování SN musí být uvedené údaje získány, popř. minimálně ověřeny u ČHMÚ.  
Platnost hydrologických údajů je časově omezená. Dobu jejich platnosti stanovuje zpracovatel 
(poskytovatel).  
Doporučuje se, aby projektant, popř. posuzovatel vždy ověřil poskytnuté hydrologické údaje 
s ohledem na místní specifické podmínky. Nabízí se například srovnání s obalovými křivkami 
maximálních specifických odtoků, u malých povodí s plochou menší než 5 km2 je třeba prověřit 
skutečnou polohu rozvodnice vzhledem k liniovým stavbám a souvisejícím terénním úpravám, 
morfologii, apod. 

4.3 Inženýrsko-geologické, hydrogeologické a pedologické 
podklady  

Geologické a hydrogeologické podmínky spolu s geotechnickými vlastnostmi materiálů podloží 
dominantně ovlivňují bezpečnost a hospodárnost díla. V řadě případů jsou z hlediska realizovatelnosti 
a finančních nákladů limitujícím faktorem. Z tohoto pohledu je důležité provedení kvalifikovaného 
a adekvátního inženýrsko-geologického (IG) a geotechnického průzkumu lokality. Při nedostatečně 
provedeném a neúplně zhodnoceném průzkumu došlo v minulosti u řady děl k problémům při 
výstavbě, ke změnám projektu, ke zdražení stavby, k obtížím při provozu hotového díla, ale i ke 
katastrofám. Určitým návodem pro provádění inženýrskogeologického průzkumu může být starší ČSN 
73 0090 (zrušena 1998). Předmětem geologického průzkumu musí být zejména: 
• IG poměry v místě hráze a v místě předpokládaných objektů, v zátopě a přilehlém území 

ovlivněném výstavbou hráze s ohledem na možnost abraze břehů, sesuvů, na propustnost dna 
a břehů nádrže, apod., 
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• vhodná naleziště sypanin včetně jejich kvalitativního a kvantitativního posouzení a zhodnocení 
vhodnosti pro sypání hráze (soudržných zemin, štěrkopísků, kamene, apod.), 

• zatřídění zemin a skalních hornin v podloží hráze a v nalezišti sypanin do tříd těžitelnosti. 

Pro zajištění průzkumu je třeba nejprve zpracovat tzv. „technické zadání“ (TZ), kterým objednatel 
specifikuje všechny základní otázky, které mají být inženýrskogeologickým průzkumem (IGP) 
a hydrogeologickým průzkumem (HGP) řešeny. Technické zadání musí obsahovat alespoň předběžné 
umístění a parametry stavebních objektů.  
Průzkum je účelné dělit na etapy v závislosti na otázkách, které vzniknou během přípravy a návrhu 
projektu: 
• 1. etapa – rešeršní zhodnocení veškerých dostupných informací a dokumentů, návrh postupu 

a rozsahu průzkumu, tj. projekt průzkumných prací, 
• 2. etapa – předběžný průzkum, 
• 3. etapa – podrobný průzkum. 
Podklady uvedené v 1. a 2. etapě je účelné pořídit nejpozději v rámci zpracování DÚR, neboť 
geologické a hydrogeologické podmínky mohou výrazně ovlivnit umístění, tvar a rozměry tělesa hráze. 
V rámci průzkumu se především zjišťují skladba a propustnost vrstev podloží. 
U hrází se v těchto etapách geologický průzkum provádí kopanými sondami, jádrovými vrty, rýhami, 
průzkumnými štolami či šachtami. Výstupem je kromě zprávy zejména geologický profil napříč údolím 
v místě hráze. Přitom se sleduje také úroveň hladiny podzemní vody (HPV) a propustnost materiálů 
např. pomocí nálevných zkoušek, při kterých se vrt plní vodou při atmosférickém tlaku. Průzkum je 
třeba provést v profilu hráze i v zátopě (materiálové naleziště, propustnost dna a břehů nádrže). 
Průzkum naleziště má za cíl ověřit množství a vlastnosti materiálů na výstavbu hráze. 
Hydrogeologický průzkum zahrnuje zkoumání režimu podzemních vod, podmínky infiltrace 
a propustnost, vliv prosakující vody na podloží hráze, na okolní prostředí, na stabilitu břehů nádrže 
a také na vodohospodářskou bilanci. IGP slouží k získání kvantitativních údajů o vlastnostech 
a chování zemin podloží, resp. tělesa hráze. Geotechnický rozbor zemin slouží k objasnění poměrů 
lokality, zejména místa hráze a objektů a podmínek v zemníku. Provádí se zejména: 
• stanovení zrnitosti, 
• zatřídění zemin dle ČSN EN ISO 14689-1 a ČSN EN 1997-1 Eurokód 7, 
• posouzení vhodnosti materiálů pro zamýšlené použití, 
• stanovení konzistence, konzistenčních mezí a plasticity (Ip, wL,…), 
• stanovení základních fyzikálních charakteristik (γZ, ϕ, c, Edef), 
• zkoušky zhutnitelnosti – Proctor standard, 
• stanovení obsahu organických látek.  

3. etapa zahrnující podrobný průzkum se provádí pro projektovou dokumentaci k žádosti o stavební 
povolení, pro zadávací dokumentaci a projektovou dokumentaci pro provádění stavby na základě 
prostorového řešení (rozměry a umístění hráze a hlavních objektů, typ hráze a kubatury materiálů, 
maximální a minimální úroveň hladiny v nádrži). Součástí podrobného IG průzkumu by mělo být 
provedení hutnicího pokusu pro stanovení vhodného postupu hutnění tělesa hráze. Hutnicí pokus je 
možné zajistit až bezprostředně před zahájením prací v rámci dodávky stavby. Zhotovitel díla zpracuje 
program zhutňovací zkoušky pro všechny materiály hráze na základě inženýrsko-geologické 
a geotechnické znalosti podloží a s využitím projektem určených nalezišť potřebných materiálů. Také 
se musí použít konkrétní hutnicí prostředky, které bude mít dodavatel k dispozici v době výstavby. 
Hutnicí pokus je možné provádět až po odsouhlasení „Programu zhutňovací zkoušky“ objednatelem 
(správcem stavby) a za jeho účasti. Výsledné vyhodnocení hutnicího pokusu podléhá schválení 
objednatelem (správcem stavby) a projektantem. 
V praxi je inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum z „úsporných důvodů“ často podceňován, 
což vede v řadě případů k vážným potížím při výstavbě i k poruchám existujících děl. 
Hydrogeologický průzkum doplňuje informace o výskytu a o vlastnostech podzemních vod 
a o propustnosti hornin v podloží. Zde je třeba vzít v úvahu, že u suchých nádrží dochází pouze 
k jejich občasnému naplnění.  
Pedologický průzkum je zaměřen na zjištění vlastností půdy v budoucí zátopě a na její složení. 
Důležité je též stanovení mocnosti půdní vrstvy a bonitace půd, což je důležité pro návrh úprav 
v zátopě SN a dále pro potřeby stanovení podkladů pro případné vynětí za zemědělského 
a lesnického půdního fondu. Důležité je také posouzení možnosti dalšího využívání pozemků v zátopě 
SN a také shromáždit údaje o existujících systémech odvodnění, závlah popř. protierozních 
opatřeních. 
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4.4 Podklady o území 

4.4.1 Územně plánovací podklady 
Mezi další podklady nutné k vypracování projektové dokumentace SN je možné zařadit zejména 
podklady územního plánování.  
Sem patří: 
• územně plánovací podklady, kterými jsou: 

− územně analytické podklady - zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, 
− územní studie - ověřují možnosti a podmínky změn v území, 
− majetkové poměry pozemků v dotčené lokalitě, 

• územně plánovací dokumentace (ÚPD), kterou tvoří: 
− zásady územního rozvoje - stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití, 

− územní plán - stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury,  

− regulační plán - stanoví v řešené ploše podrobné podmínky pro vymezení a využití 
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru 
území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby 
nebo veřejně prospěšná opatření. 

Dále jsou významné podklady: 
• vymezující veškerá podzemní i nadzemní vedení v navrhované lokalitě,  
• projektové dokumentace vztahující se k řešenému území (zejména meliorační stavby, ÚSES, 

apod.),  
• rozvojové studie a koncepce (zaměřené zejména na ochranu před povodněmi),  
• podklady o ochranných pásmech,  
• veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších právnických a fyzických osob.  

4.4.2 Podklady o povodí 
Důležitým podkladem pro návrh suché nádrže je průzkum území, které má být nádrží ochráněno. 
Především se jedná o stanovení neškodného průtoku v intravilánech sídel, průmyslových aglomerací, 
popřípadě jiných objektů níže po toku, které limitují vodohospodářské řešení nádrže, případně i její 
samotnou efektivitu ve smyslu reálného příspěvku k ochraně před povodněmi. K návrhu suché nádrže 
je nutno také zajistit informace o koncepci ochrany před povodněmi uceleného povodí a tuto koncepci 
v návrhu zohlednit. 

4.4.3 Vlastnické pom ěry v prostoru stavby a zátopy 
Již v prvotní fázi přípravy je vhodné provést rešerši vlastnických vztahů v místě uvažovaného vodního 
díla včetně prostoru zátopy. I vodohospodářsky a inženýrsky kvalitně navržená stavba může být 
zablokována neprůchodnosti majetkového vyrovnání s vlastníky pozemků a všechny dosavadní 
náklady na přípravu stavby jsou tím pak znehodnoceny. Již v prvotní fázi návrhu je vhodné zjistit počet 
jednotlivých vlastníků, případně s nimi návrh realizace rámcově projednat. 

4.4.4 Podklady o dalších zájmech v území 
Dalšími zájmy v území jsou například zájmy ochrany přírody, nebo ochrany nerostného bohatství. 
V případě zájmů ochrany přírody je nutné zjistit, zda se v místě případně v blízkosti stavby a celé 
zátopy vyskytují objekty či plochy podléhající ochraně v rámci ochrany přírody (národní parky, 
chráněné krajinné oblasti, přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, apod.), 
případně je nutné kvantifikovat vliv realizace stavby na tyto objekty ochrany. Jelikož je stavba suché 
nádrže realizována na vodním toku, který je zároveň přirozeným biokoridorem, dochází zde k dotčení 
Územního systému ekologické stability (ÚSES). Tyto střety je vhodné vyřešit již v počáteční fázi 
přípravy projektu, protože požadavky ze strany ochrany přírody mohou zásadně ovlivnit koncepci 
a technický návrh díla (například nutnost realizace migračního zařízení v podobě biokoridoru případně 
rybího přechodu, apod.). 
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4.5 Další podklady 

4.5.1 Předpisy a normy 
Dalšími nezbytnými podklady jsou související předpisy, normy, odborná literatura zaměřená na řešení 
SN a další technické pomůcky, jako jsou typizační a oborové směrnice. Podrobnější rozbor vybraných 
předpisů, norem a dalších podkladů je uveden v kapitole, souhrnně jsou ve výčtu obecné podklady 
uvedeny v kapitole 13. 

4.5.2 Údaje o splaveninovém režimu 
Pro posouzení možného zanášení prostoru suché nádrže při povodních a pro návrh uspořádání 
funkčních objektů je třeba zhodnotit smyvy v povodí nádrže a splaveninový režim na přítoku do suché 
nádrže. Současně je třeba posoudit možnosti zvýšeného transportu pláví z povodí suché nádrže 
a jeho vliv na funkčnost jednotlivých zařízení. Kritickým faktorem může být ucpávání neovladatelných 
spodních výpustí popř. zúžených profilů bezpečnostního přelivu plovoucími předměty. 
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5 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ SN 
Vodohospodářské řešení je základem pro efektivní návrh SN z hlediska jejího objemu a jeho využití 
pro transformaci návrhové povodňové vlny (ČSN 75 2405). Rozsah je dán významem SN a její funkcí. 
Vodohospodářské řešení by mělo být doloženo tak, aby byla možná kontrola jeho fází a výsledků.     

5.1 Účel vodohospodář ského řešení nádrže  
Vodohospodářské řešení spočívá zejména v řešení transformace povodňové vlny nádrží. Provádí se 
ve variantách, zpravidla řešením průchodu teoretických povodňových vln různé doby opakování. 
U návrhové povodně jde o návrh retenčního objemu a způsobu manipulace ke snížení kulminace 
přítoku na požadovanou neškodnou hodnotu. U KPV zpravidla s delší dobou opakování jde 
o posouzení bezpečnosti hráze vodního díla při povodních. Návrhy objektů a retenčních objemů 
a jejich umístění obě uvedená řešení ovlivňují. Cílem je navrhnout SN tak, aby transformovala 
návrhovou povodeň na požadovaný neškodný odtok a při průchodu kontrolní povodňové vlny zajistila 
kapacita přelivu její bezpečné převedení. Účelem vodohospodářského řešení nádrže je: 
• stanovit objemy jednotlivých prostorů (podle funkce nádrže), 
• vyřešit optimální způsoby řízení odtoku z nádrže a míru ochrany před povodněmi, 
• stanovit požadavky na parametry jednotlivých objektů a jejich uspořádání, 
• zjistit vliv nádrže na průtok vody ve vodním toku a na vodní díla pod nádrží i s ohledem na možné 

souběhy povodňových vln a možný negativní vliv suché nádrže na odtokové poměry, 
• poskytnout spolehlivé podklady pro návrh funkčních objektů SN a hráze z pohledu bezpečnosti 

a provozuschopnosti vodního díla, 
• poskytnout podklady pro vypracování manipulačního řádu nádrže a pro příslušná rozhodnutí 

vodoprávního úřadu, 
• poskytnout podklady pro posouzení ekologických účinků nádrže. 

U nově navrhované suché nádrže obsahuje vodohospodářské řešení rovněž výpočty pro období 
realizace a těsně po jejím ukončení. Zde se jedná o: 
• převádění vody přes staveniště během výstavby (výpočet se provádí i u stávající suché nádrže, 

která je dotčena změnou stavby po jejím dokončení), 
• ověření funkce a bezpečnosti díla prvním plnění a prázdnění nádrže (ověřovací provoz) zejména 

s ohledem na rychlé vyprázdnění nádrže po průchodu povodňové vlny a také na stabilitu svahů 
hráze při rychlém prázdnění. 

5.2 Rozdělení prostor ů v suché nádrži 
Prostor suché nádrže může být buď bez stálého nadržení (zcela suchá nádrž) nebo s určitým 
omezeným objemem stále nadržené vody. Rozdělení prostorů v nádrži je patrné z obr. 5.1. 

a)       b) 
Obr. 5.1 Rozdělení prostorů v suché nádrži 

a) bez stálého nadržení,   b) s prostorem stálého nadržení 
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V obr. 5.1 značí:  

Mmax – kóta maximální hladiny 
Ms – kóta hladiny stálého nadržení 
Mro – kóta hladiny ovladatelného ochranného prostoru 
Mrn – kóta hladiny neovladatelného ochranného  
prostoru 

Vc – objem celkového prostoru 
Vs – objem prostoru stálého nadržení 
Vr – objem ochranného prostoru 
Vro – objem ovladatelného ochranného prostoru 
Vrn – objem neovladatelného ochranného 
prostoru 

Z účelu nádrže vyplývají požadavky na stanovení jednotlivých funkčních prostorů. V rámci tohoto textu 
je podrobněji rozvedeno stanovení ochranného objemu. 

5.3 Stanovení funkčních prostor ů a návrh funkčních za řízení  
Z účelu nádrže vyplývají požadavky na stanovení jednotlivých funkčních prostorů. U suché nádrže jde 
především o retenční prostor, v rámci tohoto textu se proto omezíme na funkci retenční, tj. na 
stanovení objemu ochranného prostoru. Případné stanovení ostatních prostorů je uvedeno 
v dostupných podkladech [Vrána, Beran 2002], [Šálek a kol. 1989], [Starý 1991], apod. 
V dalším textu při řešení velikosti ochranného prostoru zanedbáváme ztráty vody výparem, infiltrací do 
dna nádrže, průsakem hrází a podložím i provozní ztráty (na uzávěrech, apod.). 

5.3.1 Stanovení ochranného prostoru 
Stanovení ochranného prostoru vyžaduje vyřešení retenčního účinku nádrže. Výsledkem je stanovení 
objemu retenčních prostorů Vrn resp. Vro, v závislosti na parametrech spodních výpustí, 
bezpečnostního přelivu a počáteční hladině v nádrži.  Řešení vychází ze základní rovnice nádrže.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tVOtO
dt

tdV
tOtQ ==− ;        (5.1) 

Z rovnice vyplývá, že se vyžaduje znalost přítoku Q(t) do nádrže, parametrů odtoku z nádrže O(t), 
který je funkcí plnění nádrže O(V(t)) a parametrů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Vstupním 
podkladem je tvar návrhové povodňové vlny, která představuje přítok vody do nádrže. Návrhové 
parametry hydrogramu jsou dány jednak ČSN 75 2340, resp. ČSN 75 2935, podle níž se stanoví 
parametry kontrolní povodně. Z hlediska odtoku je důležitým podkladem velikost neškodného odtoku 
pod nádrží. Tato hodnota podstatně ovlivňuje výsledky řešení. U nově navrhovaných suchých nádrží 
řešíme úlohu, kdy hledáme velikost retenčních prostorů tak, aby došlo k požadovanému účinku, 
kterým je snížení kulminačního průtoku návrhového hydrogramu na neškodný odtok v předepsaném 
profilu pod nádrží. U existujících suchých nádrží se prošetřuje účinek nádrže při daném disponibilním 
a konstrukčním uspořádání funkčních zařízení. V řadě případů je snahou zvýšit retenční účinek 
stávající vodní nádrže např. posílením kapacity spodní výpusti, zřízení nového výpustného zařízení 
(například vytvořeného dodatečně zřízeným otvorem ve zdi bezpečnostního přelivu), apod.    
Podrobně je řešení popsáno v odborné literatuře, další text se zaměřuje zejména na uvedení hlavních 
zásad pro suché nádrže, u nichž se předpokládá nehrazený bezpečnostní přeliv. U hrazeného přelivu, 
který při zajištění funkce umožňuje optimálnější řízení odtoku podle skutečných průtokových poměrů, 
je třeba prokázat výpočtem, že při chybné obsluze či selhání zařízení (uzávěr zůstane uzavřen) 
nebude ohrožena bezpečnost díla. Do výpočtu retenčního účinku se započítá odtok QV spodními 
výpustmi, které u suchých nádrží bývají bez regulačních uzávěrů. Obecně musí být kapacita výpustí 
při maximální hladině nižší než neškodný odtok Qne. Bezpečnost díla a návrh kóty maximální hladiny 
Mmax je třeba přešetřit pro průchod návrhové povodňové vlny při zavřených nebo ucpaných výpustech 
a počáteční hladině na kótě koruny přelivu. Současně je třeba přešetřit podmínky průchodu kontrolní 
povodňové vlny s ohledem na polohu mezní bezpečné hladiny. Pro díla odpovídající malým vodním 
nádržím se většinou nepředpokládá ve fázi plnění retenčního prostoru řízení odtoku spodními 
výpustmi.  
Hledání velikosti retenčního prostoru vede na optimalizační úlohu, kdy se pro dané parametry spodní 
výpusti a bezpečnostního přelivu hledá optimální rozdělení objemů Vrn a Vro retenčních prostorů tak, 
aby jejich velikost byla pro požadovaný retenční účinek minimální. Plnění ovladatelného retenčního 
prostoru s objemem Vro závisí pouze na kapacitě spodních výpustí, plnění neovladatelného retenčního 
prostoru Vrn závisí na tvaru a délce přelivné hrany. Účinnost různě velkých retenčních prostorů 
u suché nádrže s prostorem stálého nadržení je patrná z obrázku 5.2. 
Řešení se provádí buď graficky (tradiční Klemešova metoda) nebo častěji numericky [Starý 1991] ze 
zadané úrovně hladiny v nádrži, nejčastěji z kóty dna nádrže nebo u suchých nádrží s trvalým 
objemem vody z hladiny stálého nadržení. Postupně se simuluje průchod návrhové povodně nádrží 
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pro zadanou polohu a délku přelivné hrany a zvolené uspořádání spodních výpustí. U spodních 
výpustí je hlavním parametrem určujícím kapacitu jejich počet, průměr škrticího otvoru a navazujícího 
potrubí, nebezpečí jejich zahlcení směrem od koryta pod hrází a jednotlivé místní ztráty (česle, zúžení 
na vtoku, apod.). Obecně lze povodňové řízení odtoku při povodni provádět pouze s využitím 
ovladatelného retenčního prostoru (obr. 5.2a) nebo kombinací účinků ovladatelného i neovladatelného 
retenčního prostoru (obr. 5.2b). Z hlediska účinnosti retenčních prostorů je výrazné transformace 
dosaženo jen ovladatelným retenčním prostorem pod korunou bezpečnostního přelivu (obr. 5.2a). 
Následně je vždy nutné přešetřit bezpečnost vodního díla při povodních na parametry kontrolní 
povodňové vlny, což může vést ke zpětné úpravě  návrhu funčních zařízení. 
 

 
a) 

 
b) 

 Obr. 5.2 Účinnost různě velkého ochranného prostoru  
a) úplná transformace povodňové vlny, b) částečná transformace povodňové vlny 

 
V následujícím textu uvedeme stručně princip řešení transformačního účinku nádrží popsaného 
rovnicí (5.1) metodou Runge-Kutta 4. řádu [Starý 1991, 2006]. Označme ∆t délku časového kroku, 
objem V(t) = V0  a  V(t+∆t) = V1. Ve smyslu metody Runge-Kutta 4. řádu lze objem V(t+∆t) vyjádřit: 
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Přesnost řešení významně ovlivňuje velikost časového kroku ∆t. Délka časového kroku se volí tak 
malá, aby absolutní hodnota K2 - K3 ≈ 0,05K2 . 
Pro soustavu suchých nádrží je třeba respektovat spolupůsobení nádrží (doby doběhu odtoku 
z jednotlivých nádrží) směrem po toku. Pro řešení je vhodné použít simulační modely s řešením 
neustáleného proudění říční sítí. To vyžaduje použití programového vybavení umožňujícího 
dynamické simulace (MIKE11, HEC-RAS, HEC-HMS, HYDROG, popř. dalších). U SN, je třeba vždy 
prověřit jejich vliv s ohledem na možnost souběhu kulminací pod soutokem. Jde o případy, kdy 
v určité vzdálenosti pod nádrží je soutok s vodním tokem s významnou plochou povodí. Zde se může 
projevit nepříznivě souběh povodňových vln. Možný nepříznivý efekt takového souběhu je patrný 
z příkladu na obr. 5.3, kde vybudováním suché nádrže dojde pod soutokem paradoxně ke zvýšení 
kulminačního průtoku z cca 9 m3/s na cca 11 m3/s. 
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a) před vybudováním suché nádrže b) po vybudování suché nádrže 
Obr. 5.3 Možný nepříznivý účinek suché nádrže pod soutokem dvou toků (upraveno dle P. Křivky) 

5.3.2 Hydraulický návrh spodních výpustí  
U suchých nádrží doporučuje norma TNV 75 2415 bezobslužné výpusti, které musí umožnit úplné 
vypuštění nádrže a kapacita těchto výpustí při maximální hladině nepřesáhne neškodný odtok. V řadě 
případů jde o ponořené objekty (i přes praktickou nemožnost provedení ověřovacího provozu 
a nepřístupnost při povodních) s předsazeným česlovým rámem, škrticím otvorem a odpadním 
potrubím většího průměru s kapacitou umožňující proudění o volné hladině (obr. 5.4). 
I u bezobslužných výpustí je v rámci každé povodňové výstrahy nutno ověřit průtočnost výpustného 
objektu. Problémy s uzavřením výpusti při prvním řízeném napouštění v rámci ověřovacího provozu 
řeší věžový objekt (obr. 5.5), u menších děl např. požerákového typu (obr. 5.7). Zkušenosti ukazují, že 
z vodohospodářského hlediska mají výpusti vybavené uzávěry nesporné přednosti.  
 

 
 

a) 
 

b) 

Obr. 5.4 Ponořený vtokový objekt spodní výpusti 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 5.5 Věžový vtokový objekt spodní výpusti 
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Dimenze jednotlivých částí spodní výpusti vychází z koncepce funkčního zařízení. Rozměry 
jednotlivých částí vychází z návrhových parametrů díla (kapitola 1.3), jako je neškodný odtok pod SN, 
návrhový a kontrolní průtok, apod. a stanoví se hydraulickým výpočtem, který sestává z:  
• výpočtu ztrát na předsazeném česlovém rámu (obr. 5.4, 5.5) se zohledněním jeho možného 

částečného zanesení, resp. ucpání, 
• výpočtu přívodního potrubí k uzávěrové šachtě, pokud je umístěna v tělese hráze, 
• výpočtu průtoku dnovým škrticím nátokovým otvorem (obr. 5.6), 
• výpočtu průtoku dnovou výpustí o volné hladině, 
• výpočtu přepadu přes dlužovou stěnu v případě nádrže se stálým nadržením, 
• posouzení zahlcení spodní výpusti směrem od odpadního koryta za vývarem, 
• návrhu vývaru. 
 

Ztráty na česlích hč lze stanovit např. dle Kirschmera: 

αξ sin
2

2

g

v
h č

čč
= ,          (5.4) 

kde ξč je součinitel místních ztrát na česlích, α je úhel sklonu česlic od vodorovné roviny a vč je 
přítoková rychlost před česlicemi. Součinitel místních ztrát se vypočte ze vztahu: 
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kde β je tvarový součinitel, t je tloušťka česlic a b je mezera (rozteč) mezi česlicemi.  

Tab. 5.1 Hodnoty tvarového součinitele β pro různé profily česlic 

Profil 
   

 
Tvarový součinitel β 2,42 1,83 1,64 1,79 

 
Doporučené rozteče b česlic uvádí tabulka 5.2. 

Tab. 5.2 Doporučené rozteči česlic výpustí 

Jmenovitá světlost výpusti [mm] Rozteč česlic b [mm] 
do 800 90 

800 až 1 600 120 
1 600 až 3 000 210 

nad 3 000 300 

 
Škrticí otvor (obr. 5.6) zajišťuje nepřekročení neškodného odtoku z nádrže před dosažením koruny 
bezpečnostního přelivu. Další funkcí je udržení proudění s volnou hladinou v odpadním potrubí za 
vtokovým objektem. Průtok při tlakovém proudění ve škrticím otvoru je dán vztahem: 

tlakpotrtlak hgAQ 21ϕ= ,         (5.6) 

kde Qtlak je průtok škrcením v tlakovém režimu, φ1 je výtokový součinitel, Apotr je průtočná plocha 
potrubí, g je tíhové zrychlení, htlak je rozdíl kóty tlakové úrovně před a za škrticím otvorem. Výtokový 
součinitel se stanoví ze vztahu: 

     

∑++
=

iD

L ξλα
ϕ 1

1
,         (5.7) 

kde α ≈ 1,1 je Coriolisovo číslo, λ je součinitel ztrát třením po délce (v případě škrticího potrubí) např. 
dle Moodyho diagramu pro oblast drsného potrubí s velikostí výstupku ∆, L je délka zaškrcené spodní 
výpusti, D je průměr škrticího otvoru,  Σξi je součet přepočtených součinitelů místních ztrát (vtok, 
rozšíření, výtok). 
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Obr. 5.6 Škrticí otvor ve dně věžového vtokového objektu 

 
V odpadním potrubí spodní výpusti za škrcením je snahou zachovat proudění o volné hladině. 
Výpočet proudění za škrcením při volné hladině lze zjednodušeně provést s použitím Chézyho rovnice 
pro kruhové potrubí za předpokladu kvaziustáleného rovnoměrného proudění. Tohoto postupu lze 
použít, není-li hladina vody v potrubí ovlivněna dolní vodou z koryta pod hrází. Sklon dna potrubí se 
doporučuje takový, aby bezpečně zaručil bystřinné proudění v celé délce potrubí při všech průtocích. 
Tomu odpovídá podélný sklon cca 1 %. Průtok lze odvodit také s využitím hydraulických tabulek stok 
[Herle, Štefan, Turi-Nagy 1971]. Vždy je třeba posoudit možnost ovlivnění kapacity potrubí zpětným 
vzdutím z odpadního koryta. V případě historických spodních výpustí z dřevěného potrubí musí být 
potrubí stále zavodněno tzv. podtrubní jámou, proudění bude vždy v tlakovém režimu a posuzuje se 
podle vztahů (5.6) a (5.7). 
 

V případě suché nádrže s určitým objemem stálého nadržení je hladina stálého nadržení udržována 
obvykle dlužovou stěnou. Spodní výpust je požerákového typu, popř. v kombinaci s hrazením 
kanalizačním šoupátkem. Na obrázku 5.7 je schéma spodní výpusti požerákového typu.  
 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 5.7 Schéma spodní výpusti s požerákovou spodní výpustí 
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Kapacita v profilu dluží se počítá jako přepad, případně s uvažováním bočních kontrakcí:  
5,12 pppp hgbmQ ⋅⋅⋅⋅=          (5.8) 

kde Qp je průtok přes  dlužovou stěnu, mp je přepadový součinitel, bp je účinná délka přelivné hrany 
dlužové stěny, hp je přepadová výška stanovená jako rozdíl kóty hladiny v šachtě požeráku a kóty 
přelivné hrany. V případě, že kóta horní betonové hrany konstrukce požeráku je níže než hladina 
a požerák není shora uzavřený, dochází i k přepadu přes ostatní otevřené horní hrany konstrukce, 
čímž se prodlužuje délka přelivné hrany. Zde je třeba vzít úvahu zúžení paprsku kontrakcí, popř. ztrátu 
na průtoku česlovým rámem. V řadě případů je nátok do požerákové šachty zajištěn také přes horní 
pochůzný rošt (obr. 5.8). 
  

 

Obr. 5.8 Ukázka kombinovaného nátoku do požerákové šachty 

Rozdíl htlak mezi kótami hladiny v nádrži a v šachtě požeráku se vypočte s využitím vztahů (5.6) a (5.7) 
se zohledněním všech ztrát na vtoku do šachty požeráku, popř. nátokovým potrubím v případě 
požerákové šachty umístěné v tělese hráze. Ztráty obvykle vznikají při průchodu vtokovým česlovým 
rámem, kontrakcí na vtoku, případně třením po délce přívodního tlakového potrubí mezi nádrží 
a šachtou požeráku.   
Výsledkem hydraulického výpočtu spodní výpusti je měrná křivka průtoku popisující závislost mezi 
plněním nádrže a odtokem spodní výpustí. Znalost této závislosti je nutná pro řešení ochranného 
účinku. Na obr. 5.9 je uvedena ukázka detailu typické měrné křivky průtoku v konfiguraci dlužové 
stěny na kótě 595,00 m n. m. se škrticím otvorem dle obr. 5.7. Kapacita objektu je zprvu dána 
přepadem přes dlužovou stěnu, po zahlcení škrticího otvoru a nastoupání hladiny v odtokové 
požerákové šachtě za dlužemi je přepadový paprsek zahlcen a kapacita je určována tlakovým 
prouděním v odtokové sekci požeráku. 
Na obr. 5.10 je ukázka výsledků složitějšího hydraulického řešení jednotlivých částí spodní výusti 
nádrže se stálým nadržením udržovaným dlužemi s horní hranou na kótě 311,00 m n. m. Posuzuje se 
kapacita škrticího otvoru DN 500 a odpadního potrubí DN 600 za škrcením. Na čárkované čáře odtoku 
škrticím otvorem DN 500 je nejprve patrné dílčí snížení kapacity škrticího otvoru při jeho zahlcení 
a následně větší pokles průtoku při zahlcení odpadního potrubí DN 600. Hladina v korytě pod hrází 
neovlivní poměry v odpadním potrubí. Přepad přes dlužovou stěnu počítaný ze vztahu (5.8) je vázán 
k hladině vody v nátokové šachtě požeráku. Měrná křivka vyjadřující závislost přepadového množství 
na hladině v nádrži je od křivky získané ze vztahu (5.8) odlehlá o ztrátovou výšku htlak získanou ze 
vztahu (5.6). V konečné fázi plnění nádrže je patrná ztráta kapacity objektu v důsledku zahlcení 
škrticího otvoru a odtokového potrubí.  
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Obr. 5.9 Ukázka měrné křivky průtoku spodní výpustí požerákového typu se škrticím otvorem 
(diafragmou) 

Obr. 5.10 Ukázka měrných křivek průtoku ve spodní výpusti SN s částečným nadržením vody 

 
Ve všech případech, kdy je za škrticím otvorem umístěno potrubí, popř. odpadní chodba většího 
průměru, je třeba zajistit dostatečné zavzdušnění prostoru (obr. 5.5, 5.7). Za zúžením musí být 
vyústěno zavzdušňovací potrubí s plochou FP stanovenou dle vztahu: 

;
a

v

Z
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Q
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FF
F ⋅

−
=   va ≤ 45 m/s,        (5.9) 
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kde FC je plocha příčného řezu odpadního potrubí, resp. chodby, FZ je plocha zúžení, resp. škrticího 
otvoru, va je rychlost vzduchu, Qv je návrhový průtok spodní výpusti.  
Na tomto místě připomínáme, že u spodních výpustí s ponořeným vtokem lze technicky jen stěží 
zajistit zavzdušnění prostoru za zúžením (obr. 5.4, 5.8). 
 
Na výtoku z odpadního potrubí spodní výpusti je třeba zajistit tlumení energie vytékajícího proudu 
vody. To se provádí podle režimu proudění v odpadním potrubí a v korytě pod hrází. Platí následující: 
• bystřinné proudění ve spodní výpusti i v odpadním korytě – nedojde k vodnímu skoku, tlumení 

zajišťuje zdrsněný skluz, popř. úsek opevněného toku; snahou je vyrovnat rychlost vody ve spodní 
výpusti s rychlostí v toku, 

• bystřinné proudění ve spodní výpusti a říční v odpadním korytě – dojde k vodnímu skoku, tlumení 
zajišťuje vývar. 

Pokud jde v obou případech o bystřinné proudění, připadá v úvahu umělé zdrsnění koryta za výpustí 
a jeho opevnění v délce, na níž se sníží rychlost vytékajícího proudu s rychlostí v korytě. Pokud je 
třeba zajistit přechod z bystřinného proudění ve spodní výpusti do říčního proudění v korytě, je třeba 
provést návrh vývaru. 
Umělé zdrsnění se provádí např. kameny zabetonovanými do dna, opevněním koryta lomovým 
kamenem popř. příčnými prahy obdobně jako u zdrsněných skluzů (obr. 5.16). Pro návrh v případě 
větších podélných sklonů je možné použít například podkladu [Zástěra a kol. 1984]. V případě 
menšího podélného sklonu se výpočet provádí standardní metodou po úsecích s tím, že se ve 
zdrsněném úseku zadává zvýšená drsnost [Čertousov 1962]. V případě příčných prahů se součinitel 
drsnosti stanoví ze vztahu: 

1000/33,01,22,54 
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h
n ,        (5.10) 

kde h je hloubka vody, a je výška příčného prahu, b šířka obdélníkového žlabu. Přitom se doporučuje, 
aby vzdálenost prahů byla zhruba osminásobkem jejich výšky, šířka prahu pak cca 1,5násobkem 
jejich výšky. Vztah (5.9) lze použít do podélného sklonu až 15%. Pro osamělé kameny zabetonované 
s vystřídáním do dna lze použít vztahu: 
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kde m je počet kamenů v jedné řadě, a je střední průměr kamene. 
Při přechodu bystřinného proudění do říčního je třeba navrhnout vývar. Obvykle se vývar navrhuje 
v příčném řezu jako obdélníkový, popř. lichoběžníkový (obr. 5.11).  
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 5.11 Uspořádání vývaru a) v lichoběžníkovém korytě, b) s prakticky svislými zdmi 

Návrh obdélníkového vývaru se provádí v následujících krocích (obr. 5.12): 
• výpočet energetické výšky na konci spodní výpusti, 
• výpočet první a druhé vzájemné hloubky, 
• ověření míry vzdutí a návrh hloubky vývaru, 
• ověření možnosti vzniku podružného přepadu na prahu vývaru. 
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a) b) 

Obr. 5.12 K hydraulickému řešení vývaru 
 
Energetická výška Ev v profilu zaústění spodní výpusti do vývaru se stanoví ze vztahu:  

g

v
hzE v

vvv 2

2⋅++= α
,   

        (5.12)
 

kde zv je kóta dna potrubí spodní výpusti na výtoku, hv a vv je hloubka a rychlost vody na konci potrubí, 
α je Coriolisovo číslo.  
První vzájemná hloubka h1 na začátku vývaru obdélníkového průřezu za předpokladu zanedbání ztrát 
mezi výtokem z potrubí a dnem vývaru se v prvním přiblížení stanoví iterativně ze vztahu (obr. 5.12a):  
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   (5.13)

 

kde q1 je specifický průtok na začátku vývaru  

1
1 b

Q
q = ,   

       
 

 (5.14)
 

Q je posuzovaný průtok, b1 je šířka vývaru, z1 je kóta dna vývaru. 
Druhá vzájemná hloubka se za předpokladu vodorovného dna obdélníkového vývaru konstantní šířky 
stanoví ze vztahu: 
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Na konci vývaru musí být zajištěna míra vzdutí σ ∈ 〈1,05; 1,10〉:  

10,1;05,1
2

∈+=
h

dtσ ,  
     

   (5.16) 

kde t je hloubka vody v korytě za vývarem a d je hloubka vývaru. Pokud podmínka (5.16) není 
v prvním kroku pro úroveň vývaru na úrovni dna odpadního koryta (d = 0) splněna, prohloubí se vývar 
o hloubku d > 1,1.h2 – t (obr. 5.12b). V dalším postupu se opakuje pro novou úroveň dna vývaru 
výpočet podle vztahů (5.13) až (5.15) dokud není splněna podmínka (5.16). 
Délka vývaru Lv se navrhne podle vztahu: 

 ( )12 hhKLv −⋅= , 
      

    (5.17) 

kde K se stanoví podle Nováka podle tabulky 5.3 nebo s rezervou K = 6 podle Smetany. 

Tab. 5.3 Hodnoty součinitele K pro výpočet délky vývaru 

h2 / h1 K 
nad 20 4,0 
6 až 20 4,5 
4 až 6 5,0 
3 až 4 5,5 

 

Aby nevznikl na prahu vývaru podružný přepad, musí být splněna podmínka: 

kphh ⋅> 1,1
,  

       
   (5.18) 
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kde hkp je kritická hloubka na prahu vývaru. Splnění této podmínky v řadě případů vyžaduje rozšíření 
prahu vývaru, což vede k návrhu divergentního (rozšiřujícího se) vývaru. Při jeho návrhu je třeba 
nejprve s využitím vhodných empirických vztahů stanovit délku vývaru a následně odvodit vzájemné 
hloubky a hloubku vývaru [Kratochvíl, Janda, Stara, 1987]. Pro návrh rozšíření platí jednoduchá 
orientační podmínka, kdy rozšíření by mělo být v poměru menším než 1/vv. 
Výše uvedený postup se opakuje pro soubor možných průtoků spodní výpustí, ze získaných hloubek 
a délek vývaru se pro návrh vyberou ty největší. 

5.3.3 Hydraulický návrh bezpe čnostního, pop ř. nouzového p řelivu 
V rámci vodohospodářského řešení suché nádrže a také při posuzování její bezpečnosti je třeba 
navrhnout (popř. posoudit) bezpečnostní zařízení. To obvykle sestává z:  
• přelivné části sestávající z přelivné hrany, kašny, popř. spadiště, 
• navazujícího skluzu, který obvykle prochází tělesem hráze, popř. kříží korunu v zavázání mimo 

těleso hráze, popř. odpadní chodby v tělese hráze nebo štoly ražené v boku údolí, 
• opatření k tlumení energie vody (vývaru, zdrsněného koryta). 

Nejčastějším je uspořádání přelivu jako boční popř. postranní, v rámci sdružených objektů se 
používají výjimečně také další typy jako přeliv šachtový, ve tvaru "kachního zabáku", a další.  

Podle koncepčního a konstrukčního řešení se mohou v praxi vyskytovat různé typy uspořádání 
bezpečnostního zařízení a jejich kombinace, které vyžadují použití složitějších výpočetních postupů 
hydraulického řešení. V následujícím textu jsou uvedeny pouze základní jednoduché případy. 
V případě složitějšího uspořádání odkazujeme na specializovanou literaturu uvedenou v kapitole 13. 

Při návrhu délky přelivné hrany se vychází z návrhového průtoku Qn a počáteční volby přepadové 
výšky. Při určení kapacity bezpečnostního, popř. nouzového přelivu se použije vztah: 

5,12 bpbpbpbp hgbmQ ⋅⋅⋅⋅⋅= σ

    
    (5.19) 

kde Qbp je průtok přes  přeliv, σ součinitel zatopení přepadového paprsku, mbp je přepadový součinitel 
(u nouzových přelivů velmi často přes širokou korunu), bbp je účinná délka přelivné hrany, hbp je 
přepadová výška stanovená jako rozdíl kóty hladiny v nádrži a kóty přelivné hrany.  
Při návrhu je snahou, aby přepad přes bezpečnostní přeliv byl dokonalý (σ = 1). V řadě případů, 
zejména při průchodu vyšších průtoků a relativně mělkém spadišti (obr. 5.13) však dochází u bočních 
přelivů na konci spadiště k zatopení přepadového paprsku. Je třeba vzít na vědomí také skutečnost, 
že v případě podtlakových přelivných ploch (např. půlkruhových) dochází ke snížení součinitele 
zatopení (někdy též vztaženo k přepadovému součiniteli) při hladině ve spadišti ještě pod úrovní 
přelivné hrany [Šafář, Šulc, 2012]. 

 

 
Obr. 5.13 Mělké spadiště 
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Pokud jde o boční přeliv se spadištěm, navrhuje se hloubka spadiště orientačně u menších děl 
alespoň 2hk, (hk je kritická hloubka) při návrhovém průtoku Qn. Průběh hladiny ve spadišti lze 
u bočních přelivů provést např. dle Komory (1962) nebo složitějším výpočtem podle Hindse či Favreho 
[Broža, Kratochvíl, Peter, Votruba,1987], [Kratochvíl, Janda, Stara 1987]. Obecně se doporučuje 
v případě návrhového průtoku nad 60 m3/s ověřit návrh modelovým výzkumem. 
Spadiště může být obecně konstantního příčného řezu nebo s půdorysným rozšířením. Podélný sklon 
se doporučuje volit tak, aby po celé délce spadiště byl zajištěn říční režim proudění, kdy Froudovo 
kritérium Fr musí být po celé délce spadiště: 

 1
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α
,
     

    (5.20) 

kde α je Coriolisovo číslo, v(x) je rychlost ve vzdálenosti x od začátku spadiště v místě přechodu do 
skluzu, h(x) je hloubka vody ve spadišti. Tomu odpovídají podélné sklony JD dna spadiště volené 
v rozmezí JD ∈〈0,02; 0,08〉. Při výpočtu hloubky vody ve spadišti h(x) se vychází ze známé hloubky na 
konci spadiště. Je-li podélný sklon skluzu za spadištěm nadkritický, je touto hloubkou kritická hloubka 
hk. V opačném případě je třeba hloubku na začátku spadiště dopočítat metodou po úsecích od profilu, 
kde se vyskytne kritická hloubka. Popis postupu výpočtu hladiny ve spadišti je nad rámec tohoto textu 
a odkazujeme na příslušnou odbornou literaturu [Komora 1962], [Kratochvíl, Janda, Stara 1987]. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat křížení skluzu s tělesem hráze. Obecně skluz v průchodu hrází 
musí bezpečně převést návrhový, popř. kontrolní průtok. Nepřípustné je zaškrcení či omezení profilu 
v křížení s hrází např. trubním propustkem nebo jinou konstrukcí, např. lávkou (obr. 5.14). Obecnou 
zásadou při efektivním návrhu je, že kapacita odpadu, který ovlivňuje při vyšších průtocích kapacitu 
vlastního přelivu, by měla být sladěna tak, aby při dosažení MBH měly oba prvky přibližně stejnou 
kapacitu a byly tedy plně využity. Měrná křivka průtoku demonstrující ztrátu kapacity je na obr. 5.15. 

 

  
a)         b)   

Obr. 5.14 Omezení kapacity v místě průchodu skluzu hrází a) lávkou, b) trubním propustkem 

 
Obr. 5.15 Měrná křivka bezpečnostního přelivu se zahlcením v  místě průchodu skluzu hrází 
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Sdružené funkční bloky, šachtové přelivy a uzavřené navazující odpadní chodby či štoly musí převést 
uvažovaný návrhový, popř. kontrolní průtok o volné hladině. Důležité je zachovat převýšení 
přemostění skluzu popř. stropu odpadní chodby nad vypočtenou hladinou. Převýšení musí 
zohledňovat provzdušnění proudu a bezpečnostní rezervu (obvykle 0,60 m). Odpadní chodba, resp. 
štola musí převést návrhový, popř. kontrolní průtok s potřebnou rezervou. Podrobný hydraulický 
výpočet je uveden v odborné literatuře, např. [Boor a kol., 1968].  
Sklon skluzu či odpadní chodby (štoly) by měl být nadkritický. Samotný skluz v rozsahu bystřinného 
proudění by měl být v půdorysu přímý. Pokud je třeba z dispozičních důvodů provést změnu směru 
skluzu, je toto třeba provést bezprostředně pod spadištěm v podkritickém podélném sklonu. Pokud to 
situace umožní, doporučuje se navrhnout skluz s konstantním podélným sklonem. Účinnější tlumení 
energie již ve skluzu lze docílit příčnými prahy nebo umělým zdrsněním výstupky ve dně (obr. 5.16). 
Přitom je třeba vzít v úvahu, že zdrsnění vede k nárůstu hloubky vody ve skluzu, což vede ke zvýšení 
bočních zdí. Kapacita skluzu klesá nepřímo úměrně se zvětšením součinitele drsnosti a při výrazném 
zvýšení drsnosti dojde nutně i k podstatnému zvětšení parametrů průtočného profilu. Z toho důvodu je 
třeba tento způsob tlumení energie, zejména u delších prvků, vždy posoudit i z ekonomického 
hlediska, obdobně, jako tomu je u návrhu vývaru. 
 

  
a)         b)   

Obr. 5.16 Zdrsnění dna skluzu a) umělým zdrsněním dna, b) příčnými prahy 

Pod skluzem či odpadní chodbou je třeba zajistit tlumení energie proudu vody. To se provádí 
způsobem popsaným v kapitole 5.3.2 podle režimu proudění v odpadním korytě. V řadě případů se 
navrhuje společný vývar jak od spodní výpusti, tak od přelivu (obr. 5.11). Je-li třeba za skluzem či 
odpadní chodbou navrhnout vývar, má být jeho šířka v úrovni prahu cca o 0,4 až 1,0 m větší než šířka 
skluzu a o 0,8 až 1,0 m širší než šířka odpadní chodby v jejím vyústění (obr. 5.11 b). Boční zdi vývaru 
se navrhují zpravidla svislé, popř. ve tvaru lichoběžníkového profilu se sklony bočních zdí 5:1 až 4:1. 
Do výpočtu lze u menších vývarů zjednodušeně zavést náhradní obdélníkový profil se šířkou rovnou 
šířce dna v úrovni prahu. Hydraulické řešení je analogické jako při návrhu vývaru za spodní výpustí 
(kapitola 5.3.2) [Boor a kol. 1968], [20]. 

5.3.4 První napln ění nádrže 
První naplnění nádrže je důležitou součástí ověření bezpečnosti hráze SN. Průběh prvního plnění má 
být součástí návrhu ověřovacího provozu nádrže, hráze a objektů. Jak je patrné z obr. 5.4, je 
u ponořených vtokových objektů realizace ověřovacího provozu a prvního řízeného naplnění nádrže 
problematické. V těchto případech dochází často k „ověření“ díla až při první povodňové události. 
Proto by mělo být vodní dílo navrženo tak, aby umožnilo řízené naplnění v rámci ověřovacího provozu 
(viz také kapitolu 6.2.1). 

5.3.5 Prázdn ění nádrže 
Při návrhu a provozu SN je snahou zajistit po průchodu povodně co nejrychlejší vyprázdnění nádrže. 
Prázdnění nádrže závisí na typu a parametrech spodních výpustí. Postupné vypouštění objemu 
nádrže a jeho rychlost musí být navrženo s přihlédnutím k požadavkům na stabilitu návodního svahu 
hráze. U trubních spodních výpustí počítáme celkovou dobu tP prázdnění jako součet dílčích dob 
prázdnění tiP jednotlivých výškových „proužků“ objemu nádrže podle vztahu: 
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kde Si,i-1 je střední plocha hladiny v intervalu hloubek nádrže (hi hi-1), Qv,i,i-1 je odtok spodní výpustí 
odpovídající poloze hladiny ve středu intervalu (hi hi-1).  
Rovněž režim prvního prázdnění je součástí ověřovacího provozu a podle stabilitního výpočtu 
návodního svahu hráze je nutno předem stanovit bezpečné časové limity prázdnění a tyto ověřit 
v režimu tohoto provozu (podrobněji viz kapitola 11).  

5.3.6 Požadavky ochrany p řírody p ři návrhu výpustných a bezpe čnostních 
zařízení 

Jelikož se suché nádrže realizují na stávajících vodních tocích, je pravděpodobné, že jedním 
z hlavních požadavků orgánů ochrany přírody bude požadavek na migrační průchodnost jak pro 
vodní, tak i suchozemské živočichy a na biologickou kontinuitu vodního toku. Zde je třeba zmínit § 15, 
odst. 6, písm. b) rep. c) zákona č. 254/2001 Sb., podle něhož migrační prostupnost nemusí být 
zajištěna vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem nebo kdy pohyb ryb 
a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu technické neproveditelnosti 
nebo neúměrných nákladů. 
Zejména požadavek migrační průchodnosti pro vodní biotu může totiž zásadně ovlivnit návrh a také 
hydraulické výpočty výpustných zařízení. Pro návrh opatření migrační průchodnosti lze použít postupů 
popsaných v metodickém pokynu MŽP [26], případně v oborových technických normách TNV 75 2321 
a TNV 75 2322. 
Obecně jsou pro z tohoto hlediska přijatelnější nádrže bez stálého nadržení, což je však 
z vodohospodářského i technického hlediska vždy horší varianta. Boční neprotékané nádrže nejsou 
vždy východiskem pro nevhodné místní podmínky.  
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ HRÁZÍ A FUNKČNÍCH OBJEKTŮ 

6.1 Hráze suchých nádrží  
6.1.1 Dispozi ční řešení a typy hrází 

V našich podmínkách, patrně z důvodu lepšího začlenění do přírodního prostředí, dosud u suchých 
nádrží převažují hráze z místních materiálů (sypané). Jiné technologie jako např. použití betonu, 
válcovaného betonu, tvrdého násypu (hardfillu), apod. dosud i přes některé výrazné výhody (odolnost 
vůči povrchové a vnitřní erozi, vyšší bezpečnost vůči porušení hlodavci, vandalismuem, trhlinami, 
možné technicky a ekonomicky výhodnější řešení) nenašly širšího využití. Z toho důvodu je tento text 
zaměřen především na problematiku sypaných hrází. Při jejich návrhu je třeba pamatovat, že hráz je 
geotechnickou konstrukcí, jejíž nedílnou součástí je i podloží. Morfologie údolí a geologická skladba 
podloží mnohdy určuje umístění a dispoziční řešení tělesa hráze. V podélném směru je obecně 
žádoucí navrhovat hráze suchých nádrží přímé, bez prudkých lomů a zaoblení. Délka hráze by měla 
být vzhledem k morfologii údolí co nejkratší. Podmínky lokality však bohužel v řadě případů tyto 
požadavky nesplňují. 
Při návrhu tělesa hráze suché nádrže je nutné vyvarovat se křížení s inženýrskými sítěmi (plynovod, 
parovod, vodovod apod.) v podélném i v příčném směru. Před sypáním hráze je nutné provést 
přeložky všech inženýrských sítí v prostoru jejího založení. Obdobně je třeba zvážit potřebu přeložení 
sítí v prostoru zátopy. Zároveň je nevhodné dodatečně budovat inženýrské sítě v již realizovaných 
hrázích. Cizorodý prvek v tělese hráze, např. ve formě potrubí, může mít ve svém důsledku zásadní 
vliv na stabilitu a bezpečnost vodního díla. 
Otázky geologického a geotechnického průzkumu byly zmíněny výše (kapitola 4.3). U sypaných hrází 
obecně přichází v úvahu uspořádání jak homogenní (obr. 6.1, 6.2), tak nehomogenní sestávající 
z těsnicí a stabilizační části (obr. 6.3). Při návrhu je třeba obecně respektovat ČSN EN 1997 
(73 1000). 

Obr. 6.1 Schéma homogenní hráze na nepropustném podloží (sklony svahů dle tab. 6.2) 

Obr. 6.2 Homogenní hráz s drenážní patkou 

1,5-3 m 0,6-1,1 m 

1:2,5 - 1:3,7 1:1,5 - 1:2,2 
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6.1.2 Založení sypané hráze 
Nedílnou součástí hráze je její podloží. Při návrhu hráze a jejího založení je třeba přihlédnout 
k charakteristice podloží, zejména k jeho propustnosti a pevnosti. Podloží musí vykazovat vzhledem 
k tíze hráze dostatečnou únosnost. Proto jsou při zakládání směrodatné výška hráze, sklony svahů, 
očekávané zatížení koruny hráze, dále pak smyková pevnost materiálů v hrázi a podloží a také režim 
proudění vody tělesem a podložím hráze při povodni a zejména po jejím opadnutí. Těleso hráze nemá 
v podloží vyvolat velké rozdíly v celkových napětích, které by vedly k nežádoucímu nerovnoměrnému 
sedání hráze. Podrobnější pečlivý průzkum je zvlášť žádoucí u nepravidelné skladby podloží, např. 
u křížení původní trasy toku, přeložených přítoků, apod. U poddajných, soudržných a organických 
zemin je potřeba při stanovení únosnosti zohlednit tlak vody v pórech vzniklý přitížením a jeho vývoj 
v čase.  

a)      b) 

Obr. 6.3 Nehomogenní hráz. a) se středním těsnicím prvkem, b) s těsněním při návodním svahu 

V oblastech s podzemní těžbou nerostů je nutné zohlednit očekávané poklesy území i ve vazbě na 
předpokládaný rozsah a časový průběh těžby ve smyslu ČSN 73 0039 a dalších předpisů. 
Pro ověření základových poměrů se provádí inženýrsko-geologický průzkum podloží hráze (kapitola 
4.3). Před začátkem průzkumu je zapotřebí obstarat přehled o geologickém původu a skladbě území. 
Tyto údaje jsou podkladem pro vyhledání míst s jednotnými poměry v podloží a také pro stanovení 
nejvhodnějších metod průzkumu základové půdy. K průzkumu podloží slouží vrty, sondy a terénní 
geotechnické zkoušky. Pro rozsáhlejší průzkumy mohou být v odůvodněných případech použity také 
geofyzikální metody, které se doporučuje ve vybraných místech vždy kalibrovat a ověřovat sondami, 
popř. vrty. V budoucí trase hráze a v souvisejícím okolí je vhodné nejprve pořídit údaje o dříve 
realizovaných (archívních) vrtech, které je po upřesnění místa osy hráze potřeba doplnit vrty 
s odběrem vzorků zeminy. Vzdálenost hlavních vrtů vedených až do nepropustného podloží by 
neměla být větší než 100 m. Hlavními vrty jsou prozkoumány hlubší polohy, které jsou důležité také 
pro zjištění přírodní úrovně hladiny podzemní vody a k odvození jejího kolísání. Při značně hlubokém 
nepropustném podloží se doporučuje provádět průzkumné vrty v ose hráze maximálně do hloubky 
odpovídající 25 násobku výšky hráze. Pokud je třeba odvodit pevnostní a průsakové charakteristiky 
a další geomechanické vlastnosti na neporušených vzorcích, je třeba ve vybraných místech pořídit 
jádrové vrty. Hlavní vrty mohou být v místech očekávané nepravidelné skladby základových zemin 
a průběhu krycích vrstev doplněny mělčími kopanými sondami. Odvození propustnosti podložních 
vrstev se provádí čerpacími nebo vsakovacími pokusy, popř. nálevnými zkouškami. 
Způsob založení sypané hráze často podstatně ovlivňuje návrh jejího příčného profilu. Významné jsou 
zejména mocnost a charakter pokryvných útvarů, únosnost a propustnost jednotlivých vrstev podloží, 
vlastnosti hornin skalního podkladu, atd. Z hlediska stability je možno sypané hráze běžně zakládat na 
neskalním podloží, tj. na pokryvných útvarech po odstranění povrchové vrstvy humusu, kořenů 
a jiných nevhodných vrstev (zbahněné polohy, rašelina). Při málo únosných vrstvách v podloží je 
nutno upravit příčný profil (zmírnit sklony svahů, vybudovat přitěžovací lavice, atd.). V takových 
případech je vhodné porovnat varianty, z nichž jedna předpokládá založení na málo únosném podloží 
a ve druhé se navrhuje odstranění nevhodných vrstev a hlubší založení, při hospodárnějším návrhu 
hrázového tělesa. V běžných případech, kdy podloží ve dně údolí tvoří ulehlé náplavy a svahy sutě, 
popř. říční terasy, nebývá zpravidla návrh tělesa vlastnostmi podloží podstatně ovlivněn.  
Při přípravě základové spáry hráze je nutné odstranit organické humózní vrstvy a všechny nevhodné 
typy půd a navážek, stejně jako zbytky stromů, kořeny, zbytky vedení, cihel, stavební zbytky, atd.). 
Dovolený obsah nerozložených látek v základové půdě je podle ČSN 75 2310 objemových 10 % 
(stanoví se vizuálně), dovolený obsah laboratorně zjištěných rozložených látek je 8 %. Při těžení 
neúnosných nebo jinak nevhodných zemin a materiálů z podloží hrází je třeba dbát na to, aby nebyla 
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porušena původní ulehlost ponechávaných vrstev. Stavební jámy se vyplní tak, aby nasypaná zemina 
měla obdobné vlastnosti jako původní zemina. Voda v prohlubních základové spáry se musí odstranit, 
přitékající povrchovou či podzemní vodu je třeba odvést. Základová spára by měla být převzata 
zpracovatelem geotechnického průzkumu. 
Základová spára stabilizačních částí hráze se očistí od předmětů, které v konstrukci nejsou přípustné, 
urovná se, popř. na svazích mírně upraví tak, aby nedocházelo k ostrým lomům nebo převisům 
skalních výchozů. Neskalní podloží se na povrchu pečlivě zhutní. Pokud by hrozilo riziko zabořování 
zrn kamene do podložní vrstvy, nebo naopak vyplavování jemných zrn podloží do hrubozrnného 
materiálu tělesa hráze, je nutno v základové spáře zřídit ochrannou přechodovou vrstvu ze zeminy 
vhodné zrnitosti nebo kámen uložit na geotextilii.  
Pro založení hráze je vhodná mocná a souvislá těsnicí krycí vrstva (stropní izolátor) tvořená např. 
kvartérními náplavovými hlínami a jíly. Ty se vyskytují často v údolních nivách, kdy jejich podloží 
mnohdy tvoří propustné písčité a štěrkopísčité zeminy mocnosti až několika desítek metrů. V tom 
případě se hráz zaváže do přírodní nepropustné těsnicí vrstvy, kdy je snahou tuto nenarušit 
a ponechat ji v co největším rozsahu v předhrází. Přitom je třeba prověřit poměry při vzdušní patě 
hráze a posoudit nutnost odvodnění podloží v zahrází s ohledem na možnost hydraulického prolomení 
nepropustného nadloží tlakem vody v propustném podloží.  
V případě propustného podloží vystupujícího na terén, popř. nesouvislé nebo málo mocné těsnicí 
krycí vrstvy je třeba zajistit dostatečnou délku průsakové dráhy s ohledem na zamezení vzniku 
filtračních deformací v podloží. Toho lze docílit rozšířením základové spáry hráze v kombinaci 
s předloženým těsnicím kobercem a kobercovým drénem (obr.6.7) nebo vertikálním prvkem jako je 
podzemní stěna, zavazovací ozub, apod. (obr. 6.1 až 6.3, obr. 6.6). Zavázání do nepropustného 
podloží je třeba vždy pečlivě zvážit s ohledem na zachování přírodního režimu podzemní vody ve 
vazbě na průsakový režim při plné nádrži a podmínky v zátopě SN. Při přerušení proudu podzemní 
vody může totiž dojít k podmáčení zátopy a k jejímu znehodnocení pro další zemědělské využití.  
Pokud se prokáže potřeba těsnění podloží, je třeba spolehlivě napojit těsnicí prvek tělesa hráze na 
těsnění podloží např. přes betonovou desku (obr. 6.5). Při zavázání zemního těsnění (popř. 
homogenního zemního tělesa) do nepropustného podloží v relativně malé hloubce (bez velkého 
objemu výkopů) se povrch zeminy v základové spáře nakypří do hloubky 0,15 až 0,2 m, popř. se 
navlhčí tak, aby bylo dosaženo vlhkosti větší než optimální, a pak se zhutní způsobem předepsaným 
pro materiál těsnicího prvku. Napojení těsnicího prvku sypané hráze na skalní podloží se obvykle 
zajišťuje prostřednictvím ozubu (obr. 6.1 až 6.3) nebo zídky (obr. 6.6).  
Zvláštní péči je nutno věnovat vyplnění trhlin a sanaci poruch a vývěrům vody, popř. pramenům 
v základové spáře. Pokud se je nepodaří jednoduše utěsnit, je třeba je dočasně odvést a později 
sanovat. Pozornost je třeba věnovat bočnímu zavázání hráze a objektů do terénu v místech 
propustných vrstev umožňujících obtékání tělesa hráze. Při velké mocnosti propustných pokryvných 
útvarů je nutno těsnění hráze napojit na těsnicí stěnu protínající propustné vrstvy na celou výšku dle 
obr. 6.6 nebo na injekční clonu zajišťující utěsnění podložních zemin. Někdy je nezbytné zřídit 
předložený zemní těsnicí koberec (obr. 6.7), popř. v kombinaci s těsnicí stěnou zavázanou do svahu. 
Těsnění podloží nízkých hrází se provádí podzemními stěnami (obr. 6.6), při malých hloubkách 
nepropustného podloží zavazovacím ozubem (obr. 6.1 až 6.3). K těsnicímu prvku lze počítat také 
předložené těsnicí koberce, kdy nejde o dokonalé těsnění podloží, ale o zmenšení hydraulických 
gradientů a tím i celkového průsaku prodloužením průsakové dráhy. Vodorovné těsnicí prvky 
prodlužují těsnění hráze směrem proti vodě a mnohdy mohou být jediným a poměrně hospodárným 
opatřením pro zmenšení průsaku a snížení nebezpečí filtračních deformací v podloží. V praxi se 
navrhují koberce o délce rovné pěti až patnáctinásobku hloubky vody v nádrži. Při porušeném podloží 
se volí délky podstatně větší, např. až dvacetinásobek hloubky vody v nádrži. Koberce lze rovněž 
kombinovat s jinými protiprůsakovými opatřeními. Těsnicí stěny se běžně uplatňují u neskalního 
podloží, pokud povrch skalního podkladu, popř. nepropustné vrstvy jsou v ekonomicky dostupné 
hloubce. Lze je uplatnit i jako plovoucí (nezavázané), popř. v kombinaci s těsnicím kobercem.  

6.1.3 Zeminy pro sypání hrází 
Pro funkci zemních hrází je významný výběr těsnicí zeminy. Při popisu zemin a kameniva se 
postupuje podle ČSN EN ISO 14689-1, ČSN EN 13383-1, ČSN EN 1997-1 a ČSN 75 2410. Volba 
zemníku se má opírat o technickoekonomické srovnání různých lokalit, na kterých se provádí 
geologický průzkum. Sypaniny musí být posouzeny z hlediska inženýrsko-geologických podmínek 
naleziště i z hlediska geotechnických vlastností. Při srovnání je třeba zohlednit jakost a vlastnosti 
zeminy, možnosti dopravy a obtížnost těžby. Obecně se doporučuje zemník otevřít nedaleko hráze. 
Přitom je třeba přihlédnout k nebezpečí porušení přirozených nepropustných pokryvných vrstev 
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a k možnému zhoršení průsakových poměrů v podloží hráze, nad a pod hrází.  
Před započetím těžby v zemníku se musí v předstihu odstranit porost, ornice a nevhodné zeminy. 
Pokud se sejmutá ornice použije pro stavbu hráze (např. ohumusování svahů), je třeba ji uložit na 
mezideponii, aby nedošlo k jejímu poškození. Po skončení těžby se území upraví a rekultivuje.  
Alternativně je možné použít materiály z demolicí staveb či průmyslového odpadu, pokud mají vhodné 
vlastnosti a je ekonomické je použít např. z důvodu malé dopravní vzdálenosti. 
Zeminy pro těleso homogenní hráze, popř. pro těsnicí část nehomogenní hráze, těsnicí zářezy 
a těsnicí koberce musí být dostatečně nepropustné, stabilní proti vnitřní sufozi, objemově stálé, 
dostatečně plastické a dobře zhutnitelné a musí splňovat tyto požadavky: 
• čára zrnitosti leží v zóně 2, popř. 1 dle obr. 6.4, 
• obsah organických látek nepřesahuje 5%, 
• mez tekutosti wL není vyšší než 50%, 
• maximální průměr zrna zeminy je 100 mm,  
• u zemin skupiny ML, CL, CS, MS je index plasticity IP = wL – wP > 8, 
• hydraulická vodivost těsnicích zemin má být menší než k = 5.10-6 m/s. 
Vhodnost zemin pro těsnění se ověří laboratorními a polními zkouškami.  
Pro stabilizační část by měla být zrnitost materiálu v oblasti 4, popř. 3 dle obrázku 6.4. Sypanina musí 
zůstat po zhutnění propustná, objemově stálá vůči změnám počasí, nesmí obsahovat organické látky. 
Požadavky na sypaniny a ostatní materiály pro stavbu hrází suchých nádrží se obecně řídí 
ustanoveními ČSN 75 2310, pro orientační posouzení vhodnosti zemin lze použít tabulku 6.1. 
Výjimkou jsou SN, které mají parametry MVN (ČSN 75 2410). Přitom je třeba vyloučit zeminy, které 
jsou náchylné k vysychání a změnám fyzikálně mechanických vlastností při náhlých změnách polohy 
hladiny v nádrži (rychlé stoupání a poklesy hladiny).  

Obr. 6.4 Mezní čáry zrnitosti zemin 

6.1.4 Vysychání zemin t ělesa hráze 
Suché nádrže jsou většinou provozovány bez trvalého vzdutí vody v nádrži. Zeminy uložené v hrázi 
tak mohou podléhat vysychání. Platí, že ke vzniku trhlin vysycháním dochází v horní části hráze či 
jejího těsnicího prvku, kde dochází k největšímu vysychání hráze (absence průsakové křivky, výpar, 
atd.). V těchto místech je současně nejnižší přitížení od vlastní tíhy. V extrémních podmínkách mohou 
takto vzniklé trhliny zasahovat až do hloubky 5 m pod povrch hráze [Win 2006]. V počáteční fázi po 
dosypání tělesa hráze problém vysychání nehrozí, zeminy mají poměrně vysoký stupeň nasycení, 
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odpovídající optimální vlhkosti při hutnění. Během dalšího provozu se v tělese hrází SN může snižovat 
stupeň nasycení důsledkem výparu z povrchu vlastního tělesa, popř. těsnicího jádra a zemina nabývá 
charakteru nenasycené zóny, což může za specifických klimatických podmínek (dlouhodobě vysoké 
teploty) způsobit trhliny vlivem vysychání. Na rozdíl od trhlin způsobených sedáním vede vysychání 
k systému drobných trhlin, které mohou rychle přispět k vytvoření dalších trhlin, které se propagují ve 
všech směrech. Ty pak tvoří předurčené průsakové dráhy v tělese hráze a zejména po naplnění SN 
při povodních usnadňují rozvoj vnitřní eroze, sesuv líce hráze v důsledku zvýšených pórových tlaků při 
zaplavení trhlin vodou, snadnější přístup pro živočichy vytvářející chodby, apod. 
O tom, zda bude vysychání významně ovlivňovat chování zeminy, lze předběžně usuzovat podle 
jejího zatřídění. K tvorbě trhlin vysycháním jsou nejvíce náchylné jemnozrnné zeminy charakteristické 
velkým obsahem částic menších než 0,063 mm. Dle [Standard Specifications 2000] nejsou na 
vysychání náchylné zeminy, které mají index plasticity Ip < 25, množství organických látek menší než 
5% a maximální obsah prachových částic do 65%. K těmto požadavkům se doporučuje přihlédnout při 
návrhu materiálového složení hrází suchých nádrží umístěných v sušších a teplejších oblastech. 

 

Tab. 6.1 Vhodnost zemin pro různé zóny sypané hráze SN (ČSN 75 2310) 

Znak 
skupiny 

Název zeminy Homogenní Těsnicí část 
Stabilizační 

část 
GW štěrk dobře zrněný nevhodná nevhodná výborná 
GP štěrk špatně zrněný nevhodná nevhodná výborná 
GM štěrk hlinitopísčitý výborná velmi vhodná málo vhodná 
GC štěrk jílovitopísčitý výborná výborná**) málo vhodná 
SW písek dobře zrněný nevhodná nevhodná vhodná*) 
SP písek špatně zrněný nevhodná nevhodná vhodná*) 
SM písek prachovitý vhodná vhodná nevhodná 
SC písek jílovitý velmi vhodná výborná nevhodná 
ML hlína písčitá anorganická, velmi jemný písek málo vhodná málo vhodná***) nevhodná 
CL jíl anorganický malé až střední plasticity vhodná velmi vhodná nevhodná 
OL hlína písčitá organická málo vhodná Málo vhodná***) nevhodná 
MH hlína anorganická málo vhodná málo vhodná***) nevhodná 
CH jíl anorganický vysoké plasticity, mastný jíl málo vhodná málo vhodná***) nevhodná 
OH jíl organický střední až vysoké plasticity nevhodná nevhodná nevhodná 

*) je-li zemina štěrkovitá  
**) pozor na navětralé části  
***) pro návodní těsnění nevhodná  
Pro užití jsou vhodné i typy přechodné - na homogenní hráze a těsnicí části zeminy typu GW-GC, SW-SC apod. 

6.1.5 Příčný řez tělesem hráze 
Vnější obrys tělesa hráze je dán výškou hráze nad terénem, parametry koruny hráze a sklony svahů, 
resp. jejich členěním na lavičky. Šířka koruny vychází z jejího účelu, minimální šířka se z hlediska 
provádění hráze a provozních důvodů navrhuje 3 m. Kóta koruny hráze se stanoví jako vyšší 
z následujících úrovní: 
• kóta hladiny při návrhové povodni zvýšená o příslušné převýšení, 
• kóta hladiny při kontrolní povodňové vlně vázaná na mezní bezpečnou hladinu.  
Návrhová a kontrolní povodňová vlna se stanoví na základě kategorie vodního díla (tab. 2.1), podle 
tabulek 2.2 a 2.3. Kóta hladiny při návrhové a kontrolní povodni se stanoví vodohospodářským 
řešením (kapitola 5).  
Kóta MBH se u sypaných hrází stanoví podle složení tělesa hráze obvykle na úrovni koruny hráze (po 
proběhnutém sednutí, které lze orientačně uvažovat 1 % výšky hráze) nebo na úrovni koruny 
těsnicího prvku. Při jejím stanovení je třeba posoudit účinek vln přelévajících korunu hráze. 
Výpočet výběhu vlny na svah se provede podle ČSN 75 0255. Při návrhu převýšení je vhodné 
přihlédnout k nejistotám při stanovení návrhové povodňové vlny. U VD splňujících kritéria pro malé 
vodní nádrže lze převýšení koruny hráze stanovit zjednodušeně dle ČSN 75 2410 v závislosti na 
sklonu svahu, délce rozběhu větru a materiálu návodního svahu. 
Návrh sklonů svahů hráze vychází z posouzení její stability s přihlédnutím k její údržbě a začlenění do 
okolní krajiny. Dalšími faktory při stanovení sklonů svahů je dostupnost pozemků, využití území a jeho 
zábor. Obecně jsou pro hráze suché nádrže vhodné sklony 1 : 2 a mírnější. Ploché svahy s měnícím 
se sklonem svahu a se zakřivenými lavičkami či přísypy osazenými dřevinami podporují začlenění 
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hrází do krajiny. Hráze s mírnějšími sklony jsou také odolnější proti porušení činností hlodavců. Sklony 
svahů hrází přesahujících výšku 6 m se doporučuje posoudit stabilitním výpočtem. Přitom se přihlíží 
k fyzikálně-mechanickým vlastnostem materiálů hráze a podloží, hydrogeologickým poměrům lokality, 
k průsakovým poměrům v tělese hráze, jejímu odvodnění a k době zatížení hráze a podloží při 
povodni.  
Pro nižší hráze lze bez podrobnějších výpočtů použít sklony svahů dle ČSN 75 2410, pokud jsou 
těleso i podloží hráze řádně odvodněny a materiál hráze je řádně zhutněn. Pro nejčastěji používané 
homogenní hráze lze sklony svahů volit dle tabulky 6.2. 
V případě nehomogenní hráze se navrhuje zemní těsnicí jádro tloušťky min. 0,10 výšky hráze nad 
příslušnou úrovní, bezpečná tloušťka jádra činí cca 0,25 výšky nad danou úrovní. Minimální tloušťka 
hlinitého jádra je 1,5 m. Vybrané příklady uspořádání příčného řezu homogenních a nehomogenních 
hrází jsou uvedeny na obrázcích 6.1 až 6.3 a 6.5 až 6.8. 
 

Tab. 6.2 Orientační sklony svahů hrází (upraveno dle ČSN 75 2410) 

Těsnicí část 
Zařazení zemin Sklony svahů 

Těsnicí část Stabilizační část návodní 4) vzdušní 

Štíhlé těsnění 
GM, GC, SM lomový kámen 1 : 1,75 1 : 1,5 
SC, CG, MG GW, SW 1 : 2,8 1) 1 : 1,75 
ML-MI, CL-CI GP, SP 1 : 3 1) 1 : 1,75 

Široké těsnění 

GM, SM lomový kámen, 1 : 3 1 : 2 

GC, SC, MG, CG, MS, CS lomový kámen, 
GW, GP 

1 : 3 
1 : 3,2 

1 : 2 2) 

ML-MI, CL-CI SW, SP 1 : 3,4 1 : 2,2  3) 

Homogenní hráze  5) 

GM, SM 1 : 3 1 : 2 
GC, SC 1 : 3,4 1 : 2 

MG, CG, MS, CS 1 : 3,3 1 : 2 
ML-MI, CL-CI 1 : 3,7 1 : 2,2 

1) U velmi propustného materiálu, popř. se zřetelem k rychlosti poklesu hladiny lze zvětšit až na 1 : 2,25 
2) Je-li v podloží hráze materiál s min.tg φef = 0,74, je možné zvětšit na 1 : 1,8 

3) Je-li v podloží hráze materiál s min.tg φef = 0,74, je možné zvětšit na 1 : 2 
4) Uvedený sklon náv. svahu se použije pod nejvyšší dlouhodobě udržovanou hladinou. Nad ní lze použít sklon 
1 : (x - 0,5) 
5) U hrází do výšky 4 m se může sklon návodního svahu zvětšit na 1 : (x - 0,5) 

 

 
 

a - humózní hlína, b - náplavová písčitá hlína, c - údolní zahliněný štěrk, d - skalní hornina, t - terén, 
z - zatravnění, 1 - těsnicí jádro, 2 - stabilizační část, 3 - štěrkopískový drenážní koberec se svodným 

drénem, 4 - betonový zavazovací bloček, 5 - připojovací injektáž  
 

Obr. 6.5 Schématické uspořádání nehomogenní hráze zavázané do skalního podloží (dle M. Bilíka) 
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S - propustná stabilizační část, D - těsnicí zemina, U (U´) - varianty hloubky nepropustného podloží, 
W - těsnicí prvek podloží, K - drenážní patka 

Obr. 6.6 Schéma nehomogenní (zonální) hráze 
 

 
Obr. 6.7 Uspořádání hráze s návodním těsnicím kobercem 

6.1.6 Sypání hráze 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel objednateli předložit ke schválení příslušný 
technologický postup (kapitola 10.2). Sypanina musí být ukládána podle zásad stanovených v návrhu 
tak, aby byl zaručen předepsaný tvar a skladba příčného profilu hráze. Sypání by mělo být prováděno 
po vrstvách nejvýše 0,2 m mocných (před zhutněním) se zhutněním, mělo by být zajištěno dokonalé 
odvodnění pláně. Pokud je hmotnost hutnicího stroje menší než 10 t, tloušťka vrstev se přiměřeně 
zmenší. Hutnění zemin pouhým proléváním je nepřípustné. Možnosti použití jednotlivých typů 
hutnicích prostředků jsou uvedeny v tabulce 6.3. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou 
předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, přeschlé nebo rozbahněné zeminy 
a bez nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem, deštěm, apod. se musí odstranit stejně 
jako sníh a led z povrchu násypu. Sypání soudržných zemin se neprovádí za deštivého počasí, při 
sněžení a při mrazu. Pokud je povrch soudržné zeminy vyschlý nebo hladký, musí se před navážením 
další vrstvy navlhčit, popř. zdrsnit. Málo propustné sypaniny se sypou vždy ve vrstvách skloněných 
k svahu nebo k propustné části. 
Vlhkost soudržné zeminy musí být v mezích předepsaných návrhem, obvykle na základě zkoušek 
zhutnitelnosti, popř. hutnicího pokusu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kypřejším zeminám 
uskladněným delší dobu na skládce, u nichž lze předpokládat větší obsah srážkové vody a zvýšenou 
vlhkost. Hutnění zajišťuje zvyšování smykové pevnosti, snižování stlačitelnosti a snížení propustnosti 
tělesa hráze. Rozbory poruch hrází ukazují, že stupeň zhutnění má zásadní vliv na bezpečnost hráze. 
Požadované zhutnění u soudržné zeminy je alespoň na 95 % objemové hmotnosti podle Proctor 
Standard (obr. 6.8), vlhkost musí být v mezích - 2% až + 3% optimální vlhkosti.  
Stabilizační část hráze má být vybudována a zhutněna najednou po vrstvách po celé délce. Soudržné 
zeminy jsou umístěny při návodní straně, propustnější na vzdušní straně, zejména při patě hráze. Při 
sypání ve figurách je třeba zajistit jejich napojení tak, aby na styku nevznikla nezhutněná místa. Toho 
lze dosáhnout např. mírnějším sklonem figury, zazubením či odstraněním méně zhutněné sypaniny. 
Pozornost je třeba věnovat sypání v místech křížení s původním korytem toku či v jiných přirozených 
nebo uměle vytvořených prohlubních. Sypanina musí být zhutněna na 0,7 relativní hutnosti ID. 
Sypanina nesmí obsahovat kořeny, dřevo a materiál, který může degradovat a překážet hutnění. 
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Velikost ojedinělých zrn se připouští u těsnicí zeminy nejvýše 1/2 tloušťky vrstvy po zhutnění, nejvýše 
však 100 mm, u sypkých zemin a kamenité sypaniny nejvýše 3/4 tloušťky vrstvy po zhutnění. 
Pevnostní charakteristiky jsou vstupem pro stabilitní analýzu. Jde zejména o úhel vnitřního tření ϕ 
a soudržnost c. Jejich stanovení se provádí smykovou krabicovou zkouškou, příklad vyhodnocení je 
uveden na obr. 6.9. Přetvárné charakteristiky jako deformační modul Edef a Poissonův koeficient µ se 
u nízkých hrází menšího významu běžně nestanovují. 
 

Obr. 6.8 Postup stanovení optimální vlhkosti - Proctor Standard 
 
 

 

Obr. 6.9 Příklad vyhodnocení smykové krabicové smykové zkoušky (ČSN CEN ISO/TS 17892-10)
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Tab. 6.3 Vhodnost hutnicích zařízení dle [19] 

Hutnicí prostředek 

Vhodnost (V), tloušťka vrstvy (T) a počet pojezdů (P) v závislosti na 

druhu zeminy podmínkách výstavby 

Hrubozrnné 
nesoudržné 
písek - štěrk 

Jemnozrnné 
soudržné 

silt - jíl 

Různorodý 
soudržný s malým 
podílem kamenů 

Drcené kamenivo 
do 400 mm 

Hráze, násypy 
Zpětné 
zásypy 

Zásypy 
vedení Stísněné Volné 

V T [cm] P V T [cm] P V T [cm] P V T [cm] P V V V V 

S
ta

tic
ké

 

Hladký válec o 10-20 4-8 o 10-20 4-8 o 10-20 4-8    o o   

Ježkový válec    + 20-30 8-12 o 20-30 8-12 o 20-30 8-12 o +   

Pneumatikový 
válec 

samohyb. + 20-30 6-10 + 20-30 6-10 o 20-30 6-10    + +   

tažený + 30-50 6-10 + 30-40 6-10 + 30-40 6-10     +   

Pásový válec    + 20-30 6-8 + 20-30 6-8    + +   

Mřížový válec    o 20-30 6-10 + 20-30 6-10 o 30-40 8-12 o +   

D
yn

am
ic

ké
 

Samotížné deskové dusadlo    o 50-70 2-4 + 50-70 2-4 + 50-80 2-4 + o   

Naftový vibrační pěch  o 20-50 3-5 + 20-40 3-5 o 20-50 3-5 o 30-50 3-5 + o o o 

Rychlorázový vibrační pěch  o 20-40 2-4 o 10-20 2-4 o 20-30 2-4    o  + + 

Závěsný 
vibrační válec 

lehký < 5 t + 30-50 3-5    o 20-40 3-5    o +   

střední + 40-60 3-5 o 20-30 3-4 + 30-50 3-5 o 40-60 4-6  +   

těžký > 8 t + 50-80 3-5 o 30-40 3-4 + 40-60 3-5 + 50-100 4-6  +   

Vibrační 
válec 

lehký < 2,5 t + 20-40 4-6 o 10-20 5-8 o 20-30 5-8    + o o o 

těžký > 2,5 t + 30-50 4-6 o 10-30 5-8 + 20-40 5-8 o 30-50 5-8 + + o  

Tandemový 
vibr. válec 

lehký < 5 t + 20-40 4-6          + o   

těžký > 5 t + 30-50 4-6    o 20-40 5-8    + +   

Vibrační ježkový válec o 20-40 3-5 + 20-40 6-10 + 20-40 6-10 + 30-50 6-10 o +   

Vibrační 
deska 

lehký < 2,5 t + 30-60 5-8    o 10-20 5-8    + o + + 

těžký > 2,5 t +  4-6 o 20-30 6-8 o 20-40 4-6 o 30-50 4-6 + + o o 

Legenda: 
+   vhodný, doporučený 
o zpravidla vhodný 



6.1.7 Filtry 
U nehomogenních hrází se na rozhraní materiálů různé granulometrie zřizují filtry. Jde zejména o styk 
materiálu jádra a stabilizační části, dále pak o styk stabilizační části s drenážním prvkem, např. patkou 
nebo drenážním kobercem. U hrází SN se obvykle předpokládá relativně rychlé prázdnění nádrže po 
jejím naplnění při povodni. U nehomogenních hrází musí být proto filtr navržen jako oboustranný. 
Filtrační kritéria musí splňovat i styk jednotlivých vrstev podloží (obr. 6.5, 6.16). 
Filtry jsou plošné prvky, které mohou být vodorovné, svislé nebo skloněné. Mohou být jednovrstvé 
nebo vícevrstvé. S ohledem na provádění je vhodné omezit počet vrstev filtru na minimum. 
Konstrukčním materiálem filtrů mohou být přirozené zeminy (písky, štěrkopísky, štěrky), drcené 
kamenivo (drtě) nebo umělé porézní hmoty (tkaniny - geotextilie). Tloušťka jednotlivých vrstev filtru 
musí zajistit jeho bezpečnou funkci, tj. musí být funkční při všech očekávaných deformacích hráze 
během její stavby a provozu. Přitom musí být zaručena homogenita sypaniny filtru. Rozměry filtru 
musí odpovídat postupu jeho zřizování a hutnění, u svislých a šikmých filtrů z přírodních materiálů je 
vhodné jejich šířku u vyšších hrází volit alespoň 2,0 m.  
Použije-li se pro filtr přírodních materiálů, nemá být největší zrno filtru větší než 63 mm a nesmí 
obsahovat více jak 5 % zrn pod 0,063 mm a nesmí vykazovat žádnou soudržnost. Nejmenší tloušťka 
jedné vrstvy filtru je 0,25 m, u svislých a šikmých filtrů lépe 0,5 m. Filtry musí být zhutněny s ohledem 
na očekávané sedání okolní sypaniny. Relativní hutnost má být ID ≥ 0,67.  
Filtrační vrstva bezprostředně při zemním těsnění ze soudržných zemin by měla být písčitá, popř. ze 
štěrkopísku maximálního zrna 13 až 19 mm s obsahem 50% až 80% zrn do 5 mm.   

Obr. 6.10 Místa náchylná ke vzniku filtračních deformací 
 
Provádění vícevrstvých tenkých filtrů je technologicky náročné a může zejména u nízkých a dlouhých 
hrází prodlužovat dobu výstavby a po dlouhou dobu vázat velké množství pracovníků. Tenké filtry jsou 
náročné na dodržení podmínky homogenity a neumožňují rozvinout a použít výkonnou mechanizaci 
pro jejich ukládání a zhutňování. Zrnitost filtru musí podle ČSN 75 2410 vyhovovat geometrickým 
kritériím bezpečnosti proti kontaktní sufozi. Současně musí splnit kritéria propustnosti. Pro 
nestejnozrnnou sypaninu s číslem nestejnozrnnosti filtru CU = d60

f
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Kritérium propustnosti dle ČSN 75 2310 má tvar: 
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d
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           (6.3) 

Obsyp drenážní trubky umístěné v patním drénu, popř. vložený filtr musí zamezit vyplavování 
jemnozrnných částic do potrubí a musí splňovat kritérium: 

285 ≥
OTVORU

f

d

d

           (6.4) 

kde d85f je průměr zrna filtru (obsypu) odpovídajícího 85% propadu.  

U chráněných materiálů s výraznější soudržností s indexem plasticity Ip větším než 10 není zapotřebí 
dodržovat doporučení (6.1) a (6.2) uváděná pro nesoudržné materiály. Poměr průměrů zrna dvou 
sousedních materiálů při 50 % propadu může být [DIN 19712]: 
• při IP =10 ... df

50 /dz
50 = 90  

• při IP ≥20 ... df
50 / dz

50 ≤ 150. Mezihodnoty se interpolují. 
Při návrhu filtrů u soudržných zemin lze též použít doporučení uvedená v tabulce 6.4. 
U geotextilií jsou dodržovány analogické filtrační podmínky. Přitom je třeba vždy přihlédnout 
k životnosti geotextilie a jejímu možnému porušení např. hlodavci či kořeny vegetace a také ke snížení 
její propustnosti zakolmatováním. 
Další podrobnější požadavky jsou uvedeny v ČSN 75 2310. 

6.1.8 Odvodn ění tělesa hráze a podloží  
Neškodné odvodnění tělesa hráze a jejího podloží se zabezpečuje drenážní (odvodňovací) soustavou, 
jejímž účelem je zachytit a neškodně odvést prosakující vodu. Použití drénu, jeho typu a celé drenážní 
soustavy úzce souvisí s typem a s vlastnostmi sypanin a geologickými poměry podloží.  
Zásadním rozhodnutím při návrhu je, zda má pro konkrétní hráz suché nádrže smysl navrhovat 
drenážní prvky (drenážní koberce, pera, patní drén apod.). Významný vliv má zejména zemní materiál 
a jeho propustnost, dále pak doba po jakou bude hráz vystavena zatížení vodou při převádění 
povodně. U homogenních hrází suchých nádrží, kde je zaručena dostatečná propustnost sypaniny 
vzdušní části není obvykle nutné drenážní soustavu navrhovat. U menších povodí s relativně krátkou 
dobou povodňové epizody a tomu odpovídající krátkou dobou nadržení vody v SN mnohdy 
nedosáhne depresní křivka v hrázi popř. v podloží ke vzdušnímu svahu. Prokáže-li se potřeba drénů, 
používají se pro odvodnění a kontrolu průsaku tělesem hráze a jejím podložím hlavně patní drény, 
popř. drenážní koberce (obr. 6.11). V navazujících výpočtech stability pak je nutné zhodnotit, zda má 
poloha průsakové křivky výrazný negativní vliv na výsledné stupně bezpečnosti 
Přitom je vhodné oddělit vodu prosakovanou tělesem hráze a podložím. S ohledem na nejistoty ve 
filtračních charakteristikách materiálu hráze a podloží musí být kapacita drenážní soustavy navržena 
vzhledem k předpokládaným průsakům nejméně s trojnásobnou rezervou. V drenáži a jejím 
bezprostředním okolí nesmí nastat nepřípustné filtrační deformace sypanin (vnitřní, resp. kontaktní 
sufoze, eroze, kolmatace, rozplavování), které by mohly způsobit její sedání a zmenšování 
propustnosti nebo až úplné ucpání drenáže (kapitola 6.1.5). Drenážní soustava musí být účinná i při 
maximální hladině vody pod hrází (obr. 6.12), její funkce nesmí být narušena mrazem a její konstrukce 
musí být jednoduchá a snadno proveditelná. 
Návrh odvodňovacího systému a jeho jednotlivých prvků se ověřuje výpočtem. Kromě hladiny 
prosakující vody, která musí mít polohu vyhovující z hlediska stability hráze i z hlediska vzlínavosti 
a namrzavosti zemin, se výpočtem určí velikost celkových i lokálních průsaků, rychlosti filtrace 
a prokáže se účinnost odvodnění tělesa hráze, jejího podloží a území v prostoru vzdušní paty. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat anizotropii v propustnosti materiálů podloží a tělesa hráze 
a jejímu vlivu na průběh a velikost průsaků. Poměr svislých a vodorovných hydraulických vodivostí 
může přesáhnout i 1 : 10. Konstrukčním materiálem drenážních a ochranných prvků bývá dobře 
zrněný kámen nebo štěrk. Pro zvýšení průtočnosti se do kamenných nebo štěrkových drénů vkládají 
perforované trouby, jejichž průměr závisí na množství prosáklé a dotékající vody a na jejich podélném 
sklonu. U všech drenážních prvků požadujeme, aby jimi prosáklá voda odtékala prouděním o volné 
hladině. Prosáklá voda zachycená drenážní soustavou se svádí do míst, kde lze celkový nebo dílčí 
průsak hrází a podložím v potřebném rozsahu pozorovat a měřit (množství, zákal, atd.). 
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Obr. 6.11 Příklady uspořádání drenážního systému [Lukáč, Bednárová 2006] 

1 - depresní křivka, 2 - ochranné filtry, 3 - materiál drenážní patky, 4 - drenážní potrubí, 5 - drenážní 
koberec, 6 - odvodňovací potrubí (štola), 7 - odvodňovací příkop 

 

Obr. 6.12 Nízko položené vyústění drénu do vývaru 



 56

Takovými místy jsou drenážní šachtice (obr. 6.13), koryto řečiště, vývar, apod., kde můžeme za všech 
průtoků v odpadním korytě pozorovat, resp. měřit množství prosáklých vod. Šachtice jsou také 
vhodným konstrukčním prvkem v případech, kdy je obtížné vyvést gravitačně drenážní potrubí nad 
hladinu dolní vody zejména při větších průtocích pod nádrží. 
Patní drény se používají u hrází s propustnější vzdušní stabilizační částí. Jejich výška a šířka musí 
zabezpečit bezpečné snížení hladiny prosáklé vody pod vzdušním svahem hráze a musí být tak 
široké, aby drén bylo možno při provádění mechanicky hutnit. Výška drénu bývá od 5 % do 20 % 
výšky hráze. Potřebu filtrů je nejlepší posoudit na základě hydraulického výpočtu vycházejícího ze 
znalosti křivek zrnitosti drénu, materiálu vzdušní stabilizační části a materiálu podloží (kapitola 6.1.5). 

Obr. 6.13 Šachta pro měření průsaků na drenážním potrubí 

Pokud patním drénem nelze snížit hladinu prosakující vody do bezpečné hloubky pod vzdušním 
svahem hráze, je možné drén vsunout do tělesa hráze. Vznikne tzv. vnitřní drén, jehož tvar 
a zapuštění závisí na propustnosti podloží a sypaniny hráze. Pokud je těleso z méně propustných 
materiálů se součinitelem anizotropie blízkým jedné, používají se k oddálení hladiny prosakující vody 
od vzdušního svahu plošné vodorovné drenážní prvky, tzv. drenážní koberce. Jejich tloušťka je 
zpravidla rovna dvojnásobku tloušťky filtru a drén zasahuje do 1/3, nejvíce však do 2/3 šířky základu. 
Drén zasahující od vzdušní paty hlouběji do tělesa hráze oddaluje hladinu prosáklé vody od vzdušního 
svahu, zvyšuje však průsak, střední hydraulické gradienty a tím i nebezpečí porušení filtrační stability 
zemin v podloží a v tělese hráze. Od drenážních koberců musí být prosáklá voda svedena ke vzdušní 
patě hráze podélnými drény ze štěrků nebo trubek. Nevýhodou vnitřních drenážních prvků je, že se 
nedají během provozu dodatečně opravovat. Proto je důležité věnovat jejich návrhu a provádění 
zvýšenou pozornost. K odvodnění anizotropního podloží a podloží složeného z několika vrstev značně 
rozdílné propustnosti, nebo ke snížení vztlaku u vzdušní paty hráze se zpravidla navrhují odvodňovací 
studny. Obsyp drenážní trubky umístěné v patním drénu musí zamezit vyplavování jemnozrnných 
částic do potrubí a musí splňovat kritérium (6.4). 
Navázání tělesa hráze, zejména těsnicího prvku, na betonové objekty vyžaduje použití zeminy s větší 
vlhkostí. Tvar betonových konstrukcí musí umožnit dotlačování zeminy na stěny objektu, stěny 
betonových konstrukcí musí být hladké, bez hnízd, je nepřípustné stěny omítat. Doporučuje se jejich 
zkosení ve sklonu 10:1 až 5:1. Pokud hrozí promrzání betonové konstrukce, provede se zavázání 
ozubem, jehož rozměry odpovídají nezámrzné hloubce.  
Vzdušní pata hráze musí svým uspořádáním umožnit neškodné zachycení a odvedení vody prosáklé 
hrází a podložím. 
V případě zcela nevhodných pevnostních a průsakových vlastností podloží je třeba provést jeho 
zlepšení. Únosnost podloží může být zvýšena vertikálními drény, zavibrováním kamenné drtě, 
zabudováním geotextilie, přitížením poddajné vrstvy podloží násypem nebo výměnou zeminy. Tato 
opatření je třeba provést tak, aby při naplnění nádrže nemohly vzniknout větší průsaky, které by 
eventuálně mohly vést k filtračním deformacím zemin podloží. Zmenšení sedání lze dosáhnout 
výměnou zeminy a jejím nahrazením kamennou drtí. Ve většině případů stačí urychlit konsolidaci 
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a související sedání. Cílem je, aby sedání nastalo už během stavby a přitom se zvýšila smyková 
pevnost. Škodlivé účinky nerovnoměrného sedání tak mohou být odstraněny již během stavebních 
prací. Nepříznivé průsaky může snížit prodloužení průsakové dráhy, eventuálně přírodní těsnicí vrstva 
v předhrází, kterou je třeba prověřit z hlediska její propustnosti, souvislosti a mocnosti. V případě 
nesouvislé vrstvy málo propustných materiálů, zejména v blízkosti hráze, je nutné provést uložení 
dodatečné těsnicí zeminy tak, aby nejkratší průsaková dráha měla délku rovnající se alespoň 
osminásobku největšího rozdílu úrovně hladiny v toku a terénu v zahrází. Samotná humusovitá vrstva 
a trávník na propustném podloží mají jen minimální těsnicí účinek. Utěsnění podloží těsnicími stěnami 
a injektážemi, jak to je obvyklé u velkých přehrad, jsou u menších hrází suchých nádrží prováděny 
pouze ve výjimečných případech. 

6.1.9 Kontrola výstavby 
Při výstavbě hrází suchých nádrží se kontroluje zejména:  
• základová spára a případné výrony vody,  
• odvodňovací systém hráze a podloží, 
• druh a vlastnosti použitých zemin a materiálů, 
• tloušťka sypaných vrstev a počet pojezdů hutnicích strojů, 
• dosažené hodnoty zhutnění.  
Kvalitu prací kontroluje průběžně dodavatel stavebních prací pod stálým dohledem technického 
dozoru investora. Do stavebního deníku se denně kromě ostatních údajů zaznamenává druh 
ukládaných zemin, povětrnostní podmínky při sypání, tloušťka hutněných vrstev, způsob hutnění, 
závady při výstavbě, čísla a místa odebraných vzorků pro kontrolní zkoušky, apod. Investor 
zabezpečuje dle potřeby ověření kontrolních zkoušek prováděných dodavatelem stavby. Tato 
kontrolní měření navržená v projektu hráze mají ověřit předpoklady uvažované při návrhu stavby. Jsou 
prováděna investorem vodního díla. 
Pokud není stanoveno jinak, doporučuje se odebírat alespoň jeden vzorek: 
• za směnu, 
• na každých 2000 m3 uložené a zhutněné zeminy, 
• při změně počasí ovlivňující podstatně vlastnosti zemin. 
U odebraných vzorků se stanovuje vlhkost, objemová hmotnost, zrnitost, pórovitost a podle potřeby 
též smyková pevnost a propustnost. 

6.1.10 Posouzení stability hrází SN 

6.1.10.1 Všeobecn ě  
Hodnocení bezpečnosti hrází SN zahrnuje posouzení statické a filtrační stability hráze a podloží, 
potřebnou vodotěsnost a bezpečnost proti přelití. Posouzení stability hrází SN se provádí pouze 
v případě vyšších hrází (cca nad 6 m) nebo v případě obtížných základových poměrů či netypického 
uspořádání konstrukce. Přitom se musí uvažovat jak dočasné, tak trvalé návrhové situace. Hráze musí 
být stabilní pro všechny mezní stavy. Obecně je nutné provést následující hodnocení:  
• celková ztráta stability hráze nebo základové půdy (mezní stav stability polohy); jde především 

o stabilitu svahů na návodní, tak i vzdušní straně, posouzení rovnováhy „nadzvednutím“ 
v důsledku vztlaků vody, tj. hydraulickým prolomením, zejména v prostoru pod hrází, 

• vnitřní porušení nebo nadměrné přetvoření konstrukce hráze, podloží a dalších prvků, jako jsou 
např. objekty (mezní stav přetvoření), 

• bezpečnost proti vzniku filtračních deformací zemin tělesa hráze a podloží (mezní stav filtrační 
stability). 

U nízkých hrází se hodnocení bezpečnosti (spolehlivosti) ve smyslu mezních stavů provádí dle 
ČSN EN 1997-1 (73 1000) pouze přiměřeně, zejména v komplikovanějších případech a při méně 
příznivé skladbě podloží. Jde zejména o zajištění statické a filtrační stability hráze a podloží, 
potřebnou vodotěsnost, bezpečnost proti přelití a porušení hráze a o životnost díla. Pro řešení 
mezního stavu stability polohy se používá klasických metod hodnocení globální stability (Pettersson, 
Bishop). Mezní stav vzniku trhlin se vyšetřuje jen za předpokladu nerovnoměrného sedání a u vyšších 
hrází. Hodnocení mezního stavu přetvoření přichází v úvahu u návodních plášťů. Nejzávažnějším 
typem poruch je mezní stav filtračních deformací, kdy se posuzuje možnost vzniku kontaktní sufoze, 
kontaktního vymývání, hydraulického porušení nebo vzniku privilegované cesty. 
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6.1.10.2 Průsak hrází a podložím 
Prakticky vždy je třeba řešit průsak hrází a jejím podložím a zohlednit jeho účinek na stabilitu hráze. 
Zvláštní význam má poloha vodní hladiny (průsaková křivka) v tělese hráze. Průběh a doba trvání 
povodně ve vazbě na propustnost materiálu v hrázi jsou hlavním faktorem, který určuje, zda jsou 
hráze vystaveny částečnému nebo úplnému průsaku dosahujícímu až na vzdušní svah hráze 
(obr. 6.14). Pro stabilitu návodního svahu hráze suché nádrže může být kritickým stav při poklesu 
hladiny vody v nádrži (obr. 6.15).  

Obr. 6.14 Průsaková křivka v tělese hráze bez patního drénu - pro návrhovou hladinu při ustáleném 
stavu filtrace se zobrazením příkladu smykové plochy na vzdušním svahu 

Obr. 6.15 Průsaková křivka v tělese hráze při klesající hladině vody v nádrži při neustáleném stavu 
filtrace se zobrazením příkladu smykové plochy na návodním svahu 

 
Po rychlém snížení hladiny vody v suché nádrži u hrází s návodním těsněním, popř. souvislým 
opevněním návodního svahu může hladina v nádrži klesat rychleji než hladina vody ve vzdušní 
stabilizační části hráze dosažená během povodně. V takových případech může být návodní těsnění 
namáháno tlakem vody také ze vzdušní strany (vztlakem).  
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro stanovení průsakových poměrů v podloží a v hrázi suché nádrže 
je třeba provést dynamické výpočty proudění vody v pórovitém prostředí. Řešení tohoto typu úloh patří 
ke složitějším problémům hydrauliky podzemních vod řešitelným obvykle za použití numerických 
metod [Říha 2007]. V následujícím textu je uveden zjednodušený postup hledání polohy volné hladiny 
v homogenní hrázi suché nádrže. Pro povodňovou vlnu znázorněnou na obr. 6.16 se soustava 
průsakových křivek (volné hladiny v tělese hráze) schematicky vykreslí s využitím následujících 
pravidel: 
• Bod průsakové křivky v průsečíku s návodním svahem se určí z polohy hladiny ve vodním toku. 
• Při relativně pomalém nástupu hladiny v toku a pohybu hladiny vody v tělese hráze je průsaková 

křivka přibližně kolmá k návodnímu svahu, při rychlém nástupu a malé propustnosti tělesa hráze 
svírá se svahem ostrý úhel (např. křivka 3 na obr. 6.16). 

• Průsečík i-té průsakové křivky s relativně nepropustným podložím je ve vzdálenosti Li. Tu lze 
orientačně stanovit ze vztahu:  
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       (6.5) 

kde Li je vzdálenost bodu i od návodní paty hráze, k je hydraulická vodivost ve směru x, hi je 
výška vody nad návodní patou hráze v čase ti, nef je efektivní pórovitost uvažovaná u písků 
hodnotami cca 0,1 až 0,2, u jílů až desetinásobně menšími. 

• Průsaková křivka je při nástupu povodně kolmá k povrchu nepropustného podloží. 
• Spojnice průsečíků s hladinou a nepropustným podložím vyjadřuje orientační průběh průsakové 

křivky. 
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• Při relativně pomalém poklesu hladiny v toku při opadání povodně bod průsakové křivky 
v průsečíku s návodním svahem odpovídá poloze hladiny v nádrži. V případě rychlého poklesu 
hladiny obecně vzniká na návodním svahu výronová plocha. Některé práce, např. [Kratochvíl 
a kol. 1991] ukazují, že velikost výronové plochy je v případě hrází suchých nádrží poměrně malá 
a že její zanedbání nevede k podstatnému zhoršení přesnosti orientačního odhadu polohy volné 
hladiny. 

 

Obr. 6.16 Schéma ke stanovení časového průběhu průsaku homogenní hrází 

Získané polohy hladiny vody v hrázi umožní odhad pórových tlaků v zemině hráze. Ty následně 
vstupují do stabilitních výpočtů.  

6.1.10.3 Stabilitní řešení 
Pro stabilitní řešení se vymezí charakteristické příčné profily hráze, které jsou podkladem pro 
posouzení stability. V převážné většině případů se stabilita hrází suchých nádrží řeší jako rovinná 
úloha (úloha rovinného přetvoření). 
Významnější hráze suchých nádrží spadají do geotechnické kategorie 2, nižší a méně významné 
hráze většinou spadají do 1. geotechnické kategorie, u níž je možné zajistit, že základní požadavky 
budou splněny se zanedbatelným rizikem na základě zkušenosti a kvalitativního geotechnického 
průzkumu. Jde o konstrukce, u nichž je zanedbatelné riziko ztráty celkové stability anebo pohybů 
základové půdy. Konstrukce je založena v jednoduchých základových poměrech, které jsou známé 
a lze u nich uplatnit běžné postupy vycházející ze zkušeností a rutinní metody návrhu. Jde obvykle 
o situace, kdy není zakládání prováděno pod hladinou podzemní vody nebo pokud výkop pod 
hladinou podzemní vody nebude komplikovaný. Pouze výjimečně může jít u hrází SN o vysoké 
geotechnické riziko a klasifikaci v geotechnické kategorii 3, a to v případech, kdy jde o neobvyklé 
konstrukční řešení ve složitých základových poměrech s nezanedbatelným účinkem podzemní vody, 
u lokalit s vysokým stupněm seismicity, v poddolovaném území a v oblastech pravděpodobné 
nestability území.  
U konstrukcí v kategorii 1 lze použít doporučených návrhových parametrů (sklony svahů, převýšení 
koruny hráze, apod.) uvedených v předchozím textu. Při hodnocení stability se rozeznává trojí rozsah 
a podrobnost výpočtu: 
• předběžný výpočet – zjednodušený průkaz stability polohy, výjimečně napětí a přetvoření, 
• podrobný výpočet – provádí se u konečných návrhů na mezní stavy uvedené v předchozí kapitole 

(viz též dále), 
• kontrolní výpočet – ověření výpočtů s použitím naměřených veličin. 
Posouzení se doporučuje provádět metodou podle mezních stavů dle postupů uvedených 
v ČSN 73 1000, případně modifikovaných pro podmínky hrází SN, viz např. [Říha a kol. 2008]. 
V případě hrází určených vodních děl jsou mezní stavy obvykle definovány s ohledem na podmínky 
možného porušení a na specifika těchto děl:  
• mezní stav stability polohy, 
• mezní stav vzniku havarijních trhlin, 
• mezní stav přetvoření, 
• mezní stav filtrační stability. 

Hodnocení podle prvních tři mezní stavů je v dostupné literatuře dostatečně podrobně popsáno, popř. 
se u hrází malých vodních nádrží provádí pouze zřídka. Pro tyto případy je v dalších kapitolách 
uveden stručný komentář. Mezní stav filtrační stability není v dostupných podkladech a normách 
dostatečně popsán a proto je mu v textu věnována větší pozornost.  
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6.1.10.4 Návrhové situace 
Z hlediska doby trvání se rozeznávají tyto návrhové situace [ČSN EN 1990:2004], pro které musí být 
prokázána spolehlivost všech konstrukcí:  
• trvalá návrhová situace, jejíž doba trvání je obdobného řádu jako doba životnosti objektu a která je 

charakterizována nejnepříznivějším provozním stavem konstrukce; součinitel návrhové situace se 
uvažuje γsit = 1,00,  

• dočasná návrhová situace, která se může vyskytnout při výstavbě, generální opravě nebo 
rekonstrukci hráze či souvisejících objektů, jejíž doba trvání je srovnatelně kratší než doba 
životnosti objektu; součinitel návrhové situace se uvažuje u zemních konstrukcí hodnotou 
γsit = 0,90, u betonových γsit = 1,00,  

• nehodová návrhová situace, která má velmi malou pravděpodobnost vzniku a krátkou dobu trvání 
a je charakterizována výskytem mimořádných zatížení při výbuchu, zemětřesení, selhání 
bezpečnostního zařízení a při tlaku vody při kontrolní či jiné katastrofální povodni; součinitel 
návrhové situace se uvažuje γsit = 0,90.  

Doba životnosti objektů ve vodním hospodářství (např. čerpacích stanic, výpustí, apod.) se dle 
ČSN 73 0031 obvykle uvažuje 80 let, životnost hrází odpovídá 120 rokům.  

6.1.10.5 Parametry materiál ů a základových p ůd 
Základními parametry materiálu jsou normové hodnoty pevnosti, jejichž pravděpodobnostní záruka 
nesmí být menší než 95%. Je dovoleno je stanovit z norem pro příslušný materiál. Normové hodnoty 
ostatních charakteristik se odvodí ze střední hodnoty rozdělení pravděpodobnosti dané veličiny. 
Výpočtovou hodnotou dané charakteristiky je hodnota získaná násobením příslušné normové hodnoty 
součinitelem spolehlivosti základové půdy, resp. materiálu γm. Hodnoty součinitele spolehlivosti se 
mohou lišit jak pro různé materiálové charakteristiky, tak také pro různé mezní stavy a návrhové 
situace. 
Na tomto místě je třeba upozornit na riziko vyplývající z použití nesprávných vstupů do stabilitních 
výpočtů a z toho plynoucí jejich nesprávné výsledky. Volba místa odběru vzorků, způsobu jejich 
odběru, transport, zpracování, vyhodnocení a jeho interpretace jsou odborné činnosti vyžadující 
znalost předpisů a norem a zejména zkušenost a praxi. Doporučuje se spolupracovat se subjekty, 
které tuto činnost běžně provádějí a mají kvalitní reference.  

6.1.10.6 Parametry zatížení 
Základními parametry zatížení jsou jeho normové hodnoty. Ty se stanoví následovně: 
• pro zatížení od vlastní tíhy na základě projektovaných parametrů a na základě průměrných hodnot 

objemových hmotností, popř. s využitím údajů od zhotovitele, 
• pro klimatické zatížení na základě nejvyšších hodnot zjištěných ve volených pozorovacích 

obdobích při dané době opakování, 
• pro statická užitná zatížení na základě očekávaných největších hodnot při užívání, 
• pro dynamická užitná zatížení na základě hodnot parametrů dynamických zatížení, 
• pro havarijní zatížení na základě rozborů nejnepříznivějších projevů příslušného jevu. 
Odchylky zatížení od normové hodnoty dané proměnlivostí a nejistotami jsou vystiženy součiniteli 
spolehlivosti zatížení γf. Součinitele se mohou lišit pro různé mezní stavy a návrhové situace. 
ČSN 75 0250 a ČSN 73 1208 doporučují hodnoty součinitele zatížení vodním tlakem γfv: 

• pro hydrostatický tlak         γfv = 1,00, 
• pro hydrodynamický tlak:    

− vyšetřený na fyzikálním modelu      γfv = 1,10, 
− získaný na základě analogie       γfv = 1,20, 

• pro pórový tlak:     
− v betonu         γfv = 1,00, 
− v zeminách a horninách       γfv = 1,10, 

• pro vztlak vyjádřený 
− max. hydrostatickým tlakem vody obklopující těleso     γfv = 1,00, 
− piezometrickou výškou odpovídající hydrodynam. tlaku vody: 

− při jednoduchých základových poměrech     γfv = 1,05, 
− získanému experimentálně, popř. numericky    γfv = 1,10, 
− ve složitých poměrech, kdy nelze vytvořit adekvátní model průsak. pole  γfv = 1,20. 
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6.1.10.7 Zatěžovací stavy, klasifikace a kombinace zatížení 
Při dimenzování konstrukcí a základových půd se pro jednotlivé návrhové situace přihlíží k možným 
nepříznivým kombinacím zatížení, která se dle délky trvání dělí na:  
• stálá – vlastní tíha konstrukce hráze včetně neodstranitelných technologických částí, tlak zemin 

a hornin, předpětí a jiné trvalé účinky, 
• nahodilá: 

− dlouhodobá – tlak zemin (přísypy, sedimenty), zatížení odstranitelným technologickým 
zařízením, klimatické a technologické účinky, namáhání nerovnoměrným sedáním, apod., 

− krátkodobá – hydrostatický a hydrodynamický tlak vody odpovídající hladinám v nádrži 
a jejich pohybu (zvýšení, pokles) dle manipulačního řádu, odpovídající síly od vody 
prosakující tělesem hráze a podložím, síly vznikající při výstavbě (dopravní mosty, vodní 
žlaby), tíha pohyblivých dopravních prostředků, apod., 

− mimořádná – přírůstek tlaku vody při hladině v nádrži odpovídající koruně hráze (při kontrolní 
povodni) a odpovídající síly od prosakující vody, seizmické účinky, účinky výbuchu, 
přetvoření základové půdy, poruchy zařízení, neočekávané snížení hladiny v nádrži. 

Uvažují se tyto kombinace zatížení: 
• základní – skládají se ze zatížení stálých, nahodilých dlouhodobých a krátkodobých, 
• mimořádné – skládají se ze zatížení stálých, nahodilých dlouhodobých, nahodilých krátkodobých 

a jednoho mimořádného. 
Při zatížení konstrukce dvěma a více nahodilými zatíženími se jejich výpočtová hodnota násobí 
součinitelem kombinace ψc , který je různý pro krátkodobá a dlouhodobá nahodilá zatížení: 

• nahodilá dlouhodobá zatížení ψc = 0,95,  
• nahodilá dlouhodobá zatížení a jedno nahodilé krátkodobé ψc = 0,90, 
• při nahodilých dlouhodobých zatíženích a větším počtu nahodilých krátkodobých zatíženích lze 

použít dva způsoby výpočtu: 
− pokud zatížení nelze zatřídit podle míry působení na stav napjatosti nebo přetvoření, potom 

pro kombinaci dvou nebo tří nahodilých krátkodobých zatížení použijeme součinitel 
ψc = 0,90, pro čtyři a více zatížení ψc = 0,80, 

− pokud je možné zatížení zatřídit, potom druhé zatížení redukujeme součinitelem ψc = 0,80 
a další součinitelem ψc = 0,60. 

6.1.10.8 Vyjád ření významu objektu 
Význam objektu se při výpočtu vyjadřuje pomocí součinitele účelu γn. V souladu s ČSN 75 0250 lze 
u významných a vysokých hrází ohrožujících značný majetek a velký počet obyvatel volit γn = 1,20, 
u méně významných hrází s výškou cca do 3 až 5 m se doporučuje γn = 1,10. 

6.1.10.9 Mezní stav stability polohy 
U zemních hrází se vyšetřuje ztráta celkové stability nebo únosnosti při dosažení a překročení mezní 
pevnosti ve smyku v zemní konstrukci a základové půdě na smykové ploše, popř. ztráta stability 
„nadzvednutím“ části konstrukce popř. základové půdy. Podmínkou je znalost průsakových poměrů 
a vývoje pórových tlaků.  
Provádí se zejména posouzení ztráty stability usmýknutím podél smykové plochy, kdy je třeba 
posoudit všechny potenciální smykové plochy včetně plochy kritické. Tradičně se používá metod 
mezní rovnováhy (Pettersson, Bishop).  
Podmínka spolehlivosti podél válcové smykové plochy ve smyslu metody Petterssona (obr. 6.17) má 
tvar: 

( )∑∑ ⋅⋅∆⋅−⋅+⋅⋅∆≤⋅⋅⋅⋅
i

mefiiiiimcefiistp
i

iicnsit tgluGclG ϕγϕαγγαψγγ )cos(sin , (6.6) 

kde Gi je výpočtová tíha i-tého proužku zeminy nad smykovou plochou, ∆li je výpočtová délka 
smykové plochy příslušná proužku, αi je úhel, který svírá tečna k smykové ploše ve středu i-tého 
proužku s vodorovnou, tgϕefi a cefi jsou normové hodnoty tangenty úhlu vnitřního tření a soudržnosti 
materiálu na části válcové plochy příslušející i-tému proužku (v efektivních napětích), ui je pórový tlak, 
γmc a γmϕ jsou dílčí součinitele spolehlivosti úhlu vnitřního tření a soudržnosti materiálu uvažované 
hodnotami (ČSN 73 1001): 
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5,0=mcγ ,           (6.7a) 

5,1

1=ϕγ m
 v případě 0 < ϕ < 120,         (6.7b) 

ϕ
ϕγ ϕ

4−=m
 v případě ϕ > 120.         (6.7c) 

γstp je součinitel stability polohy uvažovaný hodnotou dle tabulky 6.3, γn je součinitel významu objektu 
(kapitola 6.1.10.8), γsit je součinitel návrhové situace (kapitola 6.1.10.4) a ψc je součinitel kombinace 
zatížení (kapitola 6.1.10.7). 

Tab. 6.3 Hodnoty součinitele stability polohy γstp 

 Mezní stav stability polohy γstp 

1 proti převržení tělesa 
spočívajícího  

na zemině 0,8 
2 na skalní hornině 0,9 
3 proti posunutí (usmýknutí) tělesa 0,9 
4 proti vynoření (vyplavání) tělesa 1,0 

Obr. 6.17 Schéma k Petterssonově metodě 
Opatřeními vedoucími ke zvýšení odolnosti proti usmýknutí svahu jsou jednak snížení sklonu svahu, 
popř. vybudování přísypů a laviček, dále pak drenážní prvky snižující pórové tlaky v tělese hráze 
a jejím podloží. Podrobnosti k hodnocení stability zemních hrází jsou uvedeny v dostupné literatuře, 
např. [Votruba a kol. 1979], [Broža a kol. 1987] a v dalších pramenech. 
K hydraulickému prolomení (prolomení pokryvu, ztrátě stability „nadzvednutím“) dochází tehdy, jestliže 
v propustné vrstvě pod pokryvem nevelké mocnosti vznikne vztlak vedoucí k místnímu prolomení 
pokryvu a ke vzniku trhliny, jíž začne vysakovat voda. V blízkosti místa prolomení může dojít ke 
ztekucení zeminy, voda se zeminou vytvoří suspenzi, která prakticky nevzdoruje smykovým silám. 
Suspenze je trhlinou vynášena na terén, porucha se šíří a její dodatečná sanace je poměrně obtížná. 
Hydraulické prolomení může následnou progresí vést k provalení základu vzdouvací konstrukce. Při 
posouzení se vychází z podmínky mezního stavu modifikované pro hydraulické prolomení (obr. 6.18) : 
γsit . γn . γfv . γW . [hMAX - KBS] ≤ γfg .γZ . [KT - KBS],   

 
   (6.8) 

kde γsit je součinitel návrhové situace, γn je součinitel významu konstrukce, γfv je součinitel zatížení 
tlakem vody, γW je objemová tíha vody, hMAX je maximální normová piezometrická výška v daném 
místě, KBS je kóta báze stropního izolátoru, γfg je součinitel zatížení vlastní tíhou uvažovaný hodnotou 
0,9, který zahrnuje nejistotu v KBS a objemové tíze zeminy γZ, KT je kóta terénu za hrází.  
Součinitel zatížení hydrodynamickým tlakem γfv se stanoví s ohledem na časoprostorový průběh 
okrajových podmínek, hydraulické vodivosti k, zásobnosti S, mocnosti zvodně b, popř. dalších 
parametrů. Lze jej stanovit podle způsobu stanovení maximální piezometrické výšky, resp. tlaku vody. 
Jednou z možností, jak dosáhnout stability proti hydraulickému prolomení je přísyp hráze na její 
vzdušní straně, popř. ve tvaru svahové lavičky dostatečné mocnosti. Přísyp musí být tak široký, aby 
případné možné trhliny ve stropním izolátoru byly dostatečně vzdálené od paty hráze a nemohly 
způsobit její porušení. Přísyp musí být propustný tak, aby byla odvedena průsaková voda a zatížení 
přísypu nebylo sníženo vztlakem. Na styku přísypu a stropního izolátoru musí být splněny geometrické 
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podmínky zajišťující odolnost vůči kontaktní sufozi. Dalším možným opatřením je odlehčení tlaku 
drenážními prvky. To vyžaduje umístění filtru v okolí odvodňovacího prvku. Opatření vede ke 
zvýšenému průsaku vody, který obvykle nelze podstatně snížit.  

Obr 6.18 Schéma ke vztahu (6.8) 

6.1.10.10 Mezní stav vzniku havarijních trhlin 
Podkladem pro vyšetřování vzniku havarijních trhlin je výpočet napjatosti a přetvoření zemního tělesa. 
Výpočty se u hrází SN provádí pouze výjimečně, a to numericky, nejčastěji metodou konečných prvků. 
Při výpočtu je třeba vystihnout očekávané velké, popř. nerovnoměrné sedání násypu, resp. základové 
půdy. Přitom se často přistupuje ke schematizacím obecně prostorového chování konstrukce 
dvojrozměrným modelem za předpokladu rovinného přetvoření v řezu vedeném buď kolmo na osu 
hráze nebo rovnoběžně s ní. Předpoklad rovinného chování obvykle není splněn v místech zavázání 
zemního tělesa do výše položeného terénu, v místech napojení na betonové objekty, apod.  

6.1.10.11 Mezní stav p řetvo ření 
Mezní stav přetvoření se vyšetřuje pouze doplňkově, a to jen za předpokladu nerovnoměrného sedání 
a u vyšších hrází, kdy lze očekávat ztrátu použitelnosti zemní konstrukce např. výrazným poklesem 
koruny hráze, poruch v důsledku sedání podloží či vlivem vegetace, apod. U poddajného podloží 
tvořeného soudržnými materiály je nutné provést hodnocení možnosti rozšiřování v základové spáře 
způsobující ujíždění paty hráze.  

6.1.10.12 Mezní stav filtra ční stability 
Při návrzích zemních hrází je třeba posoudit filtrační stabilitu a možnost vzniku vnitřní eroze zemin. 
Filtrační deformací se rozumí změny struktury a vlastností zeminy v prostoru a v čase způsobené 
prosakující vodou. Jde zejména o změny granulometrického složení zeminy, pórovitosti, propustnosti, 
objemové tíhy případně celistvosti a neporušenosti. Procesy vedoucí k filtrační nestabilitě zahrnují 
rozsáhlou a rozmanitou oblast problémů. Tyto procesy a jejich iniciace jsou výrazně ovlivněny 
vlastnostmi zeminy a průsakovým režimem charakterizovaným jeho stavovými veličinami (zejména 
směr proudění, hydraulický gradient, specifický průsak, apod.). Na problematiku filtrační stability je 
možno pohlížet ze dvou základních hledisek, přičemž rozlišujeme stabilitu lokální a stabilitu globální: 
• Lokální filtrační nestabilitou se rozumí stav, kdy v určité prostorově omezené oblasti konstrukce či 

podloží může dojít ke vzniku místních poruch. Ty mohou být neškodné, kdy není ohrožena 
bezpečnost konstrukce jako celku, nebo mohou vyústit v postupné celkové poškození či k havárii 
konstrukce. Při objasňování lokální filtrační nestability porézního prostředí hrají významnou roli 
experimenty prováděné v laboratorních podmínkách na vzorcích zeminy, jejichž vyhodnocení 
poskytuje cenný materiál rozšiřující stupeň poznání v této oblasti. U hrází SN přicházejí v úvahu 
tyto způsoby porušení (obr. 6.19):  

− kontaktní sufoze, popř. eroze na styku materiálů různých zrnitostí, a to při proudění kolmém 
(typ A1), popř. rovnoběžném (typ A2) s hranicí jednotlivých materiálů (kontaktní rozmývání), 

− vnitřní sufoze popř. eroze materiálu (typ B), 
− vnější sufoze, popř. ztekucení nesoudržné zeminy v místě vysakování v zahrází (typ C). 

• Globální stabilita je vázána na zamezení vzniku tzv. privilegovaných cest, někdy také nazývaných 
„krátkými průsakovými dráhami“, náhodně vytvořených v zóně průsaků. Počátkem vzniku spojité 
průsakové cesty je prakticky vždy kombinace výše uvedených typů A až C lokálních filtračních 
poruch, popř. ve vazbě na prolomení pokryvné vrstvy (viz též kapitolu 6.1.10.9).  

Podkladem pro hodnocení jsou hydraulické výpočty proudění vody zemní konstrukcí, popř. jejím 
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podložím. Vždy je nejprve třeba provést analýzu a výčet všech možných způsobů a míst porušení 
v důsledku filtračních deformací zemin v hrázi a v jejím podloží (obr. 6.19).  
Je třeba uvést, že většina SN nemá trvalé vzdutí a že v nich není trvale vyvinuté filtrační proudění. Při 
hodnocení možnosti vzniku filtračních deformací je třeba zohlednit dynamiku průsakových jevů. 

Obr. 6.19 Možnosti vzniku jednotlivých typů filtračních deformací [19] 

Typ A1 - k sufozi dochází u nestejnozrnné základní zeminy, kdy je do sousedního hrubozrnného 
materiálu vyplavena pouze její jemná frakce. V případě kontaktní eroze dojde ke ztekucení 
stejnozrnné základní zeminy a k jejímu vyplavení do hrubozrnného sousedního materiálu. Sufoze či 
eroze na kontaktu nesoudržných zemin různé granulometrie závisí na zrnitosti, tvaru zrn, pórovitosti 
a rozměrech pórů sousedících zemin, dále na režimu a směru proudění vody a velikosti specifického 
průtoku. Ke kontaktní sufozi dochází pouze při proudění ze zeminy jemnozrnné do zeminy 
hrubozrnnější. Nejčastěji se tak stává v oblasti vstupu filtračního proudění do drénu hydrotechnické 
stavby v místech, kde dochází k největším specifickým průtokům a gradientům. V případě soudržných 
zemin dochází obvykle k odlupování celých hrudek zeminy - tzv. exfoliaci v důsledku snížené 
soudržnosti.  

Při posouzení nesoudržných zemin se používají vztahy např. dle ČSN 75 2410 (viz kapitola 6.1.7). 
V případě soudržné základní zeminy lze použít geometrická kritéria podle tabulky 6.4. Zrnitost filtru se 
odvíjí od indexu plasticity Ip a soudržnosti c základní zeminy. 

Tab. 6.4 Doporučená zrnitost filtru u soudržné základní zeminy 

Soudržná základní zemina Zrnitost filtru 
Ip < 0,15 d10

f ≤ 0,2 mm 
c ≥ 10 kPa d60

f ≤ 0,7 mm 
Ip ≥ 0,15 d10

f ≤ 0,6 mm 
c ≥ 10 kPa d60

f ≤ 2,0 mm 
V případě c < 10 kPa je alternativou volba základní zeminy splňující podmínku c ≥ 10 kPa.  

 
Současně je potřeba zajistit dostatečnou průtočnou kapacitu filtru. Ta je zajištěna za následujících 
podmínek: 
• u nesoudržných zemin  

− při dynamickém hydraulickém zatížení musí platit d50
f > d50

z a d10
f > 2.d10

z, 
− při statickém hydraulickém zatížení musí platit kf ≥ 25.kz, 

• u soudržných zemin musí platit kf ≥ 100.kz,  
kde kf  je hydraulická vodivost filtru, kZ hydraulická vodivost základní zeminy. Filtr kolem perforovaných 
trubních drénů nebo jiných otvorů v konstrukci by měl splňovat podmínku (6.4).  
 
Typ A2 - kontaktní rozmývání na rozhraní nesoudržných zemin je sufoze, popř. eroze způsobená 
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vodou proudící rovnoběžně se stykovou plochou jemnozrnné a hrubozrnné zeminy, u soudržných 
zemin pak tzv. exfoliace. Podmínka, při jejímž splnění nedochází ke vzniku kontaktního rozmývání, má 
tvar: 

10
10

10 ≤
z

f

d

d
,           (6.9) 

kde d10
f, resp. d10

z je charakteristické zrno hrubozrnné zeminy (filtru), resp. jemnozrnné zeminy. 

Typ B - vnitřní sufoze v porézním prostředí nastává, jestliže v příslušném objemu homogenní zeminy 
dochází k pohybu jemných frakcí v pórech. To způsobuje zvětšení pórovitosti a propustnosti 
postiženého materiálu. Dojde-li k vyplavení rovněž větších zrn tvořících skelet prostředí, může vnitřní 
sufoze způsobit sedání zeminy. Vnitřní sufozi je možno zabránit snížením hydraulického gradientu 
a v některých případech také řádným zhutněním zeminy. 
Geometrická kritéria vnitřní sufoze jsou vázána na charakteristiky zrnitostní křivky materiálu, zejména 
na číslo nestejnozrnnosti: 
• CU < 10 - nesufozní zeminy, 
• 10 ≤ CU ≤ 20 - přechodná oblast (zemina může, ale nemusí být sufozní),  
• CU > 20 - sufozní zeminy. 
Za nesufozní lze považovat zeminu, jejíž složení vyhovuje vztahu: 

n

n
CC

d

d
UU −

+≥
1

)016,032,0( 6

17

3 ,        (6.10) 

kde dX je průměr zrna odpovídající na čáře zrnitosti X procentům celkové hmotnosti vzorku, CU je 
číslo nestejnozrnnosti, n je pórovitost. 
Pokud zemina nesplňuje geometrická kritéria, použijí se hydraulická kritéria. Ta předepisují kritický 
specifický průtok qK [m/s], který ještě nezpůsobí vnitřní sufozi porézního prostředí. Ten je porovnáván 
se specifickým průtokem, který nastane v zemině. Kritický specifický průtok je možné stanovit např. ze 
vztahu [Vukovič, Pušič 1992]: 

200

356,0k
qK =  ,           (6.11) 

kde k je hydraulická vodivost [m/s]. [DenAdel a kol. 1988] pro ustálené horizontální proudění zjistili 
hodnotu kritického hydraulického gradientu iK = 0,16 až 0,17; [Skempton, Brogan 1994] pro vzestupné 
vertikální proudění udávají iK = 0,20 až 0,34. 
Soudržné materiály jsou ve vztahu ke vzniku vnitřní sufoze velmi odolné. [Směrnice 1973] považuje za 
nesufozní zeminy s indexem plasticity Ip ≥ 5. [Istomina 1957] dospěla k závěru, že vnitřní sufoze 
v soudržných materiálech může vzniknout pouze při vysokých hydraulických gradientech 
překračujících iK = 7 až 10. 

Typ C - ztekucení nastává u stejnozrnných zemin s číslem nestejnozrnnosti cca CU < 20. Mechanická 
sufoze vzniká odplavením jemných částic z objemu zeminy. Je charakteristická pro nestejnozrnité 
zeminy s vyšším číslem nestejnozrnnosti CU > 10. V případě středně nestejnozrnitých zemin 
vyhovujících podmínce 10 < CU < 20 mohou nastat oba uvedené jevy. Při hodnocení možnosti vzniku 
lokální vnější sufoze, popř. ztekucení je třeba posoudit, zda hydraulické gradienty i v místě vysakování 
vody z podloží konstrukce nepřekračují kritickou mez, tzv. kritický hydraulický gradient iK pro konkrétní 
materiál. Istomina [1957] vymezila oblast kritických hydraulických gradientů iK jako dolní obálku 
experimentálně zjištěných hodnot (obr. 6.20) v závislosti na čísle nestejnozrnnosti CU. Zkušenost 
a vlastní výzkumy ukazují, že kritický hydraulický gradient nezávisí pouze na nestejnozrnnosti zeminy 
ale také na dalších vlastnostech zemin, jako je například její zhutnění, resp. ulehlost, tvar zrn, apod. 
Dostatečnou bezpečnost zaručují přípustné hodnoty výstupního gradientu obsažené v tab. 6.5, v níž 
je rovněž uveden převládající typ porušení vzorku. 

Tab. 6.5 Přípustné gradienty při povrchovém prolomení zeminy 

Číslo nestejnozrnnosti CU Přípustný gradient iP Převládající typ porušení 
CU < 10 0,4 Ztekucení 

10 < CU < 20 0,2 Ztekucení i vnější sufoze 
CU > 20 0,1 Vnější sufoze 
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Obr. 6.20 Hodnota kritických hydraulických gradientů iK dle [Istomina 1957] 

Vznik privilegované průsakové cesty může být důsledkem postupující lokální filtrační nestability. To 
může vést až k celkové destrukci konstrukce. Postup hodnocení zahrnuje předpoklad, že mohou být 
v konstrukci místa, která jsou po aplikaci hydraulického zatížení náchylná ke vzniku privilegovaných 
cest. Zde se uplatňují zkušenosti získané monitoringem a vyhodnocením chování již existujících 
staveb (např. v rámci TBD). Může jít o prolomení těsnicího prvku popř. podloží v důsledku zvýšených 
hydraulických gradientů, v některých případech může být tento stav iniciován oslabením těsnicího 
prvku kontaktní sufozí, činností zvířat jako jsou hraboši nebo bobři. To následně způsobí vznik 
privilegované cesty (piping) zejména podél styku zemin různé zrnitosti a propustnosti. Důvodem 
vzniku privilegované cesty mohou být i odumírající kořeny stromů v hrázi (zejména po jejich vykácení). 
Výsledky řešení celkové odolnosti konstrukce jsou podkladem při návrhu základních rozměrů 
připravované hydrotechnické stavby. Tento předběžný návrh je obvykle prováděn odděleně pro vlastní 
zemní hráz a pro její podloží. Aktivní složkou je zde střední hydraulický gradient iS, pasivním odporem 
pak tzv. kritický střední hydraulický gradient iKS pro konkrétní materiál. Kritickým středním 
hydraulickým gradientem se rozumí poměr výšky vzdutí H a výpočtové délky hypotetické průsakové 
dráhy LP. Ta se stanoví na základě konstrukčního uspořádání tělesa hráze, popř. ze skladby podloží. 
V tabulkách 6.6 až 6.9 jsou kritické střední hydraulické gradienty doporučované v jednotlivých 
dostupných podkladech. V hodnotách uvedených v tabulce 6.6 je již zahrnuta určitá rezerva, kterou 
volí jednotliví autoři jako 1,3 až 2násobnou. Tabulky 6.7 a 6.8 uvádí normové hodnoty kritických 
středních hydraulických gradientů iKS vstupující do posouzení ve smyslu metody podle mezních stavů. 
Pro základy betonových hrází doporučuje [Čugajev 1965] volit kritické střední hydraulické gradienty iKS 
podle tab. 6.9. V tabulkách uvedené hodnoty odpovídají přehradním vodním dílům s trvalým 
nadržením vody. Z pohledu suchých nádrží, kdy při příchodu povodně se nejprve vyvíjí filtrační 
proudění podložím a poté i hrází, jde o konzervativní hodnoty. 

Tab. 6.6 Kritické střední hydraulické gradienty iKS v podloží sypaných hrází 

Zemina Přiřazené k [m/s] R. Čugajev W. G. Bligh E. W. Lane E. A. Zamarin 
Velmi jemný písek 1.10-5 - 0,06 0,12 0,08 
Jemný písek 1.10-4 0,10 - 0,16 0,07 0,14 0,10 
Písek s příměsí štěrku 1.10-3 0,15 - 0,20 0,08 0,17 0,12 
Štěrk s příměsí písku 1.10-2 - 0,11 0,25 0,14 
Štěrk 1.10-1 0,25 - 0,33 0,20 0,30 0,16 

Tab. 6.7 Střední kritické gradienty iKS v podloží sypaných hrází dle jednotl. podkladů 

Zemina [Čugajev 1965] [P 55-76 1976] 
Ulehlá hlína 0,68 1,20 
Písčitá hlína 0,34 0,60 
Dobře zrněný, resp. hrubozrnný písek, štěrk  0,43 0,48 
Středně zrněný písek 0,26 0,40 
Jemnozrnný písek 0,21 0,30 
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Tab. 6.8 Střední kritické gradienty iKS v tělesech sypaných hrází dle jednotl. podkladů 

Zemina [Čugajev 1965] [P 55-76 1976] 
Ulehlá hlína, zemní beton 1,30 1,95 
Písčitá hlína 0,90 1,35 
Dobře zrněný, resp. hrubozrnný písek  0,65 1,00 
Středně zrněný písek 0,55 0,85 
Jemnozrnný písek 0,50 0,75 

Tab. 6.9 Střední kritické gradienty iKS v podloží betonových hrází dle [Čugajev 1965] 

Zemina iKS 
Ulehlá hlína 0,40 - 0,52 
Písčitá hlína 0,20 - 0,26 
Dobře zrněný, resp. hrubozrnný písek, štěrk  0,25 - 0,33 
Středně zrněný písek 0,15 - 0,20 
Jemnozrnný písek 0,12 - 0,16 

 
Podmínka mezního stavu pro hydraulická kritéria odpovídající způsobům porušení v této kapitole se 
vyjádří vztahem:  

Kfpstffansit ii γγγγγ ≤
,         (6.12) 

kde značí i lokální, resp. střední hydraulický gradient, iK je normová hodnota kritického hydraulického 
gradientu, γsit součinitel návrhové situace, γn je součinitel účelu, γfa je součinitel spolehlivosti zatížení 
uvažovaný podle způsobu stanovení hydraulického gradientu, γstf je součinitel mezního stavu filtrační 
deformace γstf = 0,9 a γfp je součinitel spolehlivosti odolnosti zeminy vůči porušení vnitřní erozí 
uvažovaný podle způsobu stanovení normové hodnoty kritického hydraulického gradientu a podle 
způsobu porušení.  
Součinitel spolehlivosti zatížení γfa lze uvažovat následovně: 
• z měření na vodním díle    γfa = 1,10, 
• modelovým výpočtem    γfa = 1,20, 
• odhadem      γfa = 1,30. 

Součinitel γfp spolehlivosti odolnosti zeminy vůči porušení vnitřní erozí se v jednotlivých podkladech 
uvažuje s ohledem na způsob stanovení normové hodnoty kritického hydraulického gradientu: 
• při laboratorním stanovení iK  γfp = 0,75, 
• empiricky stanovaný iK   γfp = 0,50. 
Při volbě velikosti dílčích součinitelů spolehlivosti je vhodné přihlédnout také k dalším faktorům, jako 
jsou doba trvání povodně SN, geologická prozkoumanost základových poměrů hráze a heterogenita 
vlastností zastižených zemin, očekávaná kvalita provedených prací, apod.   
Další podrobnější výklad problematiky vnitřní eroze obsahuje specializovaná literatura [Istomina 1957], 
[Čugajev 1965], [Vukovič, Pušič 1992], [Říha 2010].  

6.2 Funkční objekty suchých nádrží - konstrukční zásady 
Funkčními objekty suchých nádrží jsou: 
• spodní (dnové) výpusti, 
• pojistná zařízení - bezpečnostní a nouzové přelivy. 
Obvykle jde o tuhé (ŽB, kamenné zdivo) nebo pružné (zához, pohoz, matrace) prvky, jejichž umístění 
je dáno morfologií terénu, geologickými poměry (únosností podloží), funkčními požadavky, 
vodohospodářským řešením a hydrodynamikou, ekonomikou, požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 
Vždy by měla převládat snaha o konstrukci s jednoduchou obsluhou, popř. o bezobslužné řešení. 
Osvědčené typy uvedené v typizačním sborníku [18] mají u suchých nádrží pouze omezené využití 
z důvodu jejich špatného začlenění do přírodního prostředí, kdy je poměrně masívní betonový objekt 
obnažen v nezatopeném retenčním prostoru SN. Tvar betonových konstrukcí musí umožnit 
dotlačování zeminy na stěny objektu, které musí být hladké, bez hnízd a omítek ve sklonu 10:1 až 5:1. 
Pokud hrozí promrzání betonové konstrukce, provede se zavázání ozubem do nezámrzné hloubky. 
Hydraulické zásady dimenzování těchto objektů jsou uvedeny v kapitole 5. 
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6.2.1 Spodní výpusti  
Počet a uspořádání spodních výpustí respektuje požadavky ČSN 75 2340, popř. ČSN 75 2410, tj. 
každá přehrada musí mít nejméně dvě samostatně použitelné, funkčně na sobě nezávislé spodní 
výpusti. U SN do objemu 1 mil. m3 a výšky hráze do 9 m postačí obvykle jedna spodní výpust 
(analogie s MVN). Dvě spodní výpusti v kombinaci s jinými opatřeními se zřizují u suchých nádrží, 
u kterých hrozí nebezpečí ucpání vtoku do výpusti splaveninami z povodí nádrže a tím znemožnění 
včasného vyprázdnění retenčního prostoru. U suché nádrže by měla být spodní výpust neovladatelná.  
Obvyklým typem je vtokový objekt požerákového typu umístěný buď v tělese hráze, nebo lépe jako 
předsazený při návodní patě hráze s následným odpadním potrubím s prouděním o volné hladině. 
Suchá nádrž musí být vybavena spodní výpustí, jejíž kapacita odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na funkci nádrže. Spodní výpust musí podle TNV 75 2415 splňovat následující podmínky: 

• technické řešení musí umožnit napuštění i vypouštění nádrže a provedení řízeného ověřovacího 
provozu vodního díla podle vyhlášky o TBD [471/2001 Sb.], v případě vhodné hydrologické situace, 
ještě před zatížením hráze povodní, 

• převádět běžné průtoky TNV 75 2415 do podhrází bez vzdouvání vody v prostoru nádrže 
(nevztahuje se na prostor stálého nadržení), 

• umožnit úplné vyprázdnění nádrže, 
• při průchodu povodně převádět do území pod nádrží nejvýše neškodný odtok až do dosažení kóty 

hladiny v nádrži na hraně bezpečnostního přelivu. Hodnotu neškodného odtoku je možné upravit 
v rámci návrhu suché nádrže. 

Zkušenosti z provozu SN naznačují, že by měla konstrukce spodní výpusti umožnit ověřovací provoz 
a řízené první napuštění nádrže. Z tohoto pohledu jsou ponořené objekty značně diskutabilní. Naopak 
věžový objekt umožňující manipulaci v průběhu ověřovacího provozu je problematický z hlediska 
začlenění do přírodního prostředí. Úkolem projektanta je nalézt přijatelný kompromis, kterým může být 
u suchých nádrží s parametry malých vodních nádrží například vtokový objekt s požerákem 
umístěným v tělese hráze. Při převádění povodňových průtoků potrubím spodních výpustí suchých 
nádrží je možné u vodních děl IV. kategorie z hlediska TBD uvažovat tlakový režim proudění.  
Při návrhu spodních výpustí musí být zohledněn možný přísun hrubých splavenin a pláví a navržena 
opatření proti zanášení výpustí a jejich případnému poškození. Vtok do výpusti musí být opatřen 
česlovou stěnou. U SN se doporučuje předsazená česlová stěna s hrubými česlicemi (obr. 6.21, 6.22). 
Za nimi se přímo na vtoku do spodní výpusti osazuje rám jemnějších česlí s roztečí dle tabulky 5.2. 
Účinná plocha česlí musí být alespoň 5 krát větší než minimální plocha spodní výpusti. Parametry 
česlí nebo zábran (použitý materiál, průtočná plocha, rozteč česlic) se navrhují s ohledem na 
očekávaný charakter a množství splavenin, které se do prostoru vtoku do spodní výpusti mohou dostat 
při průchodu povodně. Technické řešení česlové stěny nesmí omezit funkci a kapacitu spodních 
výpustí. 

Obr. 6.21 Předsazené hrubé česle před škrticím otvorem na vtoku do spodní výpusti, kombinace 
s šachtou bezpečnostního přelivu 

 



 69

Profil potrubí spodní výpusti protékaných SN se navrhuje minimálně DN 800, což zajišťuje průleznost 
potrubí pro revize, údržbu, odstraňování splavenin, apod. Maximální kapacita výpusti nesmí překročit 
neškodný odtok pod hrází a musí zajistit převádění běžných průtoků v toku. Případné úpravy 
k zajištění neškodného odtoku je možno provést na vtoku do potrubí spodní výpusti. Použití 
kapacitního potrubí spodní výpusti protékaných suchých nádrží omezuje problémy s převáděním vody 
během výstavby. Návrh kapacity spodních výpustí neprotékaných SN se provádí podle nároků na 
požadovanou dobu vyprázdnění retenčního prostoru. 
Jednotlivé typy vtokových objektů jsou patrné ze schémat a fotografií na obrázcích 5.4 až 5.8 a 6.21 
až 6.23.   

Obr. 6.22 Předsazené hrubé česle a jemnější česle před vtokem do spodní výpusti  

 

Obr. 6.23 Ponořený objekt suché nádrže (foto Ing. Svatoš) 
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Při umisťování šachet požeráků do tělesa hráze by se mělo omezit narušení těsnicího prvku. Je třeba 
vždy zvážit, zda při výstavbě nedojde k horšímu zhutnění zeminy v okolí šachty a k narušení okolní 
těsnicí zeminy vibracemi. Betonování šikmých šachet v tělese hráze je nepřípustné, vždy by měl být 
respektován požadavek dobrého napojení okolní zeminy těsnění, popř. homogenní hráze na betonový 
objekt. Z praxe je známa řada případů protržení hrází rybníků v místě šachtového objektu umístěného 
v tělese hráze (obr. 6.24). 

Obr. 6.24 Protržená hráz nádrže Luh v místě šikmé šachty požeráku 
 
Potrubí spodní výpusti musí být v celé délce obetonované (obr. 6.25) tak, aby se zamezilo vyplavování 
částic z tělesa hráze netěsnostmi v potrubí (např. v místě hrdlových spojů). To platí zejména 
v případech, kdy se očekává tlakový režim proudění v potrubí spodní výpusti. V obetonování se 
doporučuje zřídit těsněné dilatační spáry v místech, kde lze očekávat nerovnoměrné sedání, např. při 
napojení na vtokový objekt nebo v místě čela při vyústění potrubí do vývaru. Obetonování se provede 
ve sklonu 5:1 až 10:1 tak, aby bylo možné dokonale dohutnit zeminu hráze podél potrubí spodní 
výpusti. Podél obetonování je po celé délce potrubí třeba při provádění ponechat dostatečný prostor, 
aby mohlo být provedeno strojní hutnění zeminy v napojení na obetonování. 

  

 

Obr. 6.25 Obetonování potrubí spodní výpusti 
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V odpadním potrubí za vtokovým objektem má být při všech stavech zajištěno proudění o volné 
hladině. Toho lze docílit škrticím otvorem podstatně menších rozměrů než je odpadní potrubí. Aby se 
omezil nestabilní režim proudění a periodické zahlcování odpadního potrubí za škrcením, musí být 
odpadní potrubí ve vtokovém objektu opatřeno zavzdušněním prostoru za škrticím otvorem (obr. 5.5, 
5.7, kapitola 5.3.2). Za zúžením má být vyústěno zavzdušňovací potrubí přivádějící vzduch do míst 
s očekávanými podtlaky. V případě věžových objektů se zavzdušňovací potrubí vyvede v boční zdi 
šachty popř. samostatným potrubím uvnitř šachty. U ponořených objektů je zavzdušnění určitým 
problémem, kdy je třeba zavzdušňovací potrubí umístit do obetonování odpadního hrázového potrubí. 
Současně je třeba pokud možno omezit zahlcování odpadního potrubí odspodu od odpadního koryta 
pod hrází. 
Spodní výpusti protékaných suchých nádrží není nutné vybavovat provozními uzávěry. Pokud je 
spodní výpust suché nádrže provozním uzávěrem vybavena, musí být zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a musí být pravidelně prověřována jeho funkčnost. Provozní uzávěr musí být zajištěn 
v otevřené poloze. Manipulace se provádí pouze v průběhu povodňové situace a při zvláštních 
okolnostech (revize potrubí, zkoušky uzávěru, apod.) nebo v souladu s provozním, popřípadě 
manipulačním řádem vodního díla. 
Vtok do spodní výpusti se doporučuje vybavit zařízením pro operativní osazení provizorního hrazení, 
které se uvede do funkce pro ověřovací provoz, provádění prohlídek, údržbu a opravy spodní výpusti, 
popřípadě i jejích uzávěrů.  
Pokud je suchá nádrž provozována s částečným stálým nadržením (z technických nebo ekologických 
důvodů), je nutno ji vybavit vhodným zařízením pro udržování provozní hladiny, které splňuje 
následující požadavky: 
• neomezuje spolehlivou funkci spodní výpusti při převádění povodňových průtoků, 
• umožňuje úplné vypuštění prostoru nádrže za účelem údržby, oprav, revize apod., 
• vyloučí zvýšení hladiny stálého nadržení neoprávněnou manipulací. 
 

Pod spodní výpustí je třeba zajistit účinné tlumení energie vytékající vody (kapitola 5.3.2). 
V případě, že je nádrž vybudována na vodním toku, u kterého je nutné na základě ichtyologického 
posouzení zajistit migrační prostupnost, je třeba spodní výpusti navrhnout tak, aby umožňovaly 
migraci vodních živočichů. Migrační prostupnost je nutné zajistit pouze v době běžného provozu, kdy 
nádrž neplní retenční funkci. Pro návrh lze přiměřeně použít TNV 75 2321 a TNV 75 2322. 

6.2.2 Bezpečnostní za řízení 
Bezpečnostním zařízením je obvykle bezpečnostní přeliv, mnohdy doplněný nouzovým přelivem.  
Přeliv musí bezpečně převést návrhový průtok, který je určen kategorií vodního díla. Návrh 
bezpečnostního přelivu suché nádrže vychází z ČSN 75 2340 nebo z ČSN 75 2410. Snížení 
kulminačního průtoku v důsledku transformačního účinku nádrže je třeba doložit výpočtem a je třeba 
velké obezřetnosti při volbě tvaru návrhové povodňové vlny. 
Bezpečnostní zařízení musí navíc převést kontrolní povodňovou vlnu. KPV musí být vodním dílem 
převedena při kontrolní maximální hladině, která je pod úrovní mezní bezpečné hladiny. Při této 
kontrole, kdy se testuje extrémní zatížení vzdouvacího prvku při průchodu této povodňové vlny, je 
možné na vodním díle připustit dílčí škody, které ale nesmí ohrozit bezpečnost vlastního vzdouvacího 
prvku. Postup posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních upravuje ČSN 75 2935. Požadovaná 
míra bezpečnosti vodního díla, vyjádřená pravděpodobností překročení kulminačního průtoku KPV je 
uvedena odstupňovaně pro jednotlivé kategorie vodních děl v tabulce 2.2. Při návrhu bezpečnostního 
přelivu je třeba pamatovat na dostatečnou kapacitu odpadního koryta, resp. potrubí, aby nedošlo 
k zahlcení odpadu dolní vodou, k zatopení přelivu a k následnému snížení kapacity objektu. 
U vodních děl zařazených do IV. kategorie s nízkými škodami se nižší míra bezpečnosti než  
p = 0,01 (N = 100 let) volí jen v odůvodněných případech, kdy vyvolané škody postihnou jen vlastníka 
vodního díla a ostatní škody jsou nevýznamné. Uplatnění nižší míry bezpečnosti p = 0,05 (tj. N = 20 
let) je nutno písemně zdůvodnit. Praktickým příkladem jsou např. velmi malé vodní nádrže s celkovým 
objemem menším než 5 000 m3.  
Škody se obecně se chápou jako přídatné, odvozené jen z přímé havárie vodního díla a průchodu 
zvláštní povodně. Přídatné škody se chápou jako škody vlivem zvláštní povodně (průlomové vlny) 
s odečtením pravděpodobných škod, které by vznikly při předpokládaném průchodu přirozené 
extrémní povodně, která by prošla povodím v případě, že by dílo neexistovalo. 
Přeliv se obvykle koncipuje jako nehrazený bez nástavků a česlí umístěných na jeho koruně. 
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Nedoporučuje se používat přelivů, u nichž po překročení návrhového průtoku může dojít k zahlcení 
(přelivy s tlakovou částí, obr. 6.26, 6.27). Nevhodný je také tlakový režim proudění v odpadu, zejména 
pokud prochází tělesem sypané hráze. Pokud může k tlakovému režimu při vyšších průtocích dojít, je 
třeba s tímto zatížením uvažovat a dimenzovat odpad patřičným způsobem. Je přitom třeba myslet na 
dostatečné zavzdušnění prostoru za zúžením při nátoku do beztlakové části (kapitola 5.3.2).  

Obr. 6.26 Přeliv se zjevně poddimenzovaným tlakovým odpadem 
1 - přelivná hrana, 3 - tlakový odpad, 4 - výpustné potrubí 

 

Obr. 6.27 Přeliv s nevhodným málo kapacitním tlakovým odpadem 

Konstrukce přelivu musí zajistit jeho trvanlivost a dlouhodobě bezpečnou funkci. Za osvědčený 
a bezpečný typ (byť esteticky problematický a finančně náročnější) je považován ŽB polorám založený 
na únosném podloží [18]. 
Z tohoto pohledu jsou korunové přelivy (obr. 6.28) obecně považovány za nevhodné, i když je pro 
výšky hrází nad 5 m normy připouští. Korunový přeliv může hrát roli nouzového přelivu, je třeba jej 
však vhodně umístit (nejlépe co nejblíže zavázání hráze do boku údolí do rostlého terénu). Přitom je 
třeba vždy posoudit mechanismus povrchové eroze. Pokud se projektant přes všechna úskalí 
rozhodne navrhnout korunový přeliv, měl by sestávat z betonového prahu zapuštěného minimálně 1,0 
až 1,5 m do tělesa hráze (obr. 6.29). Práh, popř. svislá, např. štětová stěna zabudovaná v hrázi, je 
tuhým prvkem, který má za úkol stabilizovat těleso hrázového přelivu a omezit deformace horní části 
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přelivu před stěnou. Je vhodné jej umístit zhruba v ose koruny hráze v místě přelivu. Singularity na 
povrchu přelivu (vzdušní hrana koruny, lavičky) způsobují místně zvýšené namáhání a je lepší se jich 
v přelévaných úsecích vyvarovat. Jednovrstvé volně sypané opevnění povrchu je méně odolné než 
dvouvrstvé. Geotextilie plně nahradí zemní filtr z pohledu filtračních deformací, může však vytvářet 
předem definovanou smykovou plochu na styku s okolním materiálem. Při malých specifických 
průtocích „filtruje“ voda pohozem (záhozem) a jeho filtrem a při větších prosakovaných množstvích 
může u strmějších svahů rovněž způsobovat dotvarování kameniva. V případě umístění betonové 
ostruhy v prostoru zavázání, kdy je částečně založena do tělesa hráze a částečně do rostlého terénu, 
je třeba vzít v úvahu nerovnoměrné sedání betonové konstrukce a provést odpovídající uspořádání. 
Na místě je provedení těsněných dilatačních spár.  

Obr. 6.28 Nevhodné uspořádání korunového přelivu 
a - terén, b - jílovitopísčité náplavy, 1 - betonový práh, 2 - požeráková výpust, 3 - přívodní potrubí, 4 - odpadní 
potrubí, 5 - drážky pro hrazení přelivu, 6 - betonové opěry lávky, 7 - opevnění návodního líce hráze kamennou 
dlažbou na sucho, 9 - dlažba z lomového kamene do betonu, 10 - těsnicí jádro z hlín, 11 - zahliněná suť, V - 

výrony vody z dlažby. 

 

 
Obr. 6.29 Založení korunového přelivu do tělesa hráze s využitím betonové ostruhy 

Možným typem může být též drátokamenný koš (obr. 6.30) zajištěný geotextilií proti vyplavování 
jemnozrnných materiálů. Koše jsou vyrobené z pozinkovaného nebo pogumovaného pletiva 
naplněného lomovým kamenem. Výhodou drátokamenných matrací je jejich pružnost a propustnost. 
I když někteří autoři dosáhli na prototypech z gabionů uložených ve směru proudu odolnosti při 
specifickém průtoku až 34 m2/s, všeobecně se doporučuje při jejich návrhu nepřekračovat specifický 
průtok 1,5 až 3 m2/s, resp. rychlosti do 4 m/s (viz též obr. 6.30). Některé výzkumy a zkušenosti 
z provozu ukázaly, že při přelévání gabionů dochází v důsledku vibrací a pulzací ke zhutnění 
kameniva v drátokoši a k následné deformaci ocelového rámu koše. Důležité je proto dodržení 
správné velikosti kamenů a jejich uložení a zhutnění v koši. Gabiony lze s výhodou použít též pro 
opevnění paty hráze v kombinaci s opevněním svahů kamenným záhozem, popř. pohozem. 
Z dlouhodobého hlediska je třeba tento typ konstrukce považovat za „dočasný“. Mezní rychlosti pro 
gabiony i pro další přelévané povrchy jsou uvedeny na obr. 6.31. 
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Obr. 6.30 Příklad přelivu tvořeného gabiony [Gonzales et al. 2008] 
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Obr. 6.31 Mezní rychlosti pro jednotlivé materiály jako funkce doby přelévání [Floods And Reservoir 
Safety 1996] 
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Pro převádění KPV se často navrhují nouzové přelivy. Vhodným a finančně nenáročným uspořádáním 
nouzového přelivu je v případě vhodné morfologie snížení terénu mimo těleso hráze za jejím 
zavázáním. Prostor, kde bude KPV převáděna je třeba vhodným způsobem opevnit.  
V řadě případů jako opevnění postačí udržovaný travní drn, popř. kamenný zához při patě hráze 
v místě napojení odpadu od nouzového přelivu na koryto pod hrází. Odolnost travního pokryvu klesá 
s dobou přelévání (obr. 6.31), návrh a posouzení je tedy třeba provést ve vazbě na dobu trvání KPV.  
Alternativou je opevnění typu balvanitého skluzu se sklony svahu (skluzu) 1 : 5 až 1 : 8. Ten lze 
navrhnout s využitím podkladu [Zástěra a kol. 1984], popř. grafů publikovaných Knaussem [1979]. Na 
obr. 6.32 jsou mezní specifické průtoky qk pro sklony Jd přelévaného povrchu nouzového přelivu. 
Závislosti jsou uvedeny pro efektivní průměry balvanů de = 0,50 m, 0,75 m a 1,0 m s přibližnou 
odpovídající tíhou 1,75 kN, 5,85 kN a 13,85 kN. Závislosti jsou vázány ke způsobu uložení kamenů 
(ručně rovnané nebo volně sypané). Při použití kamenného záhozu, popř. pohozu při větších sklonech 
než 1 : 3 dochází v důsledku pulzací a vibrací k dohutnění materiálu a k posunu celé vrstvy kamenů 
po filtru či geotextilii při překročení kritického smykového napětí na styku těchto materiálů. Při menších 
sklonech lze očekávat pohyb jednotlivých zrn závisející na jejich uložení, tvaru a hmotnosti. Pohyby 
zrn vedou při dlouhodobějším přelévání k porušení přelévané plochy a k její deformaci, zejména 
v případě poddajnějšího materiálu v podloží kamenného záhozu. Tomuto detailu je třeba při návrhu 
opevnění věnovat zvýšenou pozornost. Doporučuje se provést zához ve větší vrstvě ve tvaru 
proudnicové plochy, aby se při přelévání vyloučily nežádoucí podtlaky. Vždy se doporučuje „přelivnou 
hranu“ v nejvyšším místě nouzového přelivu stabilizovat podzemním prvkem (štětovou či betonovou 
stěnou). Opevnění se doporučuje protáhnout proti proudu vody až do zóny říčního proudění.  

 

Obr. 6.32 Mezní specifické průtoky pro opevnění vzdušního svahu rockfillem [Knauss 1979] 

Odolnost přelévaného povrchu obecně ovlivňují následující faktory: 
• Neopevněné plošší povrchy jsou odolnější proti vzniku eroze, zejména jsou-li provedeny z dobře 

zhutněného popř. ulehlého soudržného materiálu. 
• Maximální rychlost přepadající vody je dána specifickým protékaným množstvím, sklonem 

a drsností přelévaného povrchu. 
• Nepravidelnosti, trhliny nebo otvory (např. otvory způsobené hlodavci, apod.), ale i vzrostlá 

vegetace na přelévaném povrchu způsobují místní změnu hybnosti proudu, která má za následek 
lokální turbulenci a zvýšenou náchylnost k místní erozi. 

• Koncentrace proudu do nejnižších míst v zavázání hráze do terénu způsobuje místní zvýšení 
rychlosti vody. 

Historické události naznačují poměrně malou odolnost záhozů při sklonech povrchu vyšších než 1 : 4, 
kdy k porušení záhozu s maximálním průměrem zrn 0,9 m došlo v řadě případů při přepadové výšce 
kolem 2,0 m a specifickém průtoku 4,6 m2/s. Problémem při návrhu je zejména hydraulika přepadu 
a proudění přes nepravidelný kamenitý zához při značném provzdušnění proudu.  
 
V případě pružných konstrukcí přelivů je vždy třeba zajistit odolnost vůči vyplavování materiálu 
v podloží opevnění při přelévání. To platí zejména při umístění konstrukce přelivu na tělese hráze. 
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6.2.3 Sdružené objekty 
Konstrukční řešení sdružených objektů nádrží s hrázemi výšky do 15 m uvádí typizační sborník [18]. 
Tyto objekty nejsou u suchých nádrží příliš obvyklé z důvodu jejich špatného začlenění do přírodního 
prostředí. Použití nacházejí objekty částečně zapuštěné do tělesa hráze řešené jako šachtový nebo 
kašnový přeliv, do jehož kolena nebo čela je zaústěna nehrazená spodní výpust. Na obr. 6.33 je 
uveden příklad sdruženého objektu se šachtovým přelivem s vyvedením zavzdušňovacího potrubí. Na 
obr. 6.34 je detail čelního vtoku do téhož objektu.     

Obr. 6.33 Sdružený objekt tvořený šachtovým přelivem a čelní spodní výpustí 
 

 
Obr. 6.34 Sdružený objekt tvořený šachtovým přelivem a čelní spodní výpustí 
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7 STAVEBNÍ ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH HRÁZÍCH  

7.1 Všeobecn ě 
V řadě případů vedou provozní zkušenosti k provedení úprav na stávajících hrázích suchých nádrží. 
Ty mohou vyplývat z projevů nestability popř. nadměrných přetvoření hráze, neakceptovatelných 
průsaků hrází či jejím podložím nebo také z potřeby zvýšit korunu hráze. 
Při návrhu a provádění stavebních prací a úprav na stávajících hrázích je nutné respektovat výsledky 
dříve provedených průzkumů a prohlídek hráze a také zkušenosti s chováním hrází při povodních. 
Chybějící nebo nedostatečné průzkumy týkající se obvykle především podloží je třeba doplnit 
v rozsahu např. dle kapitoly 4.3. Je třeba opatřit informace zejména o: 
• výstavbě hráze, její skladbě a o použitých materiálech, 
• podloží hráze, 
• průsacích vody hrází a podložím, 
• režimu podzemní vody, 
• tlacích vody na vzdušní straně hráze. 
Jestliže je k dispozici posouzení stability hráze, popř. další posudky, je nutné ověřit, zda se při 
úpravách nezmění předpoklady a podmínky přijaté při dřívějším hodnocení. V případě, že posouzení 
(kapitola 9) neprokáže dostatečnou bezpečnost hráze a souvisejících objektů, je třeba provést na 
stávající hrázi adekvátní opatření vedoucí ke zvýšení její bezpečnosti. 
Nedostatečná stabilita zemní hráze se projevuje trhlinami na koruně a na svazích, lokálními sesuvy 
a místními deformacemi. V případě narušení filtrační stability jde o vynášení částic zeminy z tělesa či 
z podloží hráze, což může vyvolat poklesy tělesa hráze. Stabilita může být zvýšena například: 
• přísypem na vzdušní straně z propustného materiálu vyhovujícího geometrickým kritériím filtrační 

stability zemin (kapitoly 6.1.7 a 6.1.10.11), popř. s využitím filtrační geotextilie, 
• snížením sklonu svahů, 
• snížením průsaků, například sanováním těsnění nebo vybudováním dodatečného těsnění, 
• zhutněním (např. hloubkovým) nebo provedením nového násypu, 
• výměnou materiálu hráze, 
• uložením geotextilií nebo jiné tahové výztuže s vyloučením horizontálních průsakových drah. 

7.2 Protipr ůsaková a odvod ňovací opat ření 
Průsak vody ve spodní části vzdušního svahu hráze (svahový pramen) způsobuje zvýšení pórových 
tlaků v tělese hráze a v podloží a tím snižuje stabilitu hráze. Soustředěný výtok může vést k filtračním 
deformacím zemin hráze a podloží, k vytvoření privilegované průsakové cesty a k následnému 
úplnému protržení hráze. Rozmáčení v místě výronů vody ohrožuje stav svahů a tělesa hráze a také 
ztěžuje přístup k hrázi při povodních. Nápravná opatření směřují jednak ke zlepšení těsnosti tělesa 
hráze, popř. jejího podloží, dále pak k zachycení a neškodnému odvedení prosakované vody. 

7.2.1 Opatření ke snížení prosakovaného množství 
Průsaky tělesem hráze a jejím podložím lze omezit vybudováním vhodného těsnicího prvku, případně 
jeho zesílením. Pokud je třeba provést dodatečné těsnění tělesa hráze, lze jej provést „klasickým“ 
způsobem spočívajícím v uložení těsnicí zeminy na návodní svah hráze (obr. 7.1) nebo vybudováním 
svislého těsnicího prvku z koruny hráze (obr. 7.2), popř. těsnicího pláště na upravený návodní svah 
(obr. 7.3). V případě návodního povrchového těsnění se po odstranění humózní vrstvy musí zajistit 
dobré napojení nového těsnicího prvku na stávající těleso hráze. Toho lze dosáhnout zazubením nebo 
úpravou sklonu původního návodního svahu. Délku průsakové dráhy v podloží je možné zvýšit 
prodloužením těsnění hráze do předhrází vodorovným návodním těsnicím kobercem (obr. 6.7). 
Plášťová těsnění mohou být tvořena asfaltobetonovým kobercem, betonovou deskou nebo plastovou 
fólií - geomembránou. Ve všech případech je třeba prokázat stabilitu těsnicího prvku při rychlém 
poklesu hladiny vody v toku, kdy lze očekávat tlak vody působící na rub těsnicího pláště. Stabilitu lze 
zajistit spolehlivým odvedením vody z prostoru pod těsnicím prvkem, dostatečnou hmotností prvku 
nebo jeho přitížením např. přísypem zeminou. Při patě návodního svahu hráze je třeba zajistit 
napojení těsnicího prvku do podloží. To je možné např. navázáním na podzemní těsnicí stěnu přes 
betonový bloček (obr. 6.5).  
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Obr. 7.1 Vybudování nového povrchového těsnicího prvku  

 
 

 
Obr. 7.2 Vybudování dodatečného svislého těsnicího prvku 

 
 

 
Obr. 7.3 Úprava návodního těsnění plastovou fólií přitíženou vrstvou zeminy s napojením na 

podzemní těsnicí stěnu  
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U svislých prvků (obr. 7.2) je třeba zajistit rovněž dobré zavázání do podloží, popř. navázání na těsnicí 
prvek podloží. Toho lze dosáhnout v případě dostatečně mocné nepropustné přípovrchové vrstvy 
(stropního izolátoru) zavázáním těsnicí stěny ozubem hloubky 0,50 až 1,0 m (obr. 6.6). Pokud je hráz 
založena na propustných materiálech, je třeba těsnicí stěnu vedenou tělesem hráze prodloužit do 
podloží. V případě plovoucí podzemní stěny nezavázané do nepropustného podkladu je třeba 
posoudit materiál podloží z hlediska jeho filtrační stability (kapitola 6.1.10.11). Pro zřízení svislých 
těsnicích prvků se používá řada postupů: 
• Beraněné ocelové štětové stěny se používají v případě nepříliš kamenitého materiálu hráze 

a podloží. 
• Milánské stěny jsou tvořené průběžnou rýhou tloušťky 400 až 1500 mm a hloubky až do cca 40 m. 

Jejich stavba je plně mechanizována, kdy se používají speciální stroje, které z úrovně terénu 
postupně hloubí rýhu paženou výplachem bentonitovou suspenzí, která se následně zabetonuje. 
Pokud má milánská stěna nosnou funkci, kdy například zajišťuje stabilitu hráze, provádí se 
obvykle jako armovaná. 

• Pilotové stěny se s ohledem na své značné rozměry pro dodatečné těsnění hrází a jejich podloží 
používají pouze výjimečně, a to pokud mají současně statickou funkci. Pro zajištění těsnicího 
účinku se musí jednotlivé piloty ve stěně vzájemně přesahovat.   

• Prefabrikované podzemní stěny se provádí ze železobetonových lamel vysoké kvality, které lze 
využít a betonovat v dílenských podmínkách. Lamely mohou být tloušťky cca 0,40 až 0,50 m 
a šířky cca 2 m. Spáry mezi lamelami se těsní, dílce jsou osazovány postupně do rýhy pažené 
samotuhnoucí suspenzí. 

• Trysková injektáž spočívá ve vytvoření pilířů vzniklých tryskáním směsi vhodných vlastností do 
předvrtané zeminy pod tlakem. Pro zajištění těsnicího účinku se musí jednotlivé pilíře vytvořené 
tryskovou injektáží vzájemně dostatečně přesahovat.  

• Metoda využívající současného frézování, promíchávání a injektování zeminy na utěsnění 
a zpevnění tělesa hráze a jejího podloží je obdobně jako metoda tryskové injektáže založená na 
promíchání původního materiálu se suspenzí vhodného složení (např. jílocementovou). 

7.2.2 Odvod ňovací prvky 
Cílem odvodnění tělesa, resp. podloží existující hráze je snížení pórových tlaků a zamezení 
nekontrolovanému vysakování vody v podhrází. Tím se posílí jak statická stabilita tělesa hráze, tak 
filtrační stabilita zemin v hrázi a podloží. Jako nápravná opatření přichází v úvahu: 
• přísyp v místě svahového pramene vrstvou propustného filtračně stabilního materiálu, např. 

hrubého písku, popř. štěrkopísku, 
• zhotovení drenážních zářezů na vzdušním svahu (kolmo k ose hráze), které jsou opatřeny 

obsypem vhodné zrnitosti splňující podmínku (6.4).  
• vybudování dodatečné drenáže při vzdušní patě svahu, např. podle obr. 6.11. 
Ve všech případech je třeba zajistit spolehlivé a bezpečné odvedení prosáklé vody. Odvodňovací 
prvky je třeba navrhnout a provést podle doporučení uvedených v kapitole 6.1.8. Přitom se doporučuje 
vybudovat v místech lomů, napojení a odboček drenáží revizní šachty. Pokud je souvislý úsek hráze 
silně propustný a v průběhu povodní při naplnění suché nádrže dochází k vynášení částic zeminy, 
mělo by být vybudováno dodatečně těsnění (viz kapitola 7.3.1).  

7.3 Zvýšení stability, zvýšení a rozší ření hráze 
7.3.1 Všeobecn ě 
V případě nových požadavků na hydraulickou zabezpečenost hráze SN a na její celkovou spolehlivost 
nebo též v případě výrazných deformací hráze (např. v důsledku nedostatečného zhutnění) je třeba 
korunu stávající hráze rozšířit, hráz navýšit a zpevnit. Návrh, postup úpravy a technologie provádění 
jsou závislé na místních poměrech jako jsou geologická skladba podloží, konstrukční uspořádání 
stávající hráze, požadavky na geometrickou úpravu hráze, majetkoprávní vztahy, apod.  
Při zvyšování hráze je nejvhodnější ponechat návodní část a navýšení docílit rozšířením stabilizační 
části na vzdušní straně hráze. Přisypaný materiál na vzdušní straně hráze musí být alespoň tak 
propustný, jako materiál stabilizační části stávající hráze. Ve stísněných poměrech nebo v případě 
komplikovaných majetkoprávních vztahů je snahou vyhnout se rozšiřování základové spáry hráze. 
V dalším textu jsou stručně uvedena možná řešení v jednotlivých typických případech. 
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7.3.2 Úprava hráze s rozší řením základové spáry 
Pokud místní podmínky a majetkoprávní poměry dovolí upravit šířku základové spáry hráze při 
nezměněné šířce koruny hráze a sklonů svahů, může být hráz navýšena či zesílena s využitím 
materiálů obdobných vlastností jako je stávající hráz. U nehomogenních hrází s propustnou 
stabilizační částí je vhodné zachovat návodní svah a těsnicí prvek prodloužit k nově navržené koruně 
hráze. Přitom by měla být vybudována nová stabilizační část. Napojení na stávající těsnění tělesa 
hráze je provedeno po odstranění krycí vrstvy zdrsněním vytvořené plochy, nanesením vrstev 
těsnicího materiálu a zhutněním. Pokud je to nezbytné, může být hráz rozšířena také k návodní 
straně. Jestliže je potřebné obzvlášť velké navýšení, mohou být zasypány oba svahy tak, aby stávající 
hráz tvořila pouze jádro. Některé alternativy jsou uvedeny na obr. 7.4 až 7.6. 

 
Obr. 7.4 Zvýšení a zesílení homogenní hráze se současným doplněním drénu  

1 - patní drén, 2 - komínový drén, 3 - kobercový drén 

 
Obr. 7.5 Zvýšení a zesílení homogenní hráze se současným doplněním povrchového těsnicího prvku 

 
Obr. 7.6 Zvýšení a zesílení homogenní hráze ve stísněných poměrech 
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7.3.3 Zvýšení hráze se zpevn ěním bez rozší ření základové spáry 
Jestliže je disponibilní šířka základové spáry hráze omezena a materiál hráze umožňuje provedení 
strmějších svahů, může být provedena úprava dle obr. 7.7. 

Obr. 7.7 Navýšení hráze bez rozšíření základové spáry a bez nahrazení zeminy 

Zeminy použité pro přísyp (navýšení) musí splňovat požadavky stability svahů s ohledem na 
smykovou pevnost a propustnost materiálů a musí být dokonale navázány na zeminy stávající části. 
Po odstranění svrchní orniční vrstvy jsou zeminy ukládány po vrstvách se zhutněním. Přitom by měly 
být svahy v místě napojení soudržných zemin odstupňovány. Výška stupňů musí odpovídat výšce 
násypu, požadavkům technologie a provádění zhutnění. Pokud je stávající hráz homogenní ze 
soudržných zemin, u kterých není možné z důvodu narušení stability zvětšení sklonu svahu, může se 
dosáhnout strmějšího svahu výměnou zeminy (obr. 7.8). Přitom se nahradí část stávající zeminy 
sypkým materiálem s vyšší pevností ve smyku a propustností. To umožní také lokalizaci případných 
průsaků, snížení pórových tlaků při vzdušní patě a tím i návrh strmějších svahů při zachování původní 
šířky základové spáry.  
Jestliže je šířka základové spáry hráze limitována a není možné vytvoření strmějších svahů, mohou 
být při patách svahů vybudovány opěrné stěny. Pokud není možné při vzdušní patě za rubem zdí 
uložit drenáž (obr. 7.6, 7.9), je nutné opěrné stěny dimenzovat se zohledněním případného tlaku vody 
za jejím rubem. 
 

 
Obr. 7.8 Navýšení hráze bez rozšíření základové spáry s výměnou zeminy 
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Obr. 7.9 Navýšení hráze bez rozšíření základové spáry s opěrnými stěnami v patě svahů 

 
Nelze-li použít některou z výše uvedených metod, nabízí se zvýšení hráze bez rozšíření základové 
spáry s použitím parapetní zdi (obr. 7.10). Parapetní zeď bývá betonová, umístěná na koruně hráze 
při návodním svahu tak, aby umožňovala komunikaci po koruně hráze i při zvýšené hladině vody 
v nádrži. Hloubka a způsob založení zdi musí zajistit její dostatečnou statickou stabilitu a také 
bezpečnost vůči vnitřní erozi materiálu hráze. V případě potřeby dotěsnění tělesa hráze může být 
s výhodou kombinována s těsnicí stěnou tvořící svislý těsnicí prvek hráze (obr. 7.2). Přístup na 
návodní svah může být zajištěn prostřednictvím otvorů ve zdi hrazených mobilními hradicími prvky. 
Toto uspořádání je třeba pečlivě zvážit s ohledem na očekávanou rychlost příchodu povodně. 

 
 

Obr. 7.10 Navýšení hráze parapetní zdí bez rozšíření základové spáry  

 

7.3.4 Zvýšení stability bez navýšení hráze 
Při zvyšování stability hráze bez jejího navýšení lze použít postupů uvedených v kapitolách 7.4.2 
a 7.4.3, popř. jejich kombinací.  
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8 PROVOZ A ÚDRŽBA SUCHÝCH NÁDRŽÍ A JEJICH HRÁZÍ 

8.1 Všeobecn ě 
Suché nádrže je třeba provozovat tak, aby byly schopny dlouhodobě plnit projektem plánovanou 
funkci. Hráze suchých nádrží je nutné udržovat tak, aby byly dodrženy podmínky, za kterých byly 
povoleny, zejména aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných zájmů. Údržba 
se týká zejména koruny a svahů hráze, péče o porosty a odstraňování a zamezování škod 
způsobených činností lidí a zvířat. 
Zde je základním předpokladem trvale a spolehlivě fungující systém dohledu vlastníka vodního díla, 
který reaguje na každou povodňovou výstrahu, sleduje vývoj povodňové situace a realizuje činnosti 
obsažené v povodňovém plánu a manipulačním řádu. Také v této souvislosti není vysazování dřevin 
na hrázi a v okolí funkčních objektů pro převádění vody obecně dovoleno. Porosty v okolí hráze 
nesmějí překážet činnostem souvisejícím s pozorováními a měřeními na hrázi a v jejím okolí. Vždy 
musí být zachován přístup k zařízením určeným pro tyto činnosti a potřebné průhledy pro geodetická 
měření. 

8.2 Údržba travního pokryvu  
Povrch svahů opatřený travním krytem je potřeba trvale udržovat, ošetřovat a zabezpečovat před 
poškozením. Místa bez pokryvu mají být doplňována položením travního drnu nebo dodatečným 
osevem vhodných trav, v případě potřeby včetně nanesení ornice se zhutněním. Poškození 
a nerovnosti (např. krtince) musí být zarovnány. Pokud je to možné, doporučuje se při zemědělském 
využití zátopy a podhrází upustit od hnojení povrchu hrází. 
Více namáhané plochy, jako např. návodní svahy, je nutné podle potřeby jedenkrát nebo vícekrát 
ročně posekat. Posečený materiál a naplavený materiál během povodní je nutné z hrází a z prostoru 
nádrže odstranit. Alternativou je spásání povrchu.  

8.3 Údržba d řevin 
Na hrázích suchých nádrží dochází často k rozvoji především náletových dřevin, popřípadě výmladků 
stávajících dřevin. Často je provedena výsadba dřevin v rámci výstavby vodního díla. Problematiku 
vegetace na hrázích malých nádrží řeší částečně metodický pokyn [4]. Ten připouští výskyt dřevin za 
podmínky, že se neprojevují jejich škodlivé účinky. Existují různé pohledy na to, zda je vhodné dřeviny 
na hrázích ponechat nebo odstranit. Při rozhodování v případě hrází vodních nádrží je nutno podle 
metodického pokynu [4] posuzovat několik kritérií. Negativní působení dřevin se projevuje následovně:  
• Vyvracení stromů s kořeny i s částmi hráze může nastat při promáčení hráze srážkami 

v kombinaci se zvýšenou hladinou vody v nádrži a také při silném větru. Odolnost proti vývratům 
zajišťuje kořenový systém do hloubky cca 2 m u nižších druhů, u stromů dorůstajících větších 
výšek zhruba 3 m. Zhutnění zeminy hráze a malá úživnost materiálu hráze nejsou překážkou 
vývinu kořenového systému, stromy naopak mají relativně delší a více větvené kořeny. Současně 
svým mohutným kořenovým systémem zajišťují i stabilitu nadzemní části stromu. Vývin 
kořenového systému omezuje konkurence sousedních stromů, s ohledem na bezpečnost je 
vhodnější větší rozestup jednotlivých stromů. Odolností proti vyvrácení větrem se vyznačují 
zejména dub, jilm, javor a lípa. V tělesech hrází jsou z tohoto pohledu nevhodné dřeviny s mělkým 
zakořeněním, zejména smrk. 

• Při silném proudění a vlnobití bývá na návodní straně hráze výskyt dřevin příčinou lokálního 
poškození hráze s možnými následky celkového porušení. 

• Uhnívající kořeny starých dřevin, zejména v případě jejich poškození (uhryzání) hlodavci, mohou 
vést v hrázi k dutinám a k průsakovým cestám. Rozklad kořenů odumřelých nebo odstraněných 
stromů nastává prakticky pouze za přístupu vzduchu. Ulehlost půdy nebo její nasycenost vodou 
brání rozkladu kořenů, které zůstávají v zemině hráze „zakonzervovány“ po relativně velmi 
dlouhou dobu. Z jednotlivých druhů stromů jsou vůči rozkladným procesům nejodolnější dub 
a jilm. V propustnějším materiálu hráze podléhají kořeny rozkladu rychleji. Při povodňových 
situacích dosáhne hladina vody v hrázi pásma, které není běžně nasyceno vodou a kde se mohou 
nacházet uhnilé kořeny, jejichž stav se v období mimo povodeň neprojevuje.  

• Dřeviny jsou překážkou pro údržbu hrází a pro výkon TBD. Keře a jejich husté seskupení omezují 
přehlednost hráze a kontrolu jejích deformací a průsaků. Stromy mohou být překážkou pro výkon 
geodetických měření zakrytím záměr, působením refrakce při velmi přesné nivelaci nebo při 
směrových měřeních. Mechanickým působením kořenů může být narušena stabilita či poloha 
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geodetických pozorovacích stanovišť, popř. dalších zařízení TBD. Vzrostlé stromy a keře, 
zejména na koruně hráze, mohou být překážkou pro průjezd dopravních prostředků 
a mechanizmů při údržbě objektů i samotné hráze a především pro rychlé řešení mimořádných 
situací jako pytlování, zabezpečovací práce, apod. Důležité je umožnit příjezd k objektům jako 
jsou přelivy, šachty spodních výpustí, nebo k místům porušení hráze. Buřeň a dřeviny se mnohdy 
uchycují na hrázových přelivech a odpadech od nich a zmenšují tak jejich průtočnou kapacitu 
a zhoršují funkci těchto objektů. Dřeviny ztěžují kontrolu činnosti hlodavců. 

• Kořenové systémy mohou mít negativní vliv na stavební objekty. Může dojít k mechanickému 
porušení objektů jako jsou opevnění, přelivy, výpustné zařízení nebo drenážní prvky. Účinky jsou 
závislé na druhu dřeviny, stáří, obsahu živin v půdě, apod. 

• Silné a dlouhodobé zastínění potlačuje růst trávy a škodí travním drnům. 

Pokud je s ohledem na požadavky ochrany a tvorby krajiny a také zachování památkově chráněných 
dřevin nutné jejich ponechání v tělese hráze, musí se dbát na to, aby: 
• bez dřevin zůstaly svahy, lavičky a koruna hráze v prostoru alespoň 6 m od stavebních objektů 

v tělese hráze,  
• dřeviny byly umístěny tak, aby u nehomogenních hrází kořeny nevnikly do těsnicího prvku hráze 

a podloží, u homogenních hrází pak do vlastního tělesa hráze, 
• dřeviny v prostoru vzdušního svahu umožnily sledování a měření průsaků a nezhoršovaly funkci 

odvodňovacích prvků, 
• stromy v prostoru nádrže byly umístěny tak daleko od paty hráze, aby nemohly na návodní straně 

způsobit při proudění vody výmoly a aby jejich kořeny nemohly vrůstat do tělesa hráze, 
• v případě, že se při návrhu hráze počítá s účinkem předloženého těsnicího koberce nebo původní 

vrstvy málo propustných pokryvných zemin, nebyla kořeny narušena jejich těsnicí funkce, 
• stromy v podhrází měly minimální vzdálenost nad 10 m (topoly nad 30 m) od vzdušní paty hráze, 
• dřeviny v předhrází nesmí vést ke snížení návrhové kapacity objektů, 
• druh dřeviny byl pokud možno původní odpovídající lokalitě. 

Dřeviny je důležité v předstihu odstranit, pokud vzhledem k jejich výšce nebo stáří mohou narušit 
stabilitu tělesa hráze a její bezpečnost. Odumřelé kořeny je nutné co nejdříve vykopat a místo hráze 
sanovat. Dřeviny i mimo těleso hráze je nutné pravidelně prořezávat tak, aby nezakrývaly povrch 
hráze.  

8.4 Údržba stavebních objekt ů v hrázi 
Jde o pravidelnou údržbu příslušenství díla, tj. spodních výpustí, zejména jejich uzávěrů, dále pak 
bezpečnostních přelivů případně dalších objektů. Objekty musí být kontrolovány pravidelně s ohledem 
na poškození stavebních částí (trhliny) i technologického zařízení se zaměřením na pohyblivost 
a manipulovatelnost uzávěrů a jejich ovládacího zařízení, rezivění vodicích drážek, stav nátěrů, apod. 
Objekty musí být udržovány v bezpečném a funkčním stavu, v případě pohyblivých částí musí být 
zajištěna snadná manipulovatelnost. Některé typické problémy a závady jsou zmíněny v kapitole 10. 

8.5 Ostatní údržbové práce 
Drenážní systém v tělese hráze i mimo něj je nutné udržovat v takovém stavu, aby nebyla narušena 
jeho funkce. Jde zejména o snižování průtočnosti drenáže zanášením a zarůstáním kořeny. 
Cesty, stezky, schody a rampy je důležité udržovat v náležitém stavu. Dlažbu a ostatní opevnění je 
nutné udržovat v takovém stavu, aby při napuštění nádrže nevzniklo poškození tělesa hráze. Zvýšená 
pozornost musí být věnována stavu díla bezprostředně po povodňové události. Pokud se na hrázi 
vytvořily stezky, je nutné dbát na to, aby neměly škodlivý vliv na tvar hráze a nevytvářely snížená 
místa v koruně. Sanovány musí být také koleje vyjeté na koruně hráze popř. na příjezdových 
komunikacích. Vždy na jaře a na podzim se na vybraných úsecích hráze doporučuje provést 
jednorázový pojezd lehkým vibračním válcem, který zajistí stlačení dutin vzniklých mrazem a hlodavci. 

8.6 Ochrana p řed živo čichy  
Pokud se v prostoru hráze suché nádrže nacházejí drobní živočichové, jejichž činnost může ohrozit 
bezpečnost hráze, je zapotřebí obecně zajistit jejich vytlačení z prostoru hráze, respektive zabránit 
jejich další činnosti.  
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Mezi tyto živočichy patří: 
• bobři, ondatry, nutrie, křečci, velcí hraboši polní, polní myši (hlodavci), 
• krtek, rejsek (hmyzožravci), 
• lišky, tchoři, lasičky a další kunovité šelmy (dravci). 
Činnost těchto zvířat může výrazně narušit stabilitu a bezpečnost hráze, kdy mohou vzniknout: 
• průsakové cesty v tělese hráze a jejím podloží, 
• poškození těsnění hráze, 
• porušení povrchu hráze, 
• poškození travních drnů a kořenového patra. 
Škody na hrázi způsobené živočichy je nutné neprodleně odstranit. Nory se musí vykopat a po 
vrstvách zasypat soudržnou zeminou a dobře zhutnit. Živočichům, využívajícím převážně povrchovou 
humózní vrstvu (krtek, polní myš), mohou být omezeny podmínky ztenčením této vrstvy. Zabudování 
hrubozrnného materiálu jako hrubý písek, štěrk nebo výpěrky ztěžuje velkým hlodavcům hrabání 
a přístup k těsnicí vrstvě hráze. 
Osídlení hrází zvířaty žijícími jak ve vodě, tak i na suchu (bobři, ondatry, nutrie), lze zabránit 
rozšířením předhrází na alespoň 30 m. Pokud se vyskytují vodní plochy v podhrází, musí být dodrženy 
stejné vzdálenosti od těchto vodních útvarů. Hráze mohou být chráněny následujícími opatřeními: 
• opevněním břehů záhozem z kamene, gabiony nebo kamennou rovnaninou s dolní úrovní u bobrů 

alespoň 1,5 m pod běžnou hladinou, při napadení ondatrami a nutriemi alespoň 1,0 m pod běžnou 
hladinou, 

• vestavbou vertikálních bariér (štětovnicové stěny, rýhy vyplněné pískem či štěrkem, rošty) při patě 
hráze; tyto prvky je třeba zahloubit alespoň do úrovně dna toku protékajícího suchou nádrží. 

Těsnění hráze může být chráněno zabudováním ochranné vrstvy (hrubozrnný materiál, rošty) nebo 
překrytím zeminou v tloušťce přibližně 1 m. Škodlivý účinek činnosti ondater, nutrií a křečků může být 
omezen zmenšením sklonů návodních svahů hráze. 
Likvidaci jednotlivých druhů živočichů je nutné provést schválenými postupy při respektování 
příslušných předpisů a právních ustanovení o ochraně přírody s ohledem na chráněné živočichy. 
Ochranu před živočichy lze obecně podpořit také osídlením jejich přirozených nepřátel (predátorů). 

8.7 Některé další provozní zkušenosti 
Zkušenosti s provozem suchých nádrží ukazují, že ke zhoršení technického stavu dochází obvykle 
v důsledku nekontrolovaného růstu vegetace, činností hlodavců a mechanickým poškozením 
v důsledku antropogenní činnosti. Rozsah narušení tělesa hráze hlodavci je často obtížně zjistitelný, 
zejména v zimním období pod sněhovou pokrývkou. Často se projevuje snaha o nedodržení 
manipulačního řádu, kdy je u suché nádrže nepřípustně ucpán otvor spodní výpusti za účelem 
vytvoření či zvýšení hladiny vody za účelem místní rekreace. Snahy o ucpání spodní výpusti za 
účelem zvýšení hladiny stálého nadržení ke koupání lze pozorovat u objektů blízko obcí.  
Provozní obtíže činí též zajištění čistění česlí v době zvýšeného průtoku a nastoupání hladiny 
a uvolňování vtoku od ledové celiny na hladině. Tyto problémy se týkají především ponořených 
objektů. Hrozí zde nebezpečí poškození vtokového objektu ledem, případně omezení kapacity vtoku 
nápěchem ledu na česlích.  
U odlehlých nádrží v extravilánu je problémem zajištění celoročního přístupu (sjízdnosti komunikací), 
a to i pro mechanizaci. Suché nádrže jsou často vzdáleny od udržovaných komunikací až několik 
kilometrů. 
U SN je z hlediska TBD třeba počítat s nestandardním provozem, který je dán relativně krátkodobým 
vzestupem hladiny při extrémní povodni. Obvykle je velmi obtížné z vizuálně patrných projevů 
jednoznačně stanovit míru ohrožení VD. Po uvedení do provozu je také mnohem obtížnější a většinou 
nákladnější stanovit a realizovat odpovídající nápravné opatření než ve stadiu přípravných 
a projektových prací. Je zřejmé, že nehrazená spodní výpust SN je z hlediska regulační funkce 
neplnohodnotná. U řady děl, zejména s ponořeným výpustným objektem, nelze provést ověřovací 
provoz při prvním naplnění nádrže v rámci zkušebního provozu. Většinou chybí automatické snímání 
a odesílání dat (hladina, průtok) a tím se i obtížné vyhodnocuje účinnost. SN jsou typicky 
jednoúčelová VD. Ukazuje se, že i u SN je oprávněným požadavkem určitá manipulovatelnost 
spodních výpustí, a to zejména pokud se díla nacházejí v soustavě. 
U řady děl se projevuje nedostatek finančních prostředků vlastníka, což vyúsťuje ve špatnou údržbu 
a následné odpovídající stárnutí jednotlivých konstrukčních prvků díla. 
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9 OPATŘENÍ V ZÁTOPĚ  

9.1 Úprava dna SN 
Obecné podmínky pro úpravu dna nádrží stanoví normy ČSN 75 2410, TNV 75 2401 a TNV 75 2415. 
Mezi tyto podmínky patří: 
• vytěžení ornice, 
• odstranění možných zdrojů ohrožení jakosti vody (skládky, odpady ze septiků, výusti, apod.), 
• odstranění stromů a křovin pod čárou zátopy stálého nadržení, 
• odvodnění dna, 
• úprava prostoru SN spočívající ve vyrovnání dna, odstranění lokálních vyvýšenin, případně 

utěsnění obnažených propustných vrstev.  
Suché nádrže, vzhledem ke své funkci a ke skutečnosti, že jsou převážnou část roku bez zadržené 
vody (resp. pouze se zanedbatelným objemem), vyžadují specifická opatření v zátopě. 
U suchých nádrží se odtěžování ornice z budoucí zátopy provádí tehdy, pokud mají prostor stálého 
nadržení. Jinak se u suchých nádrží odstraňuje ornice pouze v rozsahu tělesa hráze a objektů.  
Co se týká odstranění možných zdrojů znečištění, které by mohly ovlivnit jakost vody, jde zejména 
o zajištění skládek, odpadů ze septiků, apod. Tomu předchází podrobný průzkum zátopy. V zátopě SN 
nesmí být umístěny stavby pro bydlení (bytové a rodinné domy), rekreační objekty, výrobní provozy 
a sklady nebo skládky látek, které by mohly ohrozit jakost vody. V zátopě je rovněž třeba vyloučit 
přítomnost snadno odplavitelných předmětů, které by mohly omezit kapacitu výpustných zařízení. 
Odstranění stromů a křovin je třeba v každém případě zajistit pod čárou stálého nadržení. Současně 
je třeba z prostoru SN odstranit dřeviny, které nesnesou zatopení odpovídající vodohospodářskému 
řešení nádrže a dřeviny hrozící vývratem. Toto opatření chrání objekty před poničením a ucpáním a je 
nutné také v případě ohrožení stability svahů prudkým stoupnutím a poklesem hladiny při povodni, kdy 
musí být původní porost nahrazen takovým, který tomuto ohrožení zabrání. Pokud by hrozilo, že 
původní vegetační kryt v zátopě nebude odolávat občasnému zaplavení vodou, provede se jeho 
výměna nebo doplnění až po případných známkách odumírání porostů, které neodolávají zatápění. 
Odvodnění dna je potřeba provést zejména v části blíže hráze v případě dokonalého utěsnění podloží 
v profilu hráze. Zabrání se tím trvalému podmáčení předpolí hráze. Jedná se o vhodnou úpravu koryta 
toku procházejícího nejnižším místem suché nádrže. Toto koryto ústí do objektu spodní výpusti. Na 
koryto může navazovat plošné odvodnění dna provedené vyspádováním dna, pouze výjimečně 
povrchovými sběrnými příkopy nebo plošnou drenáží. Hloubka uložení drenáže odpovídá hloubce 
polních kultur (0,6 až 0,8 m), sklon drenáže se volí 2%. 
Prostor suché nádrže musí být uspořádán tak, aby byla zajištěna možnost úniku náhodně se 
vyskytujících osob a zvěře z jejího prostoru při stoupání hladiny. V prostoru zátopy je tak nutné 
provést taková opatření, aby nevznikaly po opadnutí vody ve zdrži bezodtoké oblasti (pokud to není 
přímým záměrem například z hlediska ochrany přírody případně posílení biodiverzity apod.) a aby byl 
zajištěn volný odtok vody zadržované při povodni. 
V zátopě suché nádrže, kde lze předpokládat zvýšený chod splavenin, je žádoucí navrhnout opatření 
pro jejich zachycení (např. hrázky, vegetační pásy), která musí být odolná proti destrukci při povodni. 
V případě, že je nutno do suché nádrže (výjimečně pod ní) zaústit odvodňovací příkopy podél cest 
nebo jiné příkopy, nesmí být protékající voda odvedena tak, aby docházelo k ohrožení tělesa hráze 
a funkčních objektů. 
Svahy v prostoru zátopy musí být posouzeny z hlediska jejich stability při prudkém vzestupu a poklesu 
hladiny v průběhu povodně. To se týká především svahů s mělce kořenícími lesními porosty. 
V případě ohrožení stability těchto svahů musí být navržena technická nebo vegetační opatření 
k zajištění stability. Obdobně musí být posouzen i stávající vegetační kryt v oblasti svahů a případně je 
nutno ho nahradit takovým, který ohrožení stability svahů při rychlém nárůstu a poklesu hladiny 
zabrání. K úpravám prostoru zátopy patří také úprava části, kde se případně nacházel zemník. 

9.2 Způsob využití prostoru nádrže 
V návrhu suché nádrže musí být řešen způsob užívání pozemků v zátopě v závislosti na důsledcích, 
vyplývajících z funkce nádrže a četnosti zaplavování prostoru zátopy. Součástí návrhu je i řešení 
úprav právních vztahů vlastníků pozemků v prostoru zátopy, popřípadě subjektů hospodařících na 
nich, a vlastníka vodního díla a z nich vyplývající odpovědnosti za hospodaření v prostoru zátopy.  
Pozemky v prostoru zátopy suché nádrže mohou být nadále zemědělsky nebo lesnicky 
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obhospodařovány, pokud možno způsobem, který byl obvyklý před vybudováním nádrže. Pokud 
takovému obhospodařování brání občasné zatopení pozemků (je-li prokázána vyšší četnost jejich 
zatopení než při přirozeném průtoku povodně), je třeba způsob jejich obhospodařování přizpůsobit 
novým podmínkám. Není vyloučeno využívání pozemků pro další účely, např. rekreační, sportovní 
nebo jako prvku Územního systému ekologické stability (ÚSES). Způsob užívání pozemků v zátopě 
záleží na: 
• režimu záplav a jejich četnost v jednotlivých ročních obdobích a splaveninovém režimu toku, 
• půdních poměrech, 
• výrobních poměrech (zemědělství, lesnictví), 
• klimatických poměrech,  
• jiných územních požadavcích. 

Návrh využití zátopy má vycházet ze současného užívání území. Pokud je zátopa ekologicky stabilní 
a nejsou důvody pro výrazné změny užívání vyvolané jinými vlivy a potřebami, navrhnou se pouze 
změny vyvolané změnou vodohospodářských poměrů diferencovaně podle míry ovlivnění v různých 
částech zátopy. 

9.2.1 Zemědělské užívání zátopy 
Nejběžnějším zemědělským využíváním zátopy suchých nádrží je trvalé zatravněni. To je také 
nejméně rizikové. Podmínky pro tento způsob užívání jsou: 
• plynulý sklon terénu umožňuje povrchové odvodnění, 
• časový režim záplav umožňuje ošetřování a sklizeň porostu, případně i spásání, 
• hladina podzemní vody je na úrovni potřebné pro louky [ČSN 75 4200]. 
Pozemky užívané jako orná půda mají vyhovovat těmto podmínkám: 
• dostatečně mocná vrstva ornice a přiměřený obsah skeletu, aby nedocházelo ke splavování 

ornice při prázdnění nádrže po povodní, 
• časový režim záplav umožňuje pěstování jařin, popř. jiných plodin s kratší vegetační dobou, 
• dno nádrže má přirozenou dobrou propustnost nebo je odvodněno drenáží; přitom je třeba vzít 

v úvahu případné utěsnění podloží hráze, 
• hladina podzemní vody je průměrně na úrovni požadované pro pole [ČSN 75 4200]. 

9.2.2 Lesnické užívání zátopy 
Jedná se o méně navrhovaný způsob využití zátopy. Lesní kultury v zátopách suchých nádrží není 
vhodné navrhovat tam, kde vzniká možnost zanášení. Vzhledem k širokému rozsahu vlastností dřevin 
jsou možnosti zakládání nových porostů v zátopách suchých nádrží příznivé. 
Podle funkce a hospodářského využití mohou být v zátopách suchých nádrží: 
• lesy hospodářské, 
• lesy zvláštního určení - se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 

krajinotvornou, 
• speciální kultury (vrboviny apod.). 
Při návrhu tohoto způsobu obhospodařování zátopy musí být posouzeny svahy z hlediska jejich 
stability při prudkém stoupnutí a poklesu hladiny v průběhu povodně. To se týká především svahů 
s mělce kořenícími lesními porosty. V případě ohrožení stability těchto svahů musí být navržena 
technická nebo vegetační opatření zajišťující potřebnou stabilitu. 

9.3 Úprava okolí suché nádrže 
Jde o úpravy v bezprostředním okolí a v povodí nádrže. V bezprostředním okolí se může jednat 
o pásmo mezohydrofilní vegetace (ostřice, byliny, keře a stromy), které tvoří ochranný pás kolem 
nádrže. Zde se při projektování naráží na problém s vlastnictvím pozemků. Návrh rozměrů je 
podmíněn funkcí prvků, které mohou sloužit k omezení smyvu, infiltraci přitékající vody, apod. 
Úprava povodí nad nádrží představuje komplexní návrh opatření, která vedou k omezení zejména 
smyvu ze zemědělských pozemků, k omezení možných zdrojů znečištění vody v nádrži a na přítoku 
do nádrže. Patří sem protierozní, zejména organizační opatření jako zatravnění, zalesnění, pásové 
střídání plodin, dále pak opatření agrotechnická a technická jako průlehy, příkopy, vsakovací pásy, 
apod. Na průlezích nebo příkopech zaústěných přímo do vodních toků je třeba navrhnout 
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sedimentační jímky. U nás je nejpoužívanějším postupem k odhadu dlouhodobé průměrné ztráty půdy 
ze zemědělských pozemků USLE vycházející z univerzální rovnice ztráty půdy [Wischmeier, Smith 
1965]. Pro navrhování protierozních opatření je vhodná její aplikace v prostředí GIS. Ke stanovení 
odhadu transportu splavenin do nádrže je třeba vypočtené množství ztráty redukovat, např. poměrem 
odnosu DR [Janeček, Váška 2003]. 

9.4 Odbahn ění suchých nádrží  
Odbahnění suchých nádrží se běžně neprovádí. Pokud by v důsledku usazování sedimentů 
docházelo k významnější ztrátě objemu nádrže a zhoršení transformačního účinku díla, provede se 
odbahnění podle postupů aplikovaných při odbahnění klasických vodních nádrží. Zde platí novela 
9/2009 Sb. zákona č.  156/1998 Sb., která mimo jiné mění i zákon č. 185/2001 Sb. v oblasti 
vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Podle novely 
zákona č.  156/1998 Sb. lze sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků používat na orné 
půdě a trvalých travních porostech při jejich obnově. Je k tomu třeba souhlas orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu. Pro vydání souhlasu je třeba prokázat kvalitativní vlastnosti a další 
informace, jako je původu sedimentů, způsob vzorkování a technologického zpracování sedimentu, 
údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity a potvrzení laboratoře o odběru 
a hodnocení vzorků sedimentu a půdy. Vyžaduje se také písemný souhlas vlastníka pozemků. 
Změny zákona č.  185/2001 Sb. se týkají § 2. Novela vyjímá vytěžené zeminy a hlušiny, včetně 
sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků z režimu zákona o odpadech. Je to možné za 
určitých podmínek. Tyto materiály musejí vyhovovat limitům znečištění stanoveným v příloze 9 zákona 
č.  185/2001 Sb. (tab. 8.1), limitům pro využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 
terénu nebo limitům, které jsou stanoveny pro využití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních 
toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. 
 

Tab. 9.1 Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt 
vodních toků (příloha 9 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č.154/2010 Sb.) 

Ukazatel Jednotka Limit Ukazatel Jednotka Limit 

Zn mg/kg sušiny 600 Ba mg/kg sušiny 600 

Ni mg/kg sušiny 80 Be mg/kg sušiny 5 

Pb mg/kg sušiny 100 AOX1) mg/kg sušiny 30 

As mg/kg sušiny 30 Uhlovodíky C10 – C40 mg/kg sušiny 300 

Cu mg/kg sušiny 100 trichlorethylen mikrog/kg sušiny 50 

Hg mg/kg sušiny 0,8 tetrachlorethylen mikrog/kg sušiny 50 

Cd mg/kg sušiny 2,5 BTEX2) mikrog/kg sušiny 400 

V mg/kg sušiny 180 PAU3) mikrog/kg sušiny 6000 

Co mg/kg sušiny 30 PCB4) mikrog/kg sušiny 200 

1) AOX - adsorbovatelné organické halogeny 
2) BTEX - monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované  
3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky  
4) PCB - ostatní aromatické uhlovodíky halogenované  
 
Při odbahnění suchých nádrží se využívá tzv. suchá cesta, kdy po povodňové události, vypuštění 
nádrže a odvodnění dna jsou sedimenty postupně odstraňovány. Podle mocnosti sedimentů se volí 
technologie a mechanizace. Návrhu odbahnění předchází projektová příprava, která vyžaduje odhad 
objemu sedimentů na základě zaměření jejich mocnosti. To lze provést srovnáním starého a nového 
zaměření úrovně dna nebo sondáží v prostoru nánosů. Projekt odbahnění obsahuje situaci suché 
nádrže, příčné profily nádrží s vyznačením projektovaného dna po odtěžení sedimentů, rozbory 
sedimentů, návrh způsobu jejich uložení, případně likvidace, podrobný rozpočet a textovou 
a dokladovou část. V dokladové části musí být, mimo jiné, písemné souhlasy vlastníků pozemků, na 
které bude uložen sediment.  
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10 PROJEKTOVÁ PŘ ÍPRAVA A VÝSTAVBA SUCHÝCH NÁDRŽÍ  

10.1  Proces projektové p řípravy a dokumentace suchých nádrží  
Dle zákona č. 241/2001 Sb. jsou suché nádrže vodními díly. Rozsah a náležitosti projektové 
dokumentace vyplývají z prováděcích předpisů zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci procesu přípravy 
a realizace suché nádrže jsou zpracovávány následující typy dokumentace: 
• Dokumentace v rámci předprojektové přípravy (studie odtokových poměrů, investiční záměr, 

studie proveditelnosti). 
• Dokumentace v rámci územního řízení pro vydání územního rozhodnutí. 
• Dokumentace pro stavební řízení (vodoprávní povolení). 
• Zadávací dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele) v případě veřejné zakázky. 
• Dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace). 
• Dokumentace skutečného provedení stavby. 
• Dokumentace pro provoz a údržbu vodního díla (manipulační a provozní řády). 
 
Náležitosti projektové dokumentace pro přípravu stavby SN se dělí podle stupně dokumentace. 
Obecně lze konstatovat, že podrobnost dokumentace jednotlivých projektových stupňů je definována 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

10.1.1 Předprojektová p říprava stavby 
Předprojektová příprava není povinnou součástí dokumentace z hlediska správního řádu a závazných 
normativních předpisů, avšak z hlediska vyhodnocení efektivnosti projektu je zcela nezbytná. Cílem 
předprojektové přípravy je identifikovat a zhodnotit přínosy a negativa navrhovaného opatření 
v povodí včetně jeho ekonomické efektivity. Měla by obsahovat komplexní posouzení poměrů v povodí 
nádrže, kdy posoudí i jiné možnosti ochrany před povodněmi (úprava toku, víceúčelová vodní nádrž, 
úpravy v povodí, samostatná ochrana jednotlivých objektů apod.), případně kombinace jednotlivých 
opatření. 
Předprojektová příprava má různé podoby, ať již vyhledávací studie prostorů akumulace, studie 
proveditelnosti, studie odtokových poměrů s návrhem opatření a další. V této fázi přípravy lze 
efektivně využívat veřejně dostupných materiálů, například plánů oblastí povodí. 
Předprojektová příprava by měla obsahovat: 
• kvantifikaci přínosů nádrže, tj. míru snížení povodňového ohrožení níže po toku, definicí míry 

zvýšení ochrany z hlediska N letých průtoků a tomu odpovídající zvýšenou ochranu obyvatel, 
• realizovatelnost navrhovaného opatření, zejména s ohledem na majetkové poměry v prostoru 

vodního díla a zátopy, 
• identifikaci chráněných území a ochranných pásem v prostoru vodního díla a zátopy, 
• identifikaci významných inženýrských sítí v prostoru vodního díla i zátopy, 
• zhodnocení lokality z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů (v podrobnosti rešerše 

geologických podkladů, identifikace sesuvných nebo poddolovaných území apod.). 

Realizací předprojektové přípravy lze předejít zvýšeným nákladům na další projektové stupně 
a průzkumy. Součástí předprojektové přípravy má být i vyhodnocení ekonomické efektivnosti 
realizace, v němž se zohledňuje zvýšení míry ochrany obyvatel dále po toku a celkové investiční 
náklady. 
Dílčím přínosem předprojektové přípravy by měla být jasná identifikace nevhodných opatření, jejichž 
realizace by mohla paradoxně zvýšit ohroženost obyvatel. Realizací nevhodně navržené nádrže 
vznikne nebezpečí zvláštní povodně a zároveň samotný přínos nádrže se projeví pouze omezeně. 

10.1.2 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
Rozsah dokumentace pro vydání územní ho rozhodnutí (DÚR) je definován v příloze 1 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dokumentace pro řízení o umístění stavby řeší 
stavbu zejména s ohledem na územní vlivy a pozemky. 
Technické řešení popsané v projektové dokumentaci musí splňovat náležitosti vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. včetně závazných technických předpisů, vztahujících se k návrhu a bezpečnosti 
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vodních děl, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb. a vyhláška č. 471/2001 Sb.  
Kromě samotné povinné skladby projektové dokumentace je pro žádost o vydání územního 
rozhodnutí nutné přiložit další dokumenty v rozsahu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. V rámci zpracování 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je nutné zejména smluvně zajistit všechny dotčené 
pozemky, a to jak pro samotnou stavbu, dočasné zábory stavby, tak i celý prostor zátopy.  
Jelikož se stavba SN většinou umísťuje „na zelené louce“ a zároveň na vodním toku, je nutné věnovat 
velkou pozornost zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zvláštního právního 
předpisu, a to: 
• posouzením, zda se na stavbu nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb., ani § 45h a 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., 
• zajištěním stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č.  114/1992 Sb., kterým 

tento orgán vyloučí významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Mimo tyto náležitosti je nutné doložit posudek o potřebě, případně návrhu podmínek provádění TBD, 
včetně návrhu na zařazení vodního díla do kategorie. V případě realizace studie proveditelnosti nebo 
studie odtokových poměrů je vhodné, aby byla kategorie vodního díla stanovena již v této fázi. 
Kategorie vodního díla totiž významně ovlivňuje požadovanou bezpečnost vodního díla při povodních 
a tedy kapacity bezpečnostních a výpustných zařízení (podrobněji viz kapitola 11). 
V rámci zpracování DÚR je nutné věnovat pozornost využití stávajících pozemků. Pokud jsou 
prováděny zábory zemědělského a půdního fondu, případně je stavba umísťována na pozemcích 
plnících funkci lesa, je nutné provést vyjmutí těchto pozemků. Je nutné získat souhlas k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, který je závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána ve věci 
podle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.). V případě umístění stavby na lesním 
pozemku se vyjmutí řídí podle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). Jedná se o jiné využití a odnětí 
lesních pozemků podle § 13, 15, 16 a 17 zákona č.  289/1995 Sb. - odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa. 
Nedílnou součástí návrhu suché nádrže je řešení způsobu užívání pozemků v prostoru zátopy 
v závislosti na důsledcích, vyplývajících z funkce nádrže a četnosti zaplavování prostoru zátopy 
(kapitola 9). Využívání prostoru zátopy včetně ošetření majetkových a smluvních vztahů je nedílnou 
součástí přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Dále je nutné zajistit stanovisko dotčených orgánů, dle § 136 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád. 
Dotčený orgán dává závazná stanoviska, která nejsou formou rozhodnutí, to znamená, že se nelze 
proti nim odvolat, ale lze jednat o jejich znění ve správním řízení. 
Dotčenými orgány jsou dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 136 a § 133 zákona č. 500/2004 Sb. 
orgány, které stanoví zvláštní zákon a ty, které podle zvláštních předpisů vydávají závazné 
stanovisko, např. obce s rozšířenou působností (ORP). 
Rozsah a omezení závazných stanovisek je definován v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., přitom dotčený 
orgán (DO) je vázán svým závazným stanoviskem. Navazujícími stanovisky DO nesmí negovat svá 
předchozí stanoviska, ale může doplňovat podmínky. Pokud DO v navazujícím stanovisku doplňuje 
podmínky, musí tyto podmínky vždy zdůvodnit, např. podle kterého paragrafu a zákona tak učinil. DO 
může stanovisko změnit pouze na základě nově zjištěných skutečností, ale i v tomto případě je 
povinen tuto změnu zdůvodnit. 
Pro umístění SN jakožto stavby umísťované na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních 
toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 
poměry, je také nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu.  

10.1.3 Dokumentace pro stavební řízení (vodoprávní povolení) 
Jelikož jsou SN podle zákona č. 254/2001 Sb. vodními díly, která slouží k nakládání s vodami, je 
nutné v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona požádat současně jak o nakládání s vodami, tak 
o povolení stavby vodního díla současně. Stavební povolení je vydáváno formou vodoprávního 
povolení, které vydává speciální stavební úřad, a to vodoprávní úřad. Povolení k provedení nebo 
změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno 
jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje 
současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9, odst. 5). 
V případě, že v rámci realizace SN jsou prováděny úpravy ve zdrži, například přeložky komunikací, 
případně jsou umísťovány jiné stavby nemající charakter vodního díla, je nutné tyto části (stavební 
objekty) jasně vymezit a podat žádost o povolení těchto částí na příslušném stavebním úřadě.  



 91

Náležitosti žádosti o povolení k nakládání s vodami a žádosti o stavební povolení vodního díla 
definuje vyhláška č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nakládání s vodami: § 2 vyhlášky 
a příloha č. 1; stavební povolení: § 6 vyhlášky + příloha č. 8). Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení musí jasně definovat rozsah a účel jednotlivých částí staveb a zařízení. V tomto stupni 
dokumentace je již nezbytné provést statické výpočty jednotlivých konstrukcí. O dalších náležitostech 
pro úplnou žádost o stavební, resp. vodoprávní povolení, se doporučuje kontaktovat příslušný 
vodoprávní, případně stavební úřad, který žadateli sdělí rozsah příloh k žádosti o příslušné povolení.  
Součástí dokumentace je také doložení splnění podmínek dotčených orgánů a podmínek uvedených 
v územním rozhodnutí. 

10.1.4 Spole čné územní rozhodnutí o umíst ění stavby a stavební povolení 
V případě společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení se musí současně se 
stavebním povolením vydat i povolení k nakládání s vodami. Statut společného územního rozhodnutí 
o umístění stavby a stavebního povolení pro vodní díla je obvykle možné použít pouze v případě, že 
oba úřady vydávající rozhodnutí o umístění stavby, resp. vodoprávního povolení jsou součástí 
jednoho úřadu (například odbor stavební a odbor životního prostředí). Vydávaá se zvlášť územní 
rozhodnutí a zvlášť nakládání s vodami a povolení stavby, konkrétní podmínky na jednotlivých 
úřadech by měly být řešeny v jejich organizačním řádu. Rozsah pro společné územní a stavební řízení 
je uveden v příloze 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

10.1.5 Dokumentace pro výb ěr zhotovitele  
V případě, že je SN plánována jako veřejná zakázka, vztahuje se na podrobnost tendrové 
dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele) vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo jasně definovaný formát a podrobnost výkazu výměr 
a soupisu prací a dodávek definuje vyhláška v § 1 odst. 3 rozsah zadávací dokumentace. Pro všechny 
stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. Rozsah 
dokumentace pro provádění stavby je uveden v příloze 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

10.1.6 Dokumentace skute čného provedení 
Rozsah dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v příloze 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Vzhledem k tomu, že dokumentace skutečného provedení je 
zpravidla jedinou dokumentací, která se zachová pro budoucí provoz, doporučuje se rozsah 
dokumentace rozšířit s ohledem na specifika SN jakožto vodních děl následovně: 

A Průvodní zpráva   (v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 
B Souhrnná technická zpráva (v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 
C Výkresová dokumentace: 
 C.1 Situace    (s vyznačením zátopy jednotlivých hladin) 
 C.2 Podélný řez tělesem hráze přelivných a výpustných zařízení a odpadního koryta 
 C.3 Charakteristické příčné řezy hrází, přelivných a výpustných zařízení 
 C.4 Konstrukční detaily napojení jednotlivých konstrukcí a objektů 
 C.5 Dokumentace prvků pozorování a měření 
D Dokladová část   (podklady hydrologických dat a výpočtů) 

10.1.7 Další doklady a náležitosti projektové dokumentace 
Výstavba SN jakožto podpora vodního režimu v krajině může být předmětem dotačních titulů různých 
regionálních, státních, případně evropských titulů. Jednotlivé grantové a dotační programy mají 
zpravidla jasně definované podmínky, z nichž může vyplývat i jiná podrobnost dokumentace jako 
jedna z podmínek zařazení do programu. Investor, jako žadatel musí věnovat těmto podmínkám 
zvláštní pozornost. 
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10.1.8 Náležitosti projektové dokumentace z hlediska bezpe čnosti vodního 
díla a TBD 

Tyto náležitosti vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb. jsou 
podrobně a v souvislostech specifikovány v kapitole 11. V této kapitole je také uveden postup při 
provádění posouzení bezpečnosti VD při povodni (kapitola 11.5) . 

10.2 Vybrané technologické postupy prací 
Před zahájením zemních prací, betonáže, apod. musí zhotovitel objednateli (správci stavby) předložit 
k odsouhlasení příslušný technologický postup (TP). Ten je třeba vypracovat pro konkrétní objekt na 
takové úrovni a tak podrobně, aby podle něj bylo možné uvažované technologie provádět v souladu 
se zadávací dokumentací stavby (ZDS). TP je určen pro pracovníky zhotovitele, pro které je závazný. 
Objednateli slouží TP ke kontrole správného postupu prováděných prací. 
Technologický postup těžby a zpracování sypaniny (dále jen sypání) zajišťuje zhotovitel stavby 
především na základě ZDS, dokumentace pro provádění stavby, výsledků IGP vč. hutnicího pokusu 
a zkušeností z podobných staveb. Doporučený obsah je následující: 
• Hlavní technické parametry příslušné části díla.  
• V případě nehomogenní hráze řeší technologický postup sypání jednotlivých materiálů použitých 

pro budování hráze (hlíny těsnícího jádra, filtry, stabilizační část) pro každý použitý materiál 
samostatně. Technologický postup musí definovat: 

− materiál (včetně podmínek pro těžbu v nalezišti), 
− ukládání materiálu do tělesa hráze (nasazení mechanizace, způsob dopravy), 
− hutnění materiálů v tělese hráze,  
− kontrolní zkoušky (z naleziště materiálů, z hráze) viz kontrolní zkušební plán, 
− kontakt jednotlivých částí hráze s podložím, 
− napojení těsnícího jádra na beton (injekční štoly nebo bločku, sdruženého objektu, 

zavazovacích křídel), 
− napojení sousedních figur,  
− úprava líců hráze, 
− napojení následujících vrstev, 
− opatření v případě deště, 
− opatření pro přerušení sypání a pro zahájení sypání po zimní přestávce. 

• BOZP. 

Pro homogenní hráz se obsah technologického postupu úměrně upraví. 

Technologický postup betonáže musí obsahovat popis konkrétních opatření pro realizaci požadavků 
ZDS v podmínkách stavby uvedeného objektu. Doporučený rozsah (osnova): 
• Názvosloví. 
• Hlavní technické parametry příslušné části díla. 
• Povrchové vlastnosti betonu. 
• Základní technické parametry betonu, oceli, specifikace všech materiálů.  
• Certifikace. 
• Popis všech použitých strojů, zařízení, nářadí a pomůcek. 
• Dokumentace. 
• Hlavní zásady a podrobnosti provádění konstrukce. 
• Jakost a kontrola kvality, převzetí částí konstrukce (odkaz na kontrolní zkušební plán). 
• Tolerance a odchylky. 
• Hygiena a ekologie. 
• Skladování a dodací listy. 
• BOZP. 
• Citované normy a předpisy.  
• Přílohy. 

Obsah a rozsah TP pro jednoduché objekty je možné přiměřeně zkrátit. Podrobněji viz [24]. 
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10.3 Zkoušky 
Požadavky na příslušné zkoušky vychází z ustanovení technických norem. Pro SN jsou to především 
normy týkající se betonových konstrukcí a zhutnění zemin a sypanin. Pro praktické použití je 
vhodné rozdělení zkoušek dle [24]. Podle účelu pro který jsou zkoušky požadovány se rozlišují: 
• Průkazní zkoušky. 
• Kontrolní zkoušky (dříve označované jako výrobní). 
• Přejímací zkoušky. 
• Rozhodčí zkoušky.  
Zkoušky mohou být prováděny pouze ve způsobilých a certifikovaných zkušebnách. Část zkoušek 
musí být prováděna laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby. 
Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat kontrolní zkušební plán, který stanoví požadované 
odběry a zkoušky, jejich počet, způsob prováděné kontroly, opatření při zjištěných závadách a způsob 
konečného vyhodnocení. Návrh kontrolního zkušebního plánu musí zhotovitel předložit objednateli 
(správci stavby) ke schválení.  

10.3.1 Průkazní zkoušky 
Průkazními zkouškami se prokazuje, že vlastnosti stavebních výrobků (materiálů, směsí, dílců) 
určených k zabudování do stavby vyhovují předepsaným požadavkům. Zprávu o výsledcích 
průkazních zkoušek předkládá zhotovitel objednateli (správci stavby) ke schválení v dostatečném 
předstihu nejpozději 14 dní před zahájením prací. Náklady na tyto zkoušky hradí zhotovitel. 

10.3.2 Kontrolní zkoušky 
Těmito zkouškami se v průběhu a po dokončení zhotovovacích prací ověřuje dosažení technických 
a kvalitativních parametrů, které jsou předepsány dokumentací nebo určeny průkazními zkouškami. 
Zajištění těchto zkoušek je povinností zhotovitele. Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel 
předkládat objednateli (správci stavby) průběžně bez prodlení. Protokoly zkoušek se evidují a musí být 
průkazné a věrohodné, vylučující jakékoliv dodatečné změny. Zhotovitel je povinen čas, místo konání 
zkoušky nebo měření objednateli (správci stavby) včas oznámit. Náklady na tyto zkoušky včetně 
všech vedlejších výdajů (opravy, uvedení do původního stavu) hradí zhotovitel. 
Jestliže má správce stavby pochybnosti o správnosti provedení kontrolní zkoušky, nebo o jejím 
výsledku, může požadovat na zhotoviteli její opakování popřípadě si vyžádat zajištění většího počtu 
kontrolních zkoušek za účelem přesnějšího ověření požadované kvality. V obou případech náklady na 
tyto zkoušky hradí ten, v jehož neprospěch vyzněl výsledek zkoušek. 

10.3.3 Přejímací zkoušky 
Přejímací zkoušky jsou zkoušky, kterými se prověřuje kvalita hotových konstrukcí nebo ucelených 
částí zhotovovaných prací a jsou dále podkladem pro provedení odsouhlasení nebo přejímky objektu, 
části stavby nebo všech dokončených prací. Přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné položky 
v soupisu prací. 

10.3.4 Rozhod čí zkoušky 
Rozhodčí zkoušky se provádí v případě sporů. Náklady na zkoušky včetně všech vedlejších výdajů 
(opravy, uvedení do původního stavu) hradí ten smluvní partner v jehož neprospěch vyzněl jejich 
výsledek. 
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11 ROZSAH VÝKONU TBD NAD SUCHÝMI NÁDRŽEMI 
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad určenými vodními díly (dále jen vodní díla) se řídí co do 
rozsahu a četnosti podle zákona č. 421/2001 Sb a jeho prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb.  
V souladu s touto vyhláškou se TBD připravuje v etapě přípravy stavby vodního díla a provádí se 
v etapách jeho výstavby nebo změny stavby po jeho dokončení, v období ověřovacího a po celou 
dobu trvalého provozu díla až do jeho odstranění. 
Metody, rozsah a četnost dohledu se řídí: 
a) kategorií určeného vodního díla, 
b) etapou určeného vodního díla, 
c) typem určeného vodního díla z hlediska provozních podmínek a zatěžovacích stavů. 

První činností v problematice TBD v přípravě realizace VD je jeho zařazení do kategorie, které 
provede příslušný vodoprávní úřad podle odborného posudku, který na základě požadavku vlastníka 
vypracuje subjekt s pověřením od MZe.  
Velká většina suchých nádrží je z hlediska TBD zařazena do IV. kategorie, výjimkou ale nejsou suché 
nádrže zařazené do vyšších kategorií, zejména pokud se nacházejí nad sídelními celky. Provádění 
TBD u vodních děl IV. kategorie je založeno především na periodických obchůzkách a vizuálním 
pozorování stavu těchto děl. Měření se zavádějí jen účelově, např. měření průsaků vody v průběhu 
plnění nádrže, ověření nivelety koruny hráze nebo lokálních deformací. Problémy při výkonu TBD 
může způsobovat neudržovaná vegetace na vzdušních svazích hrází a v podhrází, která znemožňuje 
pozorování.  
U suchých nádrží zařazených do kategorie I. až III. je rozsah technickobezpečnostního dohledu určen 
Programem TBD (viz níže). Provádět technickobezpečnostní dohled nad vodními díly kategorie I až III 
může na základě ustanovení § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. pouze odborně způsobilá osoba 
pověřená k tomu Ministerstvem zemědělství. 
Pokud je vodní dílo navrženo k zařazení do III. a vyšší kategorie, vyplývá z této situace pro projektanta 
již ve fázi přípravy povinnost zabývat se ve spolupráci se subjektem pověřeným výkonem TBD scénáři 
možných situací, jejichž následkem mohou být zvláštní povodně a odvozením jejich parametrů. Vznik 
zvláštní povodně bezprostředně souvisí s bezpečností VD, a proto při určování parametrů zvláštní 
povodně a směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity (SPA) je nezbytná spolupráce s určeným 
pracovníkem, který nad konkrétním dílem TBD vykonává nebo bude vykonávat. Výsledky (zejména 
charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území) je třeba poskytnout příslušným 
povodňovým orgánům pro zapracování těchto údajů do povodňových plánů územních celků, orgánům 
krizového řízení a orgánům integrovaného záchranného systému. Další povinností je v rámci 
Programu TBD stanovení SPA ve vazbě na nebezpečí vzniku zvláštních povodní a varování 
povodňových orgánů níže na toku a Hasičského záchranného sboru ČR. 

11.1 TBD při přípravě výstavby vodního díla  
V etapě přípravy stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje 
zpracováním projektu měření podle § 6 vyhlášky č. 471/2001 Sb. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v 
etapě přípravy stavby vodního díla se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení 
projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku 
provádění dohledu. Projekt měření je technickým dokumentem obsahujícím: 
• přehled důležitých předpokladů bezpečnosti VD pro etapu ověřovacího provozu a dále pro etapu 

trvalého provozu a návrh sledovaných jevů, 
• návrh způsobu sledování potřebných jevů a skutečností, 
• návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění TBD, 
• přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a stabilitu 

vodního díla a jím ohroženého území, 
• návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu 

měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením, 
• harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo změny stavby VD, 
• požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení, 
• návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět, 
• dokumentaci kontrolních přístrojů. 
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11.2 TBD v etapách stavby, změny po dokon čení, ověřovacího 
provozu a trvalého provozu 

V etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě 
trvalého provozu určeného vodního díla I. až III. kategorie se dohled provádí: 
a) zpracováním Programu dohledu, 
b) pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených Programem dohledu, 
c) obchůzkami a prováděním fotodokumentace, 
d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků, 
e) prohlídkami, 
f) hodnocením výsledků všech pozorování a měření. 

Dohled u určeného VD IV. kategorie se v uvedených etapách provádí obchůzkami, při kterých se 
zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu dle přílohy 2 vyhlášky č. 471/2001 Sb. v platném znění. 

Programy TBD jsou základními technickými dokumenty pro provádění TBD v jednotlivých, výše 
uvedených etapách „života“ díla. Obsahují všechny činnosti, které jsou významné pro jeho bezpečnost 
a stabilitu. Obsah Programu TBD se pro jednotlivé etapy může účelově lišit, ale základem vždy jsou: 
• četnosti a rozsahy všech pozorování a měření jevů nebo skutečností, které jsou významné pro 

bezpečnost a stabilitu vodního díla, 
• četnosti a rozsahy obchůzek, 
• způsoby zaznamenávání získaných výsledků a zjištění, pracovní postupy k pozorování  

a měření, 
• pokyny obsluze VD, které výsledky a zjištění je nutné neprodleně hlásit určené fyzické osobě 

odpovědné za dohled (hlavnímu pracovníkovi TBD) a pověřené odborně způsobilé osobě, 
• způsoby a termíny zpracování a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o TBD, režim jejich 

zpracování, 
• meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností, 
• mezní a kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časové vývoje, 
• údaje o parametrech zvláštních povodní způsobených poruchou vzdouvací konstrukce, 

výpustných a přelivných zařízení na vodním díle nebo nouzovým řešením kritických situací na 
něm a vazby těchto situací na provádění TBD, stupně povodňové aktivity a kritických stavů, 

• odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení, místo uložení Programu 
TBD. 

Obchůzky vodního díla mají nezastupitelnou funkci při provádění TBD. I přes rychlý rozvoj možností 
moderních měřicích přístrojů a monitorovacích systémů stále platí, že „oko zaškoleného a znalého 
pracovníka obsluhy vodního díla je nejlepším kontrolním přístrojem“, protože pozorované skutečnosti 
a jevy jsou vnímány a bezprostředně hodnoceny v potřebných souvislostech. 
Při obchůzkách se sleduje dílo jako celek i s blízkým okolím. Pozornost je přitom zaměřena zejména 
na všechny možné projevy deformací stavebních konstrukcí i přilehlého terénu, na výskyt trhlin, 
posunů, sesuvů, průsaků a vývěrů vody, zmokřelých až zbahnělých míst, změn v růstu vegetace, na 
vliv provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, pravidelnost chodu 
všech mechanizmů, zejména u konstrukcí výpustných a bezpečnostních zařízení, průtokové poměry 
atd. Obchůzky se provádí po stanovené trase, která je určena v Programu TBD, a to u vodních děl: 
I. kategorie    1× denně. 
II. kategorie  nejméně 3× týdně. 
III. kategorie  nejméně 1× týdně. 
IV. kategorie  nejméně 1× měsíčně. 
Za situace bez zatížení suché nádrže vodou se četnost, popřípadě rozsah dohledu u VD I až III. 
kategorie může snížit. 

Zprávy o dohledu shrnují a hodnotí období konkrétní etapy VD. Zprávy obsahují souhrnné zpracování 
výsledků pozorování a měření za dané období se zhodnocením všech sledovaných jevů 
a skutečností, posouzením vlivu prostředí a provozu na funkční spolehlivost, stabilitu a celkovou 
bezpečnost díla.   
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11.2.1 Etapa výstavby nebo zm ěny suché nádrže po jejím dokon čení  
V etapě výstavby suchých nádrží I. až III. kategorie nebo změny suché nádrže po jejím dokončení se 
zpracovávají Programy TBD, Dílčí zprávy o TBD a Souhrnné zprávy o TBD. Při realizaci nového 
vodního díla jsou všechny dokumenty koncipovány pro etapu výstavby. Při stavebních činnostech na 
existujícím vodním díle jsou dokumenty vyhotoveny pro etapu změny vodního díla po jeho dokončení 
Pro vodní díla IV. kategorie se tyto dokumenty nezpracovávají. 
Program TBD pro období výstavby, resp. změny vodního díla po jeho dokončení musí mimo jiné 
zohlednit zejména harmonogram stavebních prací, postupy instalací měřicích zařízení, možnosti 
rozsahu měření a požadavky na jejich četnost. V návaznosti na postupnou, často několikaletou 
stavební činnost na vodním díle, je nutno v několika variantách řešit i parametry zvláštních povodní. 

Dílčí zprávy o TBD v období výstavby, resp. změny suché nádrže po jejím dokončení se zpracovávají 
po ukončení jednotlivých etap stavební činnosti a zahrnují: 
• přehled postupu výstavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, změn zatěžovacích stavů, 

postupu v instalacích měřicích zařízení, 
• přehled všech výsledků pozorování a měření, 
• poznatky z obchůzek, 
• zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností, případné návrhy opatření k nápravě. 

Souhrnná zpráva o TBD během výstavby, resp. změny suché nádrže po jejím dokončení, se 
zpracovává po ukončení stavební činnosti na vodním díle. Jejím obsahem je: 
• popis průběhu TBD, 
• dokumentace umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených 

k výkonu TBD, 
• souhrnné zpracování všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s předpoklady 

projektové dokumentace a vyhodnocením jejich vlivu na bezpečnost a stabilitu vodního díla a jeho 
podloží, 

• Program TBD v ověřovacím provozu (obvykle je zpracován jako samostatný dokument). 

11.2.2 Ověřovací provoz 

Ověřovací provoz je z pohledu TBD velmi důležitou etapou provozu, kdy se prakticky ověří 
předpoklady projektu a kvalita výstavby. Jeho výklad je uveden v základních pojmech ve vyhlášce 
471/2001 Sb. Etapou ověřovacího provozu se rozumí období prvního zatížení vodního díla nebo jeho 
části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze naplnění předpokladů 
projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla zhodnotit. Etapa ověřovacího provozu 
má zásadní vliv na posouzení jejich bezpečnosti a stability v dalším provozu. 
U suchých nádrží se ověřovací provoz, tj. první napuštění nádrže, provede při vhodné hydrologické 
situaci řízeným napuštěním v předem dohodnutých termínech, ještě před zatížením povodňovými 
průtoky nebo při zachycení prvních povodňových průtoků. Do prvního napuštění a následného 
vypuštění nádrže je dílo stále v ověřovacím provozu.  
V této etapě se zpracovávají pro vodní díla I. až III. kategorie  
• Program TBD pro období ověřovacího provozu, jehož součástí je postup řízeného napouštění,  
• dílčí zprávy o TBD v období ověřovacího provozu, 
• celková zpráva o TBD v období ověřovacího provozu.  
Pro vodní díla IV. kategorie se tyto dokumenty nezpracovávají. 
Program TBD pro období ověřovacího provozu je především zaměřen na problematiku prvního 
zatížení vodního díla vzdutou vodou a tomu je zcela podřízeno související sledování, vyhodnocování 
získaných výsledků a jejich porovnávání s předpoklady projektu, technickými normami nebo 
současnými technickými znalostmi. 
Dílčí zprávy o TBD v období ověřovacího provozu se zpracovávají po ukončení jednotlivých etap 
napouštění nádrže vodou a obsahují: 
• popis průběhu TBD, 
• přehled postupu napouštění a změn zatěžovacích stavů, 
• přehled všech výsledků pozorování a měření, 
• poznatky z obchůzek, 
• zhodnocení sledovaných jevů a skutečností, případně návrhy nápravných opatření. 
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Celková zpráva o TBD za období ověřovacího provozu se zpracovává po ukončení napouštění nádrže 
a zahrnuje: 
• popis průběhu TBD, 
• zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností, 
• zjištění, zda vodní dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, 

popřípadě po provedení opatření k nápravě, má nebo nemá z hlediska TBD závady, které by 
bránily jeho trvalému provozu. 

11.2.3 Etapa trvalého provozu 
Etapa trvalého provozu je nejdelší etapou v „životě“ vodního díla. TBD je řízen Programem TBD pro 
období trvalého provozu a jeho výsledky jsou dokládány Etapovými zprávami o TBD a Souhrnnými 
etapovými zprávami o TBD. Pro vodní díla IV. kategorie stávající legislativa tyto dokumenty 
nevyžaduje, ale může si je vyžádat vodoprávní úřad. Zprávy o TBD obsahují vedle textových částí 
i řadu příloh hlavně s tabulkovým nebo grafickým znázorněním časových průběhů či vzájemných 
závislostí hodnot měřených jevů. Základními přílohami jsou obvykle záznamy o povětrnostních 
a provozních poměrech na vodním díle v hodnoceném období. Dalšími jsou pak časové nebo jiné 
závislosti výsledků speciálních měření, např. posunů, náklonů, deformací, průsakových poměrů, tlaků 
a režimů vod. Tato speciální měření udávají výsledky sledovaných jevů v absolutních nebo relativních 
hodnotách a jsou získávány manuálním měřením nebo na významných vodních dílech I., II. a III. 
kategorie moderním monitorovacím systémem.  

Program TBD pro období trvalého provozu má plně předepsaný obsah a v jeho náplni se uplatní 
všechny poznatky a zkušenosti získané v období výstavby a ověřovacího provozu vodního díla. 

Etapové zprávy o TBD zahrnují: 
• popis TBD za období trvalého provozu od jeho zahájení nebo za období od poslední Etapové 

zprávy, případně Souhrnné etapové zprávy, 
• stručný přehled výsledků pozorování a měření, 
• zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností ve vztahu k mezním hodnotám, 
• návrhy opatření k nápravě. 

Souhrnné etapové zprávy o TBD zahrnují: 
• popis průběhu TBD za období od poslední Etapové zprávy, 
• dokumentaci všech změn ve vybavení měřicími přístroji a zařízeními, 
• návrh obnovy nebo modernizace měřících přístrojů a zařízení, 
• souhrnné zpracování výsledků pozorování a měření, 
• zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností, 
• výsledky přezkoumání stability hlavních konstrukcí VD na základě nově získaných poznatků, 
• výsledky přezkoumání bezpečnosti díla při povodních podle aktuálních hydrologických podkladů 

(posudek bezpečnosti VD při povodních je obvykle zpracováván jako samostatný dokument), 
• posouzení vlivů prostředí a provozu na stárnutí, funkční spolehlivost a celkovou bezpečnost 

vodního díla, 
• prověrku Programu TBD včetně mezí bdělosti, mezních a kritických hodnot sledovaných jevů 

skutečností, 
• návrhy opatření k nápravě. 
Etapové zprávy hodnotí časové období podle kategorie vodního díla: 
I. kat.  roční, 
II. kat.  dvouleté. 
III. kat.  čtyřleté. 
Souhrnné etapové zprávy hodnotí časové období podle kategorie vodního díla: 
I. kat.  pětileté, 
II. kat.  desetileté, 
III. kat.  dvacetileté. 
 
Pro vodní díla IV. kategorie vyhláška č. 471/2001 Sb. Etapové ani Souhrnné etapové nevyžaduje. 
Uvedené zprávy se vydávají k termínu konání prohlídek vodního díla a při prohlídkách se předkládají 
zástupcům vodoprávních úřadů. 
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Vlastníci (správci) vodních děl jsou povinni uvedené zprávy o výsledcích TBD podávat ve stanovených 
termínech, popř. nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla, příslušnému 
vodoprávnímu úřadu a u vodních děl I. a II. kategorie zajistit jejich předložení prostřednictvím 
pověřené odborně způsobilé právnické osoby. 

Další dokumenty TBD jsou např. posudky mimořádných statických i dynamických zatížení zemních 
nebo betonových konstrukcí, posudky bezpečnosti vodních děl při průchodu povodní, vyhodnocení 
mimořádných měření deformací staveb a s tím spojená statická přešetření, statistická zpracování 
hodnot dlouhodobě sledovaných jevů na vodních dílech a jejich trendové a regresní analýzy.  

Prohlídky vodních děl zahrnují především hodnocení: 
• provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti a stabilitě určeného VD, 
• neobvyklých skutečností vzniklých při provozu, 
• provádění dohledu. 
Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich realizace a náměty 
na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti a stability 
určeného vodního díla. O prohlídce určeného vodního díla se pořizuje zápis, jehož obsah je stanoven 
vyhláškou č. 471/2001 Sb. 

11.3 Rozsah ú časti vlastníka, pop řípadě stavebníka p ři TBD 
Tuto činnost upravuje § 12 vyhlášky č. 471/2001 Sb., v platném znění. U vodních děl I. a III. kategorie 
vlastník nebo stavebník při provádění TBD: 
• shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek ke zhodnocení ve stanovených termínech, 
• zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření, 
• svolává pravidelné a podle potřeby i mimořádné prohlídky, 
• předem uvědomuje pověřenou odborně způsobilou osobu o přípravě projektových a stavebních 

prací nebo o jiných zásazích na vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost 
a stabilitu vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření, 

• informuje pověřenou odborně způsobilou osobu o zpracování a schválení manipulačních řádů 
vodního díla. 

11.4 Kontrolní m ěření a pozorování 
Vybavení SN zařízeními pro kontrolní měření musí odpovídat požadavkům TBD nad vodními díly 
příslušné kategorie. Zaměřuje se na hráz, funkční objekty, povodí suché nádrže a sledování 
hydrometeorologické situace. 
Případné kontrolní měření a pozorování během výstavby hráze se u děl I. až III. kategorie provádějí 
podle samostatného návrhu – Projektu pozorování a měření, který je součástí projektu SN. Projekt 
pozorování a měření se vypracuje v návaznosti na časový postup prací při výstavbě hráze.  
Pro vodní díla I. až III. kategorie se zpracovává Program TBD podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., a to pro 
období výstavby a provozu. Doporučuje se na každé hrázi a objektech suché nádrže osadit kontrolní 
nivelační značky, které se zaměří po ukončení stavby nebo její části. 
Pro sledování vodních stavů v nádrži musí být suchá nádrž vybavena alespoň vodočetnou latí 
umístěnou tak, aby bylo možno při průchodu povodně sledovat hladinu až po korunu hráze. 
Vždy po dosažení specifikovaného zatěžovacího stavu (po průchodu povodně, která vyvolá naplnění 
nádrže nebo odtok z nádrže větší než zadané kritérium) se provede dohodnutá činnost TBD, zejména 
geodetické měření deformací včetně jeho vyhodnocení a místní šetření, se zhodnocením skutečného 
stavu díla z hlediska TBD v písemné zprávě. 
Pravidelné vizuální kontroly objektů díla, popřípadě ověřování funkčnosti jednotlivých zařízení, se 
provádí během provozu nádrže ve stanovených intervalech, uvedených v Programu TBD. U děl IV. 
kategorie, která Program TBD nemají zpracován, se obchůzky a vizuální kontroly provádí podle 
podmínek uvedených v kategorizačním posudku nebo podle zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 471/2001 Sb. V době, kdy suchá nádrž nebude zatížena vodou, musí být kontrolní prohlídka díla 
provedena určenou osobou minimálně 1× za měsíc. O výsledku prohlídky bude učiněn zápis do 
provozního deníku díla. V době zatížení vodního díla povodní se předpokládá kontrola nejméně 1× 
denně. Četnost kontrolních prohlídek se v případě zjištění skutečností, které by mohly ohrozit 
bezpečnost a stabilitu díla v době povodní, se zvýší podle potřeby.    
Pokyny pro výkon TBD se v těchto případech zapracují do provozního nebo manipulačního řádu.  
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11.5 Posouzení bezpeč nosti VD za povodní 
Postup posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních upravuje ČSN 75 2935, která předepisuje 
následující členění posudku:  
A Úvodní část 
B Účel a popis vodního díla 
C Základní údaje a podklady 
 C.1 Požadovaná míra bezpečnosti VD při povodni 
 C.2 Hydrologické podklady 
 C.3 Technické parametry a podklady 
 C.4 Okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla za povodní 
 C.5 Hydraulické výpočty 
D Stanovení mezní bezpečné hladiny (MBH) 
E Stanovení kontrolní maximální hladiny (KMH) v nádrži 
F Závěrečné zhodnocení 
G Nápravná a nouzová opatření 
H Použité podklady 
I Seznam příloh 

11.5.1 Úvodní část 
V úvodu posouzení se charakterizuje vodní dílo a zejména jeho kategorie. Z ní vyplývá požadovaná 
míra bezpečnosti vodního díla vyjádřená pravděpodobností překročení kulminačního průtoku 
KPV (tab. 2.2). U vodních děl zařazených do IV. kategorie s nízkými škodami se přitom nižší míra 
bezpečnosti s pravděpodobností p > 0,01 (N < 100 let) volí jen v odůvodněných případech, kdy 
vyvolané škody postihnou jen vlastníka vodního díla a ostatní škody jsou nevýznamné. Uplatnění nižší 
míry bezpečnosti p = 0,05 (tj. N = 20 let) je nutno písemně zdůvodnit. Praktickým příkladem jsou např. 
velmi malé vodní nádrže s celkovým objemem menším do 5 000 m3. 

11.5.2 Podklady 
Norma obsahuje soupis a způsob získání požadovaných podkladů, které jsou nutné pro vypracování 
posudku, a návrh možných nápravných opatření.  
Při posouzení je určující kontrolní povodňová vlna tvořená jednou nebo více povodňovými vlnami 
s dobou opakování rovnou požadované míře ochrany dle kategorie VD. KPV je určena kulminačním 
průtokem, objemem povodňové vlny a pravděpodobným časovým průběhem. ČSN 75 2935:2014 
uvádí jako podklad pro stanovení KPV tab. 2.2. 
KPV s pro dobu opakování N ≤ 100 let poskytuje na vyžádání zpracovatele posudku ČHMÚ jako 
součást standardních hydrologických údajů podle ČSN 75 1400. KPV s pro dobu opakování N > 100 
let ČHMÚ zpravidla poskytuje formou hydrologické studie a jako nestandardní hydrologické údaje 
mohou být zpracovány a poskytovány také jinými odbornými pracovišti (např. Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, vysoké školy, apod.). Platnost hydrologických údajů je časově 
omezená. Dobu jejich platnosti stanovuje zpracovatel. Doporučuje se poskytnuté hydrologické údaje 
ověřit s ohledem na místní specifické podmínky (kapitola 4.2).  

11.5.3 Stanovení mezní bezpe čné hladiny 
MBH je definována jako úroveň hladiny v nádrži, při jejímž překročení nastává akutní nebezpečí 
havárie hráze v důsledku její kritické poruchy nebo poruchy objektu, který přímo s bezpečností 
a stabilitou hráze souvisí a zároveň akutní nebezpečí vzniku ZPV typu 1. 
Mezní bezpečná hladina se stanoví pro konkrétní vodní dílo podle typu, technického a konstrukčního 
řešení vzdouvacího prvku, způsobu těsnění a podmínek jeho založení, uspořádání a stavu 
souvisejících objektů, apod. U provozovaných vodních děl je třeba přihlédnout také ke zkušenostem 
z dosavadního provozu a výkonu technickobezpečnostního dohledu. Je třeba prošetřit možné 
pravděpodobné příčiny a scénáře protržení hráze při povodni, jako je: 
• povrchová eroze při přelití hráze (vzhledem k účinkům a postupu eroze proti vodě i v širší oblasti – 

vzdušní svah, pata hráze, podhrází), 
• porušení filtrační stability hráze nebo podloží (např. vnitřní erozí vody predisponovanými 

průsakovými cestami, prolomením podloží), 
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• posunutí po smykové ploše (překročením mezního stavu polohy, porušením těsnicí zeminy), 
• překlopení. 

Pro uvedené scénáře porušení vzdouvacího prvku se stanoví úrovně mezní bezpečné hladiny, z nichž 
se pro další porovnání vybere nejnižší. Přitom je třeba přihlédnout zejména k následujícím faktorům: 
• typ, stáří a stav hráze, 
• základové poměry a způsob založení hráze, průsakový režim v hrázi a podloží, 
• inženýrsko-geologické vlastnosti zemin a hornin použitých jako stavební materiál a vodním dílem 

dotčených, 
• konstrukční řešení těsnění hráze, jeho navázání na betonové objekty a jeho výškové umístění 

z hlediska možnosti obtékání a přelévání, propustnost materiálů hráze nad těsněním, jeho 
odolnost při přelití,  

• ochrana těsnicího prvku před poškozením a promrzáním a jeho napojení na nepropustné podloží,  
• podélný profil, vystrojení a opevnění koruny hráze, její odolnost při přelití (z hlediska výšky 

přelivného paprsku, rychlosti proudu a doby trvání přelévání), 
• konstrukce vlnolamu nebo celistvé zídky na koruně a stabilita těchto prvků při zatížení vodním 

tlakem, 
• délka, sklon a opevnění vzdušního svahu nebo líce hráze, 
• poloha, tvar a rozměry objektů na koruně hráze a na vzdušní straně hráze, 
• poloha a druh porostu nebo opevnění na vzdušním svahu hráze, 
• stav a tvar míst průniku vzdušní strany hráze s terénem v úbočích a u paty hráze z hlediska 

povrchové eroze, 
• předpokládané sedání (podle výpočtu nebo měřených deformací), 
• účinky větrových vln (morfologie území, charakteristika větrů). 

11.5.4 Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži 
KMH je maximální dosažená úroveň hladiny vody v nádrži při posuzované KPV stanovená podle 
předpokladů a podmínek převádění KPV. KMH při povodni se stanoví řešením úlohy transformace 
povodňové vlny retenčním účinkem nádrže. Pro hydrologický podklad v podobě několika variant KPV 
se úloha řeší opakovaně. V případech, kdy se transformace evidentně neuplatní nebo je nevýznamná, 
se KMH stanoví odečtením ze souhrnné měrné křivky bezpečnostních a výpustných zařízení pro 
příslušný kulminační průtok KPV. Pro vodní díla I. až III. kategorie skupiny se retenční účinek nádrže 
vždy kvantifikuje. Jeho případné zanedbání se musí zdůvodnit. U vodních děl IV. kategorie se 
postupuje individuálně. V jasných případech, kdy je vodní dílo zabezpečeno i bez uvažování 
retenčního účinku nebo se transformace neuplatní pro nedostatečný retenční prostor nádrže 
vzhledem k objemu vzestupné části kontrolní povodňové vlny, se transformace povodně neprošetřuje. 
Výchozí hladina vody v nádrži před nástupem kontrolní povodně se uvažuje s ohledem na  
manipulační řád (v případě jeho existence) nebo podle zhodnocení účelů a reálných podmínek 
využívání nádrže. 
Jestliže jedním z účelů vodního díla je ochrana před povodněmi a podle platného manipulačního řádu 
je součástí nádrže i vyčleněný ovladatelný retenční prostor, může být při výpočtu transformace 
povodňové vlny zahrnut v příslušné velikosti. Tento postup je ale nutno uvážit v případě vodních děl 
s relativně velmi malou kapacitou spodní výpusti a nehrazeným bezpečnostním přelivem (zejména 
rybníky s nekapacitními požeráky, ale někdy i suché nádrže), kdy často i při běžných provozních 
stavech nebo při povodních s krátkou dobou opakování dochází k zaplnění ovladatelného retenčního 
prostoru pod korunou bezpečnostního přelivu. V těchto případech se doporučuje zvolit jako výchozí 
úroveň korunu bezpečnostního přelivu. Případné zvětšení objemu pro retenci vypuštěním části 
zásobního objemu na základě hydrologické předpovědi se do výpočtu nezavádí. 
Využití bezpečnostních a výpustných zařízení pro převádění povodňových průtoků se předpokládá 
podle manipulačního řádu s prověřením reálnosti a vhodnosti uváděných manipulačních zásad a se 
zahrnutím případných omezení technickobezpečnostního dohledu (např. možnost a reálnost 
operativního vyhrazení hrazení nebo otevření uzávěru, mezní hodnoty rychlosti vzestupu a poklesu 
hladiny v nádrži z hlediska stability hráze apod.).  
Pokud není manipulační řád zpracován, např. při návrhu SN, zvolí se manipulace podle těchto zásad: 
• se snížením hladiny předčasným vypouštěním nádrže se nepočítá, 
• přepad vody přes přeliv je neřízený ve výši pravděpodobné využitelné kapacity (vlivem plavenin 

nebo omezením na odtoku). 
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Pro každé zařízení, využívané pro převádění povodňových průtoků, se stanoví jeho pravděpodobná 
využitelná kapacita v procentech: 
• u volných přelivů zpravidla 100 %, případná redukce se zavádí při nepříznivém ovlivnění kapacity 

přelivu např. česlemi (při povodni není zajištěno jejich čištění), ucpáním přelivu nebo některé části 
odpadu, nebo snížením jeho kapacity za nevhodného režimu proudění (zahlcení odpadu, 
nestabilní přechodový režim na začátku tlakového proudění apod.), 

• pravděpodobná využitelná kapacita se u spodních výpustí stanoví obdobným postupem jako 
u hrazených přelivů. Nutným předpokladem pro jejich využití je však splnění podmínky, že 
v manipulačním a provozním řádu jsou obsaženy podmínky pro použití těchto zařízení a jejich 
funkce je za povodně zaručena. 

Stanovení KMH při povodni ovlivňují vedle hydrologického podkladu další okolnosti: 
• charakteristiky (batygrafie) nádrže, způsob a přesnost jejich určení, vliv zanesení nádrže, 
• počáteční hladina v nádrži před nástupem povodně, 
• technické parametry bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla, 
• existence manipulačního řádu, předepsané manipulace při převádění povodní a jejich reálnost, 
• umístění vodního díla v povodí, příslušnost do vodohospodářské soustavy, propojení 

s vodohospodářským dispečinkem, možnost operativního řízení při povodni, 
• obsluha vodního díla, počet pracovníků, směnnost, vybavenost technickými a dopravními 

prostředky, vybavenost dílen, 
• provozní spolehlivost volných přelivů, nebezpečí snížení kapacity ucpáním přelivu nebo česlí 

a odpadu plaveninami, 
• provozní podmínky uzávěrů, jejich reálná využitelná kapacita, počet zařízení, pohon a způsob 

ovládání, pohotovost, spolehlivost, praktické zkušenosti, výsledky revizí, možnost násilného 
odstranění, 

• reálnost a připravenost nouzového převádění povodňových průtoků. 

Nelze-li některý předpoklad jednoznačně kvantifikovat, je účelné uvážit variantní kombinace faktorů 
a citlivostní analýzou stanovit jejich významnost. Konečnou kombinaci, směrodatnou pro stanovení 
výsledné KMH, je možné určit rozhodovací analýzou. 

11.5.5 Závěrečné zhodnocení a návrh nápravných a nouzových opat ření 
Výsledkem hodnocení bezpečnosti je posouzení relace mezi MBH a KMH a případný návrh 
nápravných a nouzových opatření. Obecně se vodní dílo pro převedení KPV předpokládá za 
bezpečné, pokud platí relace KMH ≤ MBH, tj. KPV musí být vodním dílem převedena při kontrolní 
maximální hladině, která je pod úrovní mezní bezpečné hladiny.  
Je-li MBH vyšší než maximální hladina, je nutné prověřit bezpečnost hráze, případně navrhnout 
nápravná a nouzová opatření. Rozsáhlejší nápravná opatření jsou obvykle investiční povahy a není 
možné je bezprostředně realizovat. Proto bývá součástí posouzení bezpečnosti návrh nouzových 
opatření prováděných před příchodem nebo v průběhu povodně. Nouzová opatření mohou spočívat 
ve zvyšování koruny hráze např. pytlováním, ve zřízení nouzového přelivu v zavázání hráze do boků 
údolí, apod.  
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12 VADY A PORUCHY SUCHÝCH NÁDRŽÍ A JEJICH OBJEKT Ů 
Souhrnná statistika poruch hrází přehrad popř. suchých nádrží u nás nebyla dosud zpracována. 
Poruchy menších děl navíc nejsou mnohdy hlášeny, díla v soukromém vlastnictví nejsou po protržení 
v některých případech již uvedena do provozu. Nejvíce havárií se logicky vyskytuje v průběhu 
extrémních povodní. Statistika z povodně v roce 2002 uvádí, že bylo na našem území 85 hrází vážně 
poškozeno a 23 hrází zcela protrženo. Při poslední povodni v červnu 2013 bylo významně poškozeno 
14 vodních děl a k destrukci hráze došlo u pěti z nich. 
Analýza porušení hrází ukazuje na tyto příčiny: 
• vady projektů, 
• nekvalitní výstavba, materiály, hutnění, apod., 
• absence ověřovacího provozu vodního díla, 
• provozní okolnosti jako stárnutí konstrukcí, nedostatečná údržba a výkon TBD, mimořádné 

hydrologické situace, nezpracované nebo špatně zpracované manipulační a provozní řády. 
V této kapitole jsou v první části (kapitola 12.1) uvedeny jednotlivé poruchy a vady ve vazbě na jejich 
příčiny. V kapitole 12.2 jsou pak poruchy uvedenu v souvislosti s místem jejich výskytu. Výčet a popis 
poruch vychází ze zkušeností autorů a není v žádném případě vyčerpávající. Snahou bylo postihnout 
zejména nečastější a nejzávažnější vady a poruchy, které se mohou vyskytnout zejména na zemních 
hrázích suchých nádrží a souvisejících funkčních zařízeních.  

12.1 Vady projekt ů  
Hlavními příčinami jsou: 
• nedostatečné podklady, zejména geodetické, hydrologické, inženýrsko-geologické, 

hydrogeologické, pedologické, 
• nedostatky v návrhu jako vadná koncepce celého díla, nedostatky ve vodohospodářském řešení, 
• vady v technickém řešení zahrnující nedostatky v hydraulických a stabilitních výpočtech, 

nevhodné řešení hráze a funkčních zařízení, 
• nevhodně navržené vegetační úpravy vzdušního líce (výsadba stromů na hrázi). 

12.1.1 Nedostate čné podklady 
Podklady potřebné pro návrh suché nádrže jsou uvedeny v kapitole 4.  
V řadě případů je návrh prováděn na základě nedostatečných geodetických podkladů. Neprovedení 
dostatečně podrobného pozemního geodetického zaměření v profilu hráze a zátopě s dostatečným 
přesahem v podhrází a v zavázání vede často k podcenění potřebného prostoru pro výstavbu hráze 
a funkčních zařízení a nedostatečného nárokování pozemků pro umístění VD. Mapové podklady 
neposkytují dostatečný podklad pro stanovení batygrafie nádrže a objemu tělesa hráze. 
Potřebné hydrologické a klimatické údaje je třeba získat u ČHMÚ. Tyto údaje musí být aktuální. 
Řešitel musí současně přihlédnout k nejistotám v poskytnutých datech. Ty jsou pro jednotlivé 
kulminační průtoky vyjádřeny ČSN 75 1400. U suchých nádrží je důležité diskutovat rovněž tvar 
a objem návrhové povodňové vlny, kterou by mělo vodní dílo transformovat. Podcenění těchto 
podkladů vede ke snížení hydraulické zabezpečenosti vodního díla.   
Pro zpracování projektové dokumentace a pro přípravu stavby je geologický průzkum z „úsporných 
důvodů“ často podceňován. Nejčastější nedostatky:  
• Neprovádí se dostatečný průzkum místa budoucí hráze a stavebních objektů. Zejména se 

neprovádí geologický průzkum prostoru budoucí zátopy včetně přiléhajícího území. V zátopě je 
třeba posoudit např. mocnost a skladbu pokryvů, nebezpečí sesuvů a břehové abraze. 

• Neprovádí se hutnicí pokus. Neprovádí se kontrolní zkoušky v nalezišti a ověření dosažených 
vlastností sypaniny tělesa hráze během výstavby. 

• Důležité a nezbytné je rovněž sledování IG a HG poměrů průběžně během výstavby za 
přítomnosti geologa, který provádí dokumentaci inženýrsko-geologického sledu během stavby tak, 
aby mohl potvrdit soulad, popř. definovat rozdíly předpokladů průzkumu oproti skutečnosti 
v prostoru všech stavebních objektů.  

• Neprovádí se přejímka základové spáry všech stavebních objektů, zejména hráze, popř. se 
provádí pouze formálně bez příslušných podkladů. K přejímce musí být předloženo zaměření 
základové spáry, geologické dokumentace skutečných poměrů v celé ploše základové spáry 
a posouzení, zda skutečnost odpovídá předpokladům projektu. 
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• Nevěnuje se dostatečná pozornost provádění IG sledu v prostoru nalezišť materiálů hráze 
a ověřování jejich vlastností. 

„Úspory“, kterých se dosáhne v rámci geologického průzkumu, mohou vést v řadě případů k vážným 
potížím při výstavbě i k poruchám existujících děl. Špatným zhodnocením vlastností zemin může dojít 
k  přehodnocení (zmenšení) sklonů svahů hráze v průběhu výstavby či provozu a tím k podcenění 
projektovaných kubatur disponibilní zeminy a také k většímu záboru pozemků pro hráz a objekty.  
V prostory zátopy a tělesa hráze je třeba provést průzkum všech vedení a také starých drenážních 
systémů. Jejich opomenutí může následně vyvolat problémy při zakládání hráze. Na obr. 12.1 je 
výkop zavazovací ostruhy hráze zaplavený vodou vytékající z drenážního systému. Na obr. 12.2 je 
zobrazen detail přerušené drenáže v základové spáře. 

Obr. 12.1 Rýha zavazovací ostruhy zaplavená vodou z drenážního systému 

 

Obr. 12.2 Přerušená drenáž v základové spáře  
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12.1.2 Nedostatky v koncepci  
Při návrhu suché nádrže je nejprve nutno zabývat se koncepčními otázkami (kapitola 3). Vadná 
koncepce díla často spočívá v nezajištění věrohodných údajů o neškodném odtoku pod zamýšlenou 
nádrží a v chybně stanovené vodohospodářské funkci díla. Správnost vodohospodářského řešení 
může být poznamenána nesprávnou batygrafií nádrže odvozenou z nepřesných mapových podkladů 
ale také nesprávným stanovením průtokových charakteristik funkčních zařízení. Mnohdy je rovněž 
opomenut vztah vodního díla k širším vodohospodářským poměrům níže po toku (obr. 5.3), kdy 
vybudováním suché nádrže může dojít ke zhoršení odtokových poměrů níže po toku.   

12.1.3 Vady v technickém řešení 
Vady v technickém řešení zahrnují nedostatky v celkovém návrhu uspořádání tělesa hráze 
a funkčních objektů a v jejich vadném hydraulickém a stabilitním řešení. 
Při návrhu tvaru a složení tělesa hráze se často projevuje snaha použít místních materiálů (náplavů) 
s nevhodnými vlastnostmi. Pozor je nutno dát na založení hráze a objektů způsobující nerovnoměrné 
sedání. Často jsou z úsporných či pozemkových důvodů navrženy příliš velké sklony svahů hráze. 
Mnohdy zcela chybí geotechnické stabilitní výpočty, řešení průsakových poměrů v hrázi a zejména 
v podloží, podcenění možných filtračních deformací a statické posouzení funkčních zařízení.  
Veškeré výkopy v tělese hrází a jejím podloží musí být navrženy jako svahované alespoň 
v „dočasném“ sklonu 1 : 1 tak, aby zejména v prostoru základové spáry nebo objektů nevznikaly již při 
výstavby v základové půdě trhliny z důvodu nestability svahů. Ukázka nevhodných svislých stěn 
výkopu neumožňujících při provádění dokonalé zhutnění je na obrázku 12.1. 
Závažná je problematika pórových tlaků a dalších účinků od prosakující vody. Těsnění hráze by mělo 
být dostatečně masivní, v místě vzdušní paty by mělo být vždy navrženo funkční odvodnění, resp. 
odlehčení tlaků. Prostor za těsnicím prvkem musí být vždy dobře odvodněn. Typickým nedostatkem 
bývá absence drenážních prvků v hrázi. Častá je také nedostatečná dimenze opevnění návodního 
svahu hráze. 
V okolí betonových objektů v tělese hráze je třeba vhodným konstrukčním uspořádáním vyloučit 
nerovnoměrné sedání hráze a podloží. Tahová napětí způsobují trhliny, resp. hydraulické trhání. Tento 
problém může nastat například tehdy, když betonová rámová konstrukce propustku v hrázi nesahá až 
ke koruně hráze a je přisypána na menší výšku zeminou. Nestejná výška zemního násypu při svislé 
stěně rámu vyvolá různé svislé posuny a trhliny v prostoru nad stropem rámu.  
Stěny na kontaktu betonu s těsněním mají mít úklon 10:1 až 5:1, aby byl násyp hráze dotlačován na 
betonový prvek. Zemina u betonové konstrukce musí mít předepsánu vyšší vlhkost, tj. min. + 3% nad 
wopt. Je nepřípustné zakládat betonové konstrukce procházející tělesem hráze (spodní výpust, 
bezpečnostní přeliv) na sedla či prahy. 
Vážnější nedostatky souvisí s návrhem bezpečnostního přelivu. V případě stanovení délky přelivné 
hrany nejsou často uvažovány vlivy kontrakce. V případě česlí umístěných na přelivu (obr. 12.3) 
a před ním je v návrhu vždy třeba zvýšit převýšení koruny hráze. Při výpočtu kapacity přelivu nelze 
uvažovat s kapacitou česlové stěny, která je při povodni obvykle zcela ucpána. 
Typickým nedostatkem v hydraulickém řešení je předpoklad dokonalého přepadu u konstrukcí, které 
jsou náchylné k zahlcení. Často chybí adekvátní výpočet průběhu hladin ve skluzu při komplikovaném 
provzdušněném režimu proudění. Na obr. 5.13 je ukázka mělkého spadiště, které patrně nebylo vůbec 
dimenzováno. Podrobnější rozbor ukázal, že při průchodu návrhové povodně dojde bezprostředně za 
přechodem proudu do skluzu k zahlcení přepadového paprsku a ztrátě kapacity přelivu. V případě 
stanovení délky přelivné hrany nejsou často uvažovány vlivy kontrakce. Je nepřípustné na objektech 
bezpečnostních přelivů navrhovat česle nebo jiné prvky, které mohou omezovat jejich kapacitu. 
Velmi častý případ je to, že vlastní přeliv je navržen na příslušný kulminační průtok, ale navazující 
části odpadu již ne. Jedná se o spadiště pod přelivem, skluz, mostek nebo propustek procházející 
vlastní hrází, ale i například komunikací nebo tělesem železničního násypu, který přehrazuje údolí pod 
hrází apod., které při hladinách v nádrži a extrémních průtocích limitují celkovou kapacitu 
bezpečnostního zařízení. 
Mnohdy absentuje adekvátní výpočet průběhu hladin v křížení spadiště nebo skluzu s hrází a také 
v samotném skluzu při komplikovaném provzdušněném režimu proudění. Častou chybou je použití 
postupu pro rovnoměrné proudění v korytě i pro řešení kapacity vtoku do propustku, kam voda vtéká 
z nádrže nebo ze spadiště. Pokud objekt hydraulicky nevyhovuje, zvýší často projektant sklon dna 
v propustku. To je stále se opakující chyba, která může mít fatální následky. Šachtový přeliv, popř. typ 
přelivu s tlakovým odpadem je z hlediska výpočtu vždy problematický. Pro převádění kontrolní 
povodňové vlny lze mnohdy s výhodou využít nouzového přelivu. 
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 Obr. 12.3 Česlový rám na koruně přelivné plochy 

Na obr. 5.14a) je ukázka omezení průtočnosti profilu lávkou, na obr. 5.14b) zaškrcení profilu mezi 
spadištěm a skluzem pod přelivem v průchodu trubního propustku hrází. Na obr. 12.4 je ukázka 
zúžení v místě nekapacitního mostního objektu (průtočná plocha cca 5 m2) při průchodu skluzu 
tělesem hráze. Samotný bezpečnostní přeliv (na obr. 12.4 je částečně vidět proti proudu nad mostním 
otvorem) bez problémů převede průtok až 60 m3/s. 

Obr. 12.4 Zúžený profil v místě křížení skluzu s korunou hráze 

Nevhodný je také návrh skluzu od bezpečnostního přelivu, kdy voda protéká podél paty vzdušního 
svahu bez jakéhokoliv zajištění jeho paty (obr. 12.5). Hydraulicky problematické jsou také směrové 
změny skluzu v bystřinném režimu, prováděné obvykle za průchodem skluzu tělesem hráze.  
Mnohdy není respektován požadavek na hydraulicky vhodný tvar objektů, zejména v místě napojení 
skluzu na odpadní koryto pod hrází (obr. 12.6). S tím souvisí často opomíjené tlumení energie proudu 
pod skluzem, resp. odpadní chodbou, téměř kolmé napojení skluzu na koryto nezajišťuje řádné 
tlumení energie proudu, podporuje vznik výmolů v nárazovém břehu s možnou progresí ke 
vzdušní patě hráze (obr. 12.7). Mnohdy není brán v potaz režim proudění v odpadním korytě. 
V případě podhorských oblastí s přírodně bystřinným režimem proudění vývar neplní svou funkci 
a měl by být nahrazen zdrsněným skluzem, popř. umělým zdrsněním koryta s odpovídajícím 
opevněním. U vývaru i zdrsněného úseku je třeba zabývat se jeho délkou a provést posouzení 
odolnosti včetně navazujícího opevnění. 
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 Obr.12.5 Porušení nezajištěné části skluzu od přelivu při vzdušní patě hráze 

a) b) 
Obr. 12.6 Poldr na Lipkovském potoce. a) nevhodně zalomený skluz v napojení na zatrubněné 

odpadní koryto, b) přelévání boční zdi přelivu v místě lomu  

Podcenění kapacity funkčních zařízení a jejich nevhodné konstrukční řešení může způsobit přelití 
koruny hráze (obr. 12.8), které u sypaných hrází může vést částečnému porušení až k úplnému 
protržení (obr. 6.24, 12.9).  
Nedodržování zásad navázání hráze na betonové konstrukce uvedených v normách ČSN 75 2410, 
TNV 75 2415, ČSN 75 2310 vede často k trhlinám a prosednutí hráze v místě napojení. U konstrukcí 
s náchylností k promrzání, jako je např. žlab bezpečnostního přelivu nebo konstrukce sdruženého 
objektu, musí být provedeno zavázání do těsnicího prvku hráze žebrem tak, aby celková tloušťka 
betonové konstrukce v místě žebra byla alespoň 1 m. Zanedbání tohoto požadavku může vést vývoji 
průsaků, které při déletrvajícím zatížením mohou vést k vytvoření privilegované průsakové cesty 
a protržení tělesa hráze v místě napojení na betonovou konstrukci (obr. 12.10). 
V případě spodních výpustí ale i zatrubněných odpadů od bezpečnostního přelivu bývá obvyklým 
problémem absence nebo malá kapacita zavzdušnění odpadního potrubí za zúžením (diafragmou). 
S tím souvisí nerespektování proudění o volné hladině v odpadním potrubí (chodbě). 
Pokud není navrženo obetonování potrubí spodní výpusti, může docházet v místě spojů potrubí (např. 
hrdlových) v důsledku nerovnoměrného sedání nebo i chvění při provozu k degradaci těsnění (bylo-li 
vůbec osazeno) a k následnému vyplavování zeminy za rubem potrubí. To vede následně ke vzniku 
kaveren (obr. 12.11) v místě spojů, postupnému vývoji průsakové cesty a protržení hráze. 
Častou chybou je to, že projektant navrhne pod prvkem, který prochází hrází, propustný obsyp, který 
je pak předurčenou průsakovou cestou. Další chybou při řešení prostupů skrze těleso hráze, které 
jsou vždy rizikovým prvkem, je vedení například potrubí spodní výpustě těsně nad tuhým těsnicím 
prvkem zavázaným do skalního podloží (betonová stěna). Vlivem přitížení násypem hráze dochází 
k deformaci potrubí a jeho rozlomení v místě podepření tuhým těsnicím prvkem, kde není, na rozdíl od 
krajních částí, možné sedání potrubí.   
Za dřevěnými výpustmi byly pro zajištění jejich stálého zatopení vodou zřizovány tzv. podtrubní jámy. 
Při přestavbách je třeba v případě ponechání dřevěného potrubí v hrázi zajistit jeho stálé zatopení 
vodou. V řadě případů vedlo zrušení podtrubní jámy k následné degradaci dřevěného potrubí (obr. 
12.12) a k vyplavování zeminy do potrubí. To vedlo k poklesnutí tělesa hráze a často až k jejímu 
protržení. 
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Obr. 12.7 Kolmé zaústění skluzu do odpadního koryta pod hrází 

Obr. 12.8 Přelití sypané hráze z důvodu nedostatečné kapacity přelivu 

Obr. 12.9 Protržená sypaná hráz z důvodu nedostatečné kapacity přelivu 
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Obr. 12.10 Sypaná hráz protržená v místě navázání na betonovou zeď skluzu 
  

 

Obr. 12.11 Výsledky kamerového průzkumu neobetonované hrázové propusti se zjevnými kavernami 
v místě hrdlových spojů 

 

 

 

Obr. 12.12 Degradace dřevěného potrubí spodní výpusti jako důsledek zrušení podtrubní jámy 
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Praxe ukazuje, že navrhování netradičních konstrukčních uspořádání může mít svá úskalí. Na 
obrázku 12.13 je ukázka chybně navrženého uložení potrubí spodní výpusti. Potrubí bylo uloženo bez 
obetonování, u sklolaminátového materiálu došlo k průhybu (ovalitě) a rozpojení potrubí v místě 
prvního spoje. Obrázek 12.13 a) představuje rozpojené potrubí po cca roce provozu, na obr. 12.13 b) 
je stav po povodni v roce 2006. 
 

a) b) 
Obr. 12.13 Potrubí bez obetonování a) po cca roce provozu, b) po povodni v roce 2006 

12.2 Nekvalitní provád ění  
V řadě případů je příčinou porušení hrází suchých nádrží nekvalitní provedení stavby. Hlavními faktory 
jsou: 
• nedodržení projektu, výstavba pouze podle nedostatečného projektu, 
• porušování technologické kázně, 
• zanedbaný dozor,  
• nedostatečná kvalifikace zhotovitele. 

Ve většině případů jsou v praxi způsobeny vady kombinací jednotlivých hlavních příčin. 

12.2.1 Nedodržení projektu 
Velmi častou příčinou poruch suchých nádrží je nedodržení projektu, tj. nedodržení projektových 
parametrů díla. Tato příčina úzce souvisí s ostatními příčinami jako je nízká pracovní disciplína, nízká 
kvalifikace zhotovitele a také absence autorského popř. investorského dozoru. Změny v průběhu 
výstavby nejsou často konzultovány s projektantem díla a technickým dozorem investora. Na stavbě 
často není prováděno ověřování splnění předpokladů projektu, skutečných IG poměrů 
a technickobezpečnostní dohled. Mnohdy nebývá prováděna dokumentace skutečného provedení, 
popř. zpětná dokumentace. 
Po věcné stránce jde nejčastěji o nedodržení předepsaných vlastností zemin, zejména vlhkosti 
ukládaného materiálu (obr. 12.14) a požadovaného stupně zhutnění. Výsledkem je nižší dosažená 
objemová hmotnost sypaniny, vyšší propustnost násypu a nižší smyková pevnost. Průvodním jevem 
jsou trhliny v zemině vyvolané smrštěním (obr. 12.14 vpravo). 
Nedostatky bývají často také v nedodržení geometrických parametrů jako je vyšší, popř. kratší 
přelivná hrana bezpečnostního přelivu, nedodržení úrovně koruny hráze s nerovnostmi, bez přesypání 
respektujícího budoucí sedání hráze, apod. 
Z „úsporných“ důvodů mnohdy investor nezadá vypracování prováděcího projektu a stavebník stavbu 
zahájí podle projektu pro stavební povolení. Ten nemá obvykle dostatečnou podrobnost a neobsahuje 
ani potřebné stabilitní a statické výpočty. Při výstavbě se pak improvizuje a na místě se navrhují často 
technicky nevhodná řešení. 
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Obr. 12.14 Převlhčená zemina v tělese hráze, špatné odvodnění pláně, trhliny po vyschnutí násypu 

12.2.2 Porušování technologické kázn ě 
Porušování technologických zásad se projevuje na řadě staveb prakticky u všech objektů vodního 
díla. Jde částečně o snahu „ušetřit“ neprovedením některých prací popř. jejich omezením, částečně 
o důsledek nízké kvalifikace a neznalosti zhotovitele (kapitola 12.2.3). 
V dalším provozu se negativně projevují chyby při zakládání hráze a funkčních objektů, nedodržení 
zásad zavázání zemního těsnění popř. homogenní hráze do podloží. Základová spára a zavazovací 
prvky (ostruha, zářez) bývá často neočištěná s kalužemi (obr. 12.1), nezhutněná s nevysvahovanou 
stavení jámou popř. přeschlý nebo naopak podmáčený povrch předchozí vrstvy (obr. 12.14). Stavební 
jáma musí být sama o sobě stabilní, rozrušenou zeminu na bocích je třeba odstranit. Zanedbána bývá 
sanace puklin skalního či poloskalního podloží vyrovnávací vrstvou vodostavebního betonu, založení 
hráze a sypání zemin se provádí na puklinaté podloží. 
Při sypání hráze se do násypu těsnicí části často ukládají zrna nadměrné velikosti, sypané vrstvy jsou 
neúměrně silné (obr. 12.15).  
Objekty v hrázi musí být bez omítek, povrch musí být rovný a hladký bez hnízd a nerovností 
(obr. 12.16). U zakrytých konstrukcí jsou v betonové konstrukci často ponechány zbytky dřevěného 
bednění (obr. 12.17), které po zetlení v tělese hráze může být zárodkem koncentrovaných průsaků 
a vyplavování zemního materiálu podél betonových konstrukcí. 
Svahy jámy, resp. rýhy vyžadují dostatečný odstup od betonové konstrukce pro zajištění řádného 
zhutnění obsypu objektu (obr. 12.19). Pažení svahů výkopu je nevhodné a způsobuje jejich porušení 
trhlinkami, zejména při nasycení zemin po déletrvajících srážkách. 

Obr. 12.15 Nadměrná zrna v násypu hráze, sypání v nepřípustně silných vrstvách 
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Obr. 12.16 Detail požeráku se špatně provedeným povrchem betonu 

a) b) 
Obr. 12.17 Zbytky bednění a) u napojení požeráku na potrubí spodní výpusti, b) v základech objektu 

podél potrubí spodní výpusti 

12.2.3 Nedostate čná kvalifikace zhotovitele a investora 
V současné době se do výběrových řízení na provádění vodních staveb hlásí i společnosti bez 
patřičných zkušeností a vzdělání v oboru hydrotechnických staveb. To často vede k přenášení 
zkušeností z výstavby pozemních a průmyslových staveb na vodní díla, která ovšem mají zcela jiné 
požadavky na stabilitu, vodotěsnost a trvanlivost jednotlivých stavebních objektů. U menších děl se lze 
setkat také s málo kvalifikovanými investory, kterými jsou např. obce nebo Státní pozemkový úřad. 
Z "úsporných" důvodů bývá omezen také technický dozor investora.  
Typickým nedostatkem je štěrkový podsyp pod betonovými konstrukcemi, které procházejí tělesem 
hráze (obr. 12.18). Tento postup běžný u průmyslových hal je u vodních staveb nepřípustný. 
  

Obr. 12.18 Štěrkový podsyp v rýze pro uložení spodní výpusti 
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Nepřípustné je rovněž použití „ztraceného bednění“ vytvořeného z prefabrikátů, cihel či tvárnic s jejich 
ponecháním v tělese hráze (obr. 12.19). Na obrázku je také patný nedostatek prostoru za rubem zdi 
z tvárnic, který při svislých (neukloněných) stěnách neumožňuje potřebné zhutnění zásypu. 
Vyplavování zeminy nezalitými spárami ve zdivu může postupně vést k vytvoření souvislé průsakové 
cesty tělesem hráze za rubem zdi.  

Obr. 12.19 Ztracené bednění z tvárnicového zdiva, nedostatečný prostor za rubem zdi 

Podobné následky jako neobetonované potrubí spodní výpusti může mít nekvalitní obetonování 
případně v kombinaci s nerovnoměrným sedáním potrubí. Prasklinami v obetonování propagujícími se 
do potrubí může dojít k prosakování vody do potrubí spodní výpusti a k vyplavování materiálu hráze 
do potrubí (obr. 12.20). Následky mohou být obdobné jako je zobrazeno na obr. 12.21, kdy se vytvoří 
erozní rýha podél potrubí spodní výpusti. V některých případech při velké mocnosti nadloží, relativně 
malém objemu nádrže a kvalitně zhutněné soudržné zemině hráze nemusí dojít k úplnému prolomení 
tělesa hráze.  
 

   

Obr. 12.20 Vlevo - rozevřená spára obetonovaného potrubí, vpravo – výnos materiálu spárou 



 113

Obr. 12.21 Průlomový otvor podél potrubí spodní výpusti 

12.2.4 Zanedbaný dozor 
Na každé stavbě suché nádrže by měl být přítomen technický dozor investora a také pravidelný, byť 
občasný, autorský dozor. Externě zajištěný nezávislý, odborně zdatný a dobře odměněný technický 
dozor investora je důležitý zejména v případě, kdy investor nemá dostatečné technické a odborné 
zázemí pro provádění dozoru. Autorský dozor zajišťovaný projektantem stavby je nutný v případech 
změn stavby oproti projektu. Autorský i technický dozor investora provádí ověřování předpokladů 
projektu, skutečných IG poměrů zejména při přebírání základové spáry a průběžnou kontrolu prací. 
Zanedbání dozoru zvláště při finančním podhodnocením stavby a při nízké kvalifikaci zhotovitele může 
vést k závažným závadám a pozdějším sporům.  
Souvisejícím pochybením je neprovádění dokumentace skutečného provedení, případně zpětné 
dokumentace při změnách oproti projektu. Praxe ukazuje, že neúplné stavební deníky a zanedbané 
záznamy dozorujících subjektů neumožňují v případě problémů po dokončení výstavby odhalit příčinu 
závady a určit případné zavinění.  

12.3 Absence ov ěřovacího provozu 
První řízené naplnění a vyprázdnění nádrže je důležitou součástí ověření bezpečnosti hráze suché 
nádrže. Slouží ke zhodnocení naplnění předpokladů projektu a spolehlivé funkce bezpečnosti vodního 
díla. U řady vybudovaných děl, zejména s ponořeným výpustným objektem, není možné provést 
ověřovací provoz při postupném prvním naplnění nádrže v rámci zkušebního provozu, popř. lze toto 
provést s využitím provizorních přípravků a často nebezpečných postupů. U nově navrhovaných SN je 
nezbytné přijmout taková konstrukční opatření spodní výpusti, aby ověřovací provoz mohl být 
proveden. Mnohdy ověřovací provoz (první napuštění nádrže) proběhne neřízeně přímo při extrémní 
hydrologické situaci neřízeným napuštěním s rychlým nástupem hladiny v nádrži, kdy obsluha díla 
není schopna zajistit potřebná pozorování a měření.  

12.4 Provozní závady 
Provozní závady mohou spočívat v: 
• nedostatečné údržbě a kontrole jednotlivých částí díla, 
• nesprávné či neprovedené manipulaci, 
• působení negativních vlivů na části díla, 
• nedostatcích při výkonu TBD. 
Údržba zejména u drobných vlastníků SN, jako jsou obce, naráží na finanční obtíže. Díla nejsou často 
udržována a jsou ve špatném a zanedbaném technickém stavu. U funkčních zařízení jako jsou výpusti 
popř. pohyblivá hrazení přelivů často chybí ovládání či některé další součásti (obr. 12.22). Česle jsou 
často ucpané a neprůtočné, uzávěry jsou vzpříčené a nelze s nimi manipulovat. V řadě případů se již 
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při částečném naplnění nádrže objevují koncentrované průsaky, mnohdy s výnosem.  
U pružných opevnění přelivů je třeba po každé povodni provést zhodnocení jejich stavu a provést 
jejich opravu. Na obr. 12.23 je nevhodně navržené opevnění bezpečnostního přelivu – dlažba do 
betonu na násypu tělesa hráze. Postupně při periodickém přelévání dochází k vyplavování materiálu, 
vzniku kaveren a následnému prolomení. Opevnění nebylo v průběhu let opravováno. 
 

Obr. 12.22 Tabule přelivů s chybějícím ovládáním zůstaly při povodni nevyhrazeny 

 

  

Obr. 12.23 Poškození opevnění korunového přelivu v letech 2003 (vlevo) a 2005 (vpravo)  

Nesprávná manipulace se projevuje zejména u pohyblivých uzávěrů na bezpečnostních přelivech. Při 
návrhu spodních výpustí a bezpečnostních přelivů SN by měla být snaha o jejich bezobslužnou funkci. 
Pro zvýšení účinnosti jsou nicméně navrhovány zejména u větších děl pohyblivé uzávěry zvětšující 
ovladatelný retenční prostor. Pohyblivé uzávěry mohou být také pozůstatkem při změnách účelu 
a manipulace vodní nádrže na režim suché nádrže. Při rychlém příchodu povodňové vlny nebo 
v případě poškozeného či nefunkčního ovládání uzávěrů přelivů může dojít k ohrožení bezpečnosti 
vodního díla (obr. 12.24). 
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Obr. 12.24 Neprovedená manipulace při povodni, přelití hráze vedle objektu 

Bezpečnost díla může také ovlivnit působení negativních vnějších vlivů jako je činnost drobných 
živočichů nebo i člověka. Na obr. 12.25 je ukázka propadu hráze vzniklá působením bobra. Otvor je 
provizorně sanován zapytlováním. 

Obr. 12.25 Propad na hrázi do nory bobra 

U hrází nacházejících se přímo v obcích jsou mnohdy zřejmé antropogenní zásahy do tělesa hráze 
jako výkopy, sklípky, apod. Těleso hráze často vykazuje prosednutí, sesuvy a deformace způsobené 
pojezdem vozidel nadměrné hmotnosti.  
Na řadě menších děl není zajišťován výkon TBD dle platné legislativy. Není tak odborným technickým 
pracovníkem v předepsaných intervalech hodnocena bezpečnost díla a jeho funkce.  

12.5 Výskyt poruch 
V následujícím textu je stručně uvedena klasifikace poruch podle místa jejich výskytu. Jsou uvedeny 
nejčastější příčiny poruch jednotlivých prvků (objektů) vodního díla s komentářem jejich příčin. Je 
zřejmé, že jednotlivé poruchy se překrývají s popisem vázaným k jejich příčinám v předcházejících 
kapitolách 12.1 až 12.4.   

12.5.1 Koruna hráze 
Nejčastější poruchou týkající se koruny hráze je její přelití. To může být způsobeno jednak špatným 
návrhem bezpečnostního přelivu nebo příchodem povodně s parametry přesahujícími kontrolní 
povodňovou vlnu (vyhláška č. 590/2002 Sb.). Nezřídka nejsou dodrženy parametry hráze, zejména 
projektovaná kóta koruny hráze, která je snížená konsolidací nepřevýšené hráze nebo také pojezdem 
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těžkých zemědělských strojů. Prosednutí je v praxi velmi často způsobeno též vnitřní erozí tělesa 
hráze, resp. podloží, např. v místě netěsné spodní výpusti.  
Povodňové události minulých let ukázaly, že častou příčinou havárie vodního díla je porušení hráze 
výše ležícího díla (např. Metly, Melín, Luh, Velký Bělčický v roce 2002) a příchod zvláštní povodně 
typu 1. 

12.5.2 Těleso hráze 
Na poruchách tělesa hráze se podepisují převážně tyto faktory:  
• špatný návrh se strmými sklony svahů, nedostatečný odvodňovací systém a absence filtrů, 
• použití nevhodného materiálu, který nezaručuje potřebný hydraulický odpor, popř. neumožňuje 

požadované zhutnění hráze; jde o materiál nevhodné zrnitosti, nadměrné vlhkosti, mnohdy 
s příměsí organické hmoty, 

• nedodržení technologie sypání (velká mocnost vrstev) a hutnění (nízká hmotnost válců, malý 
počet pojezdů); přitom se často projeví absence kontroly technologie provádění. 

Uvedené faktory mohou vést ke ztrátě stability, objevují se projevy zmokření, vývěry vody, lokální 
sesuvy (obr. 12.26), trhliny a deformace. 
 

 

Obr. 12.26 Lokální porucha vzdušního svahu při rychlém tání  

12.5.3 Základové a pracovní spáry 
Typickou vadou je špatně očištěná základová spára, často nevhodně výškově zvolená s ohledem na 
kvalitu podloží (zvětralé podloží). Důležité je její vhodné tvarové uspořádání, založení objektů by mělo 
být ve svahovaných jámách s dostatečným prostorem na přihutnění zeminy na bocích objektů. 
Pozornost je třeba věnovat sanaci původního, resp. obtokového koryta.  
V případě pracovních spár musí být provedeno řádné napojení figur tak, aby v místech napojení 
nevznikla nezhutněná místa. Toho lze dosáhnout vysvahováním, popř. zazubením. 

12.5.4 Podloží, p ředpolí hráze 
U podloží je třeba v návrhu i při provádění zajistit dostatečně velký hydraulický odpor. Toho lze 
dosáhnout nízkou propustností materiálu podloží, popř. prodloužením průsakové dráhy. Častou 
příčinou průsaků je existence drenážních či závlahových soustav, jejichž zřizovatel, popř. vlastník 
nedisponuje potřebnou dokumentací, nebo např. dřívější zřizovatel (Státní meliorační správa, 
Zemědělská vodohospodářská správa) předal dokumentaci vlastníkovi pozemku, ale do vyjadřovacího 
řízení se již dokumentace nedostane (viz též kapitola 12.1.1). 
Pokud se při povrchu terénu nacházejí málo propustné (náplavové) hlíny, je vhodné je ponechat 
v předpolí hráze v co možná největším rozsahu (zachovat původní stav). Při výstavbě v případě těžby 
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zeminy ze zátopy nicméně často dochází k poškození těsnicí vrstvy (obr. 12.27) v důsledku zakládání 
vtokového objektu, nevhodným umístěním zemníku nebo také nekázní dodavatele, který těžbou zemin 
z předpolí „šetří“ náklady na dovoz zeminy do tělesa hráze. 

 
Obr. 12.27 porušené těsnění dnové části nádrže 

12.5.5 Drenážní prvky 
U drenážního prvku je klíčovým faktorem správný návrh vycházející z kvalitního geodetického 
(pozemního) zaměření. Drén by měl být navržen tak, aby proťal průsakové dráhy, granulometricky 
odpovídal požadovaným parametrům a umožňoval gravitační odvodnění sběrných potrubí a jejich 
vyústění do toku pod hrází za všech běžných vodních stavů. Často se setkáváme také se špatným 
provedením, tj. nedodržením projektovaných parametrů co do polohy drénu a použitého materiálu. 
Důsledky chyb se projevují v tom, že depresní křivka často vystupuje na vzdušní svah, dochází 
k vývěrům vody na vzdušním svahu (na svahu, při patě, v zavázání). Často jsou patrné výnosy 
jemnozrnných frakcí. Prostorově rozptýlené vývěry navíc neumožňují správné vyhodnocení 
průsakového režimu co do množství prosakované vody a ztěžují lokalizaci místa vývěru. 

12.5.6 Funk ční objekty 
Typickou vadou spodní výpusti (např. požerákového typu) je špatné napojení objektu na těleso hráze, 
kdy v místě styku zeminy a betonové konstrukce nebyla zemina dostatečně zhutněna. Dalším 
problémem může být špatné provedení potrubí, hlavně spojů (potrubí dřevěné, ŽB, ocelové, 
sklolaminát). Požadavek vyhlášky č. 590/2002 Sb., že tlakové potrubí musí být uloženo v inspekční 
chodbě, nelze z finančních důvodů u malých suchých nádrží obvykle splnit. Požaduje se proto 
alespoň obetonování potrubí (betonových, resp. ocelových trubek). Neobetonované potrubí spodní, 
popř. nekvalitní obetonování v kombinaci s nerovnoměrným sedáním potrubí vede k prasklinám 
v obetonování propagujícími se do potrubí, popř. až k jeho úplnému rozpojení (obr. 12.11, 12.20, 
12.28). Progresivní průsak vytvoří erozní rýhu podél potrubí spodní výpusti s následným úplným 
prolomením tělesa hráze.  
Použití plastových nebo sklolaminátových trub se provozně neosvědčilo. U dřevěných výpustí je třeba 
zajistit jejich trvalé zavodnění tzv. podtrubní jámou. Její zrušení např. v rámci rekonstrukce díla vede 
k rychlé degradaci dřevěného potrubí a může následně vést k poruše hráze. 
V případě hrozby promrzání betonových konstrukcí (tzv. „komínový“ efekt, při němž dochází k průvanu 
odpadní chodbou) se doporučuje její překrytí např. jutovým závěsem v místě jejího vyústění.  
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Obr. 12.28 Rozpojení neobetonovaného potrubí po 9 měsících provozu 

Častým problémem jsou nevhodně navržené česle bez možnosti jejich čištění za provozu. V případě 
česlových rámů objektů suchých nádrží dochází při jarních povodních často k jejich ucpání ledem. 
Poměrně častým jevem při výstavbě vodního díla je podsyp betonového objektu propustným 
materiálem, který v dalším provozu díla funguje jako nechtěný drenážní prvek. Důsledkem může být 
v krajním případě i ztráta stability tělesa hráze a vznik zvláštní povodně. 
V případě hrází s propustným podložím, kde je realizován tuhý těsnicí prvek (larsenová nebo 
betonová podzemní stěna) do skalního nepropustného podloží, dojde velmi často vlivem přitížení 
tělesem hráze a vodou k rozlomení potrubí spodní výpusti podepřené v jeho střední části tuhým 
prvkem.         
U bezpečnostních přelivů bývá největším problémem špatný návrh spočívající v: 
• nevhodném umístění přelivu, např. na koruně hráze (korunový přeliv), kdy může dojít k poškození 

vzdušního svahu při uvedení přelivu do funkce, 
• nedostatečné kapacitě, kdy není brána v úvahu KPV, kontrakce, možnost ucpání, apod., 
• nevhodných technických parametrech celého objektu. Je zřejmé, že nestačí jen odpovídající délka 

přelivné hrany, ale je třeba zajistit dostatečnou kapacitu odpadního koryta od bezpečnostního 
přelivu, adekvátní opevnění v místě napojení na koryto (vývar, zdrsněný skluz), účinné tlumení 
kinetické energie, apod.; 

• zavázání do tělesa hráze, resp. terénu, kdy v případě hrozby promrzání betonových konstrukcí 
(zejména bočních zdí) se doporučuje provedení zavazovacího žebra do nezámrzné hloubky.  

Odstranění závad na již existujících dílech a jejich uvedení do bezpečného a provozuschopného stavu 
nelze při jejich počtu provést okamžitě, u VD nově stavěných je nutné dbát na zajištění jejich kvality již 
od počátku přípravy VD. 
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zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
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13.4 Normy 
ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.  
ČSN EN 1991-1-x (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-x: Obecná zatížení. 
ČSN EN 1997 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. 
ČSN EN 13383-1  (72 1507) Kámen pro vodní stavby. 
ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
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ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd. 
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely. (zrušena 1998). 
ČSN 75 0120 Vodní hospodářství. Terminologie hydrotechniky. 
ČSN 75 0121 Vodní hospodářství. Vodní toky (nahrazena ČSN 75 0120). 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 
ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací. 
ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 
ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích. 
ČSN P 75 0290 Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů (nahrazena ČSN 73 1000). 
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. 
ČSN 75 2310 Sypané hráze. 
TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody. 
TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních 
tocích. 
ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení. 
TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže. 
ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží. 
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 
TNV 75 2415 Suché nádrže. 
TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích. 
TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl. 
ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. 
ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním.  
P 55-76 VNIIG Rukovodstvo po rasčotam filtracionnoj pročnosti plotin iz gruntovych materialov. 

13.5 Metodické pokyny, technické podmínky, směrnice 
[1] Metodický pokyn MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní. Věstník MŽP. 4/1999. 

Ročník IX. Částka 4. 

[2] Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich 
začlenění do povodňových plánů. Věstník MŽP. 8/2000. Ročník XI. Částka 7. 

[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží. 
Věstník MŽP. 7/2001. Ročník XI. částka 7. 

[4] Metodický pokyn MZe č.j. 37380/2010-15000, kap. C k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace 
na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách a provozu. 
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1/2010. 

[5] Metodický pokyn MZe č.j. 37380/2010-15000, kap. B k provádění technicko-bezpečnostního 
dohledu na hrázích malých vodních nádrži IV. kategorie. 1/2010. 

[6] Metodický pokyn MZe č.j.: 937/2003-6000 k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů 
ve věcech v působnosti MZe. 

[7] Metodický pokyn MZe č.j. 30157/04-16300 k postupu a podmínkám udělování pověření MZe pro 
provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a zpracování posudků pro 
zařazení vodních děl do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. 2004. 

[8] Metodický pokyn MZe č.j. 37380/2010-15000, kap. A ke zpracování posudků pro zařazení 
vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. 1/2010. 

[9] Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové 
služby. Věstník MŽP. 9/2005. Ročník XV, částka 9. 

[10] Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP 14/2005 pro zpracování plánu ochrany území pod 
vodním dílem před zvláštní povodní. 

[11] Metodický pokyn Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke stanovení minimálních zůstatkových 
průtoků ve vodních tocích v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných 
zařízení.  

[12] Smernica pre kategorizáciu vodných stavieb a zoznam odborne způsobilých osob pre výkon TBD 
v posobnosti Ministerstva podohospodárstva Slovenskej Republiky. Vestník Ministerstva 
podohospodárstva Slovenskej Republiky, Ročník XXXV, Čiastka 11, 7.5.2003. 

[13] Rozborový normalizační úkol č. HDP 8/92. Srovnávací výpočty zemních konstrukcí podle 
mezních stavů. AQUATIS a.s. Brno 1993. (Řešitel: Fenclová) 

[14] Úkol oborové normalizace č. VH – 89/5. Rozborový úkol. Statické výpočty betonových přehrad. 
Hydroprojekt Brno. Brno 1990. Řešitel: Ing. Stehlík. 

[15] Bezpečnost a spolehlivost přehrad za provozu. ČKAIT - Doporučený standard technický. 
Hydrotechnické stavby, přehrady a jezy. DOS-T 04.02.02.002. prosinec 1998. 

[16] Spolehlivá funkce uzávěrových zařízení spodních výpustí přehrad. ČKAIT - Doporučený standard 
technický. Hydrotechnické stavby, hráze. DOS-T soubor 3: č. 13. 2000. 

[17] Studie technického stavu vodních děl na území ČR, MZe ČR, Úsek vodního hospodářství. 
Zpracoval VD TBD a.s., 11/2005. 

[18] Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Typizační směrnice SO. 
Hydroprojekt Praha, OZ Brno, 1980.  

[19] Merkblatt DWA-M 507, Deiche an Fließgewässern, Gelbdruck, Oktober 2008, Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Entwurf (koncept), 129 s. 

[20] Navrhování skluzů o velkých rychlostech. Oborová směrnice, Hydroprojekt OZ Brno, 12/1981. 

[21] Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží a jejich funkčních objektů včetně 
přehrážek. Metodika VUMOP Praha, Odd. pozemkových úprav v Brně. 

[22] Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do II. etapy programu 
„Prevence před povodněmi“. Interní dokument. ČVUT Praha, 06/2005. 

[23] Strategie ochrany před povodněmi, MZe ČR, Praha, duben 2000. 

[24] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy. Kapitola 1 
– Všeobecně, květen 2007, Kapitola 4 – Zemní práce, srpen 2005, Kapitola 18 – Betonové 
konstrukce, srpen 2005. 

[25] Směrnice pro navrhování a posuzování vodohospodářských děl za povodní, Vodní díla TBD, 
Praha, 1997. 

[26] Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování, Metodický postup pro návrh, realizaci 
a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP, MŽP 2012. 

[27] Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným 
rozlivům povodní, čj. 38422/2010-15120 
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14 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AO  autorizovaná osoba 
BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČKAIT  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČR  Česká republika 
DKM  digitální katastrální mapa 
DO  dotčený orgán 
DPS  dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
DÚR  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
GIS  geografický informační systém 
GP  mapa grafického přídělu 
HGP  hydrogeologický průzkum 
HPV  hladina podzemní vody 
IG  inženýrsko-geologický 
IGP  inženýrsko-geologický průzkum 
IZ  investiční záměr 
KM-D  katastrální mapa digitalizovaná (systém gusterbergský nebo svatoštěpánský) 
KMD  katastrální mapa digitalizovaná (systém S-JTSK) 
KM  mapa katastru nemovitostí  
KMH  maximální kontrolní hladina 
KPV  kontrolní povodňová vlna 
KPZP  komplexní průzkum zemědělských půd 
MBH   mezní bezpečná hladina 
MVN  malá vodní nádrž 
MZe  Ministerstvo zemědělství 
ORP  obce s rozšířenou působností 
PK  mapa pozemkového katastru 
S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě, katastrální 
SM5  státní mapa 1:5000 
SN  suchá nádrž 
SOD  smlouva o dílo 
SPA  stupně povodňové aktivity  
TBD  technickobezpečnostní dohled 
TP  technologický postup 
TZ  technické zadání 
ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
USLE  Universal Soil Loss Equation 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VD  vodní dílo 
WMS  Web Map Service 
ZABAGED základní báze geografických dat  
ZDS  zadávací dokumentace stavby 
ZM10  základní mapa České republiky 1:10000 
ZPV  zvláštní povodeň 
ZVHM  základní vodohospodářská mapa 
ŽB  železobeton 
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15 SYMBOLIKA 
a   výška příčného prahu, střední průměr kamene zdrsněného skluzu 
Apotr   průtočná plocha potrubí 
b   mezera (rozteč) mezi česlicemi 
b   šířka obdélníkového žlabu 
bbp   účinná délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu 
bp   účinná šířka dluže 
b1   šířka vývaru 
c   soudržnost 
CU   číslo nestejnozrnnosti 
D  průměr potrubí spodní výpusti, škrticího otvoru 
d   hloubka vývaru 
dOTVORU  průměr otvorů perforace drenážního potrubí 
dX  průměr zrna odpovídající na čáře zrnitosti X procentům celkové hmotnosti vzorku 

f
Xd   průměr zrna filtru (obsypu) odpovídající X % propadu 

z
Xd   průměr zrna chráněné zeminy (např. jádra) odpovídající X% propadu 

DR  poměr odnosu  
Edef   deformační modul  
Ev   energetická výška v profilu zaústění spodní výpusti do vývaru  
FC   plocha příčného řezu odpadního potrubí, resp. chodby, 
FP   plocha zavzdušňovacího potrubí 
FZ   plocha zúžení, resp. škrticího otvoru 
Fr   Froudovo kritérium  
g   tíhové zrychlení 
h   hloubka vody (v korytě za vývarem) 
H  hloubka vody (v korytě, v nádrži), vodní stav  
hbp   přepadová výška bezpečnostního přelivu 
hč   ztrátová výška na česlích  
hk   kritická hloubka  
hkp   kritická hloubka na prahu vývaru 
hp   přepadová výška stanovená jako rozdíl kóty hladiny v šachtě požeráku a kóty přelivné 

hrany (dluží) 
htlak   rozdíl kóty tlakové úrovně před a za škrticím otvorem 
hv   hloubka vody na konci potrubí výpusti 
h1  první vzájemná hloubka  
h2  druhá vzájemná hloubka  
i  hydraulický gradient, místní hydraulický gradient  
ID  relativní hutnost 
iK  kritický hydraulický gradient  
iKS  střední kritický hydraulický gradient 
IP  index plasticity 
iS   střední hydraulický gradient  
k  hydraulická vodivost 
KBS   kóta báze stropního izolátoru 
kf    hydraulická vodivost filtru 
kZ   hydraulická vodivost základní zeminy 
JD   sklon dna spadiště  
L   délka zaškrcené spodní výpusti 
LP  výpočtová délka hypotetické průsakové dráhy  
Lv  délka vývaru 
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m   počet kamenů zdrsněného skluzu v jedné řadě 
mbp  přepadový součinitel bezpečnostního přelivu  
mp   přepadový součinitel dlužové stěny 
Mmax   kóta maximální hladiny 
Mo   kóta hladiny ovladatelného prostoru 
Mrn   kóta hladiny neovladatelného retenčního prostoru 
Mro   kóta hladiny ovladatelného retenčního prostoru 
Ms   kóta hladiny stálého nadržení 
n  pórovitost 
n  součinitel drsnosti 
N  průměrná doba opakování  
nef   efektivní pórovitost 
p  pravděpodobnost překročení  
Q  průtok, přítok do nádrže 
qa   dlouhodobý průměrný specifický odtok  
Qa   dlouhodobý průměrný roční průtok  
Qbp   průtok přes bezpečnostní přeliv 
qK   kritický specifický průtok  
QMd   M-denní průtok  
Qn  návrhový průtok  
QN  N-letý průtok  
QNe  neškodný odtok 
Qp   průtok přes dlužovou stěnu 
Qtlak   průtok škrcením v tlakovém režimu 
QV  odtok spodní výpustí, návrhový průtok spodní výpustí 
q1   specifický průtok na začátku vývaru  
t  čas, doba  
t   tloušťka česlic 
t   hloubka vody v korytě za vývarem  
∆t  délka časového kroku  
tP   doba prázdnění nádrže 
va   rychlost vzduchu 
Vc  objem celkového prostoru  
vč   přítoková rychlost vody v profilu před česlicemi 
Vr  objem ochranného prostoru  
Vrn   objem neovladatelného ochranného prostoru  
Vro  objem ovladatelného ochranného prostoru  
Vs  objem prostoru stálého nadržení 
vv   rychlost vody na konci potrubí spodní výpusti 
wL   mez tekutosti  
w  vlhkost 
wP   mez plasticity  
WN  objem povodňové vlny s průměrnou dobou opakování N let  
zv   kóta dna potrubí spodní výpusti na výtoku 
z1   kóta dna vývaru 
α   úhel sklonu česlic od vodorovné roviny 
α   Coriolisovo číslo 
β   součinitel tvaru česlic 
γf  součinitel spolehlivosti zatížení 
γfa   součinitel spolehlivosti aktivního zatížení  
γfg  součinitel zatížení vlastní tíhou  
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γfp  součinitel spolehlivosti pasivního zatížení, odolnosti zeminy vůči vnitřní erozi 
γfv  součinitel spolehlivosti zatížení vodním tlakem 
γm   součinitel spolehlivosti materiálu 
γmc   dílčí součinitel spolehlivosti soudržnosti materiálu  
γmϕ   dílčí součinitel spolehlivosti úhlu vnitřního tření materiálu  
γn   součinitel účelu, součinitel významu konstrukce  
γsit   součinitel návrhové situace 
γstf   součinitel mezního stavu filtrační deformace  
γstp   součinitel stability polohy 
γW   objemová tíha vody 
γZ   objemová tíha zeminy v přirozeném stavu, resp. po zhutnění   
∆   velikostí výstupku  
λ   součinitel ztrát třením po délce 

µ  Poissonův koeficient  
ξč   součinitel místních ztrát na česlích 
ξi   přepočtený součinitel místní ztráty i-té singularity (vtok, rozšíření, výtok). 
ϕ   úhel vnitřního tření  
φ1   výtokový součinitel 

σ  míra vzdutí  
σ   součinitel zatopení přepadového paprsku 
ψc  součinitel kombinace zatížení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


