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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku

Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní 

Republice Brazílie.

Cílem této práce bylo navrhnout malou vodní nádrž v zemědělské oblasti DF, která by v 

budoucnu mohla sloužit jako zásoba vody pro zavlažování. Nádrž byla navržena, tak aby zadržela 

co největší možný objem vody.

Studie byla  převážně zaměřena na návrh technických objektů  (hráz, výpustný objekt a 

bezpečnostní přeliv). Všechny objekty byly hydraulicky posouzeny. Na závěr se nádrž posoudila z 

hlediska efektivnosti při povodních a byla vypracována základní roční vodohospodářská bilance.

Abstract
This thesis deals with a comprehensive study of the construction of small water reservoir 

in the catchment  Jacaré, located in central Brazil in the state of Distrito Federal (DF) in the 

Federative Republic of Brazil.

The aim of this study was to design a small water reservoir in rural area of DF, which in 

future could serve as a supply of water for irrigation. The reservoir was designed so that held the 

greatest possible volume of water.

The study is mainly focused on the design of technical objects (levee, sluice and spillway).

All buildings were hydraulically assessed. The proposed reservoir was then assessed according to 

efficiency of availibility to transform estimated flood hydrographs. Work also contains year´s water-

management balace .


