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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci 

problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty 

protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je zde rozpracována stavební úprava 

nátokového objektu náhonu Vávrových rybníků a jednotlivé varianty navazující opěrné 

stěny. Jednotlivé varianty jsou v závěru zhodnoceny. V závěru je dále návrh doplněn 

o statické a hydraulické výpočty. 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

 Náhon, nátokový objekt, jezové těleso, vodní tok, opěrná stěna, eroze 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is divided into two parts. The first part deals with the localization of 

problem sites on the Jalův Creek. In the second part there are designed methods and variants 

of the flood protection of the town of Komárov. A closer look at the construction of the 

Vávrových nábřovní nátokové náhonové nástavby and individual variants of the supporting 

wall. Variants are evaluated in the end. Finally, the proposal is supplemented by static and 

hydraulic calculations. 

 KEY WORDS 

 Drilling, flowing object, weir, watercourse, supporting wall, erosion  
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1. Úvod 
 

Dnes si již život v blízkosti vodních toků bez jejich regulace ani nedokážeme představit. 

Nutnost regulovat vodní toky vyplývá ze stále častějších a extrémnějších výkyvů počasí. 

Dále je přímo ovlivněna nárůstem populace, kdy probíhá výstavba v blízkosti vodních toků. 

Tím při povodních dochází k ohrožení majetku a životů lidí žijících v blízkosti vodních toků.  

Je tedy nutné uvažovat nad příslušnými stavebními opatřeními, která by toto ohrožení 

snížila či zcela eliminovala. 

Již ve starověku se první lidské civilizace usazovaly v blízkosti vodních toků, které jim 

poskytovaly dostatek obživy. První regulace toků probíhaly ve starém Egyptě, kde 

každoroční záplavy přímo ovlivňovaly kvalitu úrody. 

V dnešní době se snažíme pomocí regulací záplavové území zmenšit a v intravilánu zcela 

zabránit rozlivu vody mimo koryto. Tyto úpravy lze rozdělit na souhrnné ve formě vodních 

nádrží a na lokální zohledňující charakter toku a morfologii okolního terénu. Proto lokální 

opatření většinou sestává z několika navzájem propojených technických řešení. 
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2. Popis lokality 

 Popis povodí 

Jalový potok pramení v severní části Brd v silně zalesněném území. V horní části tok protéká 

úzkým zalesněným údolím s velkým spádem. Za obcí Zaječov pokračuje v úzkém 

odlesněném údolí do Komárova. Údolí je orientováno ve směru jih-sever. Délka údolí činí 

12,1 km a celková plocha povodí je 38,643 km2. V obci Komárov se Jalový potok vlévá do 

Červeného potoka jako jeho levostranný přítok. [9] 

 

 Hydrologické údaje 

 

Jalový potok 

  Plocha povodí    32,8 km² 

  Průměrný roční průtok  190 l s¹ 

  Q100 – stoletý průtok   41,5 m³ s¹ 

  Povodňové srážky dne 25.6.   100 mm / m² 

Proveden pravděpodobně přepočet hodnot pro Jalový potok – ústí toku do Červeného 

potoka. 

(Údaj o srážkách získaný amatérským měřením v Zaječově dne 25. 6. 1995 100 mm na m²) [9] 
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3. Popis zájmového území 
 

Zájmové území je ohraničeno soutokem Jalového a Červeného potoku v intravilánu obce 

Komárov a usedlostí V Rochtě na 1,2. říčním kilometru. Vodní tok zde ve většině délky 

protéká extravilánem v blízkosti nedaleké komunikace vedoucí mezi obcemi Komárov 

a Zaječov. Charakter vodního toku je bystřinný s patrným přenosem splavenin a lokálními 

břehovými nátržemi. Na vodním toku se v řešeném území nachází dva mosty a jeden 

vzdouvací jezový objekt s přilehlým nátokovým objektem náhonu Vávrových rybníků, dále 

jsou zde pozůstatky srubových prahů, dva prahy z těžkého kamene prolévané betonem a 

nedaleko pod jezovým tělesem srubový práh. 

 

3.1 Lokalizace problémových míst 

Pro lokalizaci problémových míst byl proveden teréní průzkum v úseku od soutoku 

Jalového a červeného potoka po usedlost V Rochtě. Dále konzultace s místními obyvateli 

a studium povodňových zpráv od ČHMU. 

 

3.1.1 Soutok Jalového a Červeného potoka 

První problémové místo je na soutoku Jalového a Červeného potoka, kdy velké množství 

splavenin nesené Jalovým potokem na soutoku v důsledku zmenšení unášecí rychlosti 

sedimentuje. Při povodni v roce 1995 došlo při sedimentaci splavenin v místě soutoku 

k zanesení celého průtočného profilu Jalového potoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Soutok Jalového a Červeného potoka 
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3.1.2  Kapacita koryta v intravilánu 

Kapacita koryta vodního toku při vstupu do intravilánu je dostatečná, k problému dochází 

přibližně 80 metrů po vstupu do intravilánu, kdy na levé straně navazuje na koryto vysoký 

svah, na pravé straně na koryto navazuje zástavba a zahrady. Při průchodu povodně v roce 

1995, u které byl stanoven kulminační průtok na 41 m3/s, v tomto místě začalo docházet 

k vystupování vody z břehů a zatápění části obce. Došlo k poškození nemovitostí 

a infrastruktury v centru obce, kdy byly podle svědectví a fotografií ze silnice vytrhány kusy 

asfaltu a byla zahájena evakuace obyvatel z ohrožené oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Koryto v intravilánu Komárova 

 

3.1.3 Vzdouvací jezový objekt a rozdělovací objekt náhonu na Vávrovy rybníky 

Nátok do náhonu Vávrových rybníků je tvořený otevřeným obdélníkovým korytem 

hrazeným dřevěným stavidlovým uzávěrem na ruční ovládání. [8]  Při průtoku 41 m3/s 

vystoupila hladina nad úroveň břehů a došlo k neřízenému nátoku do náhonu. Tento 

neřízený nátok měl za následek přelití vody přes hráz velkého rybníku. Poškození hráze 

bylo zabráněno natažením folií do místa přelivu. Přelivem byla narušena komunikace 

a odhaleno kabelové vedení u přilehlé malé vodní elektrárny. U malého rybníku došlo 

k protržení hráze. V případě porušení hrází obou rybníků by byla obec Komárov zasažena 

zvláštní povodní.  
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Obr. 3.3: Jezový objekt a nátokový objekt 

3.1.4 Opěrná zeď a úsek mezi jezovým tělesem a usedlostí V Rochtě 

Od usedlosti V Rochtě se říční tok stáčí na levou stranu, ohyb vodního toku je pak zakončen 

jezovým tělesem a nátokem na náhon Vávrových rybníků. Před jezovým tělesem je pravý 

břeh opevněn opěrnou stěnou provedenou z kamenného zdiva skládaného na sucho, která 

stabilizuje navazující strmý svah. Při povodni došlo ve vrcholu oblouku k poničení opěrné 

stěny, odplavení části stěny a sesuvu svahu. Tato nátrž byla provizorně stabilizována 

kamenným pohozem.  Z opěrné zdi na několika místech vyrůstají vzrostlé stromy, které 

narušují stabilitu celé konstrukce. Menší břehovou nátrž a vylomení zdi měl za následek pád 

jednoho ze stromů vrostlých do opěrné stěny.  
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Obr. 3.4: Zbytky opevnění pravého břehu v nadjezí 

 

 
Obr. 3.5 Rozsáhlá nátrž pravého břehu v nadjezí 

 

3.1.5 Usedlost V Rochtě 

Usedlost V Rochtě se nachází na 1,2 km říčního toku. K usedlosti vede od nedaleké silnice 

přístupová komunikace. Přístup k usedlosti je přes most, na pravém břehu po povodni roku 

1995 majitelé usedlosti na pravém břehu provedli násep, aby nedocházelo k zatápění jejich 

nemovitosti. Při povodni dochází i k přenosu velkého množství pláví, které se podle 

svědectví zachycuje v profilu mostu, čímž se snižuje jeho průtočná kapacita. Kvůli navýšení 

břehu na pravé straně je umožněn rozliv pouze na levém břehu. Voda, která v profilu před 
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mostem, vystupuje z břehu, se navrací zpět do koryta pod jezovým tělesem na 1. km 

vodního toku. 

 

3.1.6 Charakteristika toku 

Z terénního průzkumu je patrné, že se jedná o tok bystřinného charakteru, kdy stále nebylo 

docíleno vytvoření přirozeného stabilního dnového opevnění a dochází k přesunu velkého 

množství splavenin. Na vodním toku je v řešeném úseku lokalizováno několik 

hrazenářských konstrukcí různého typu. V úrovni Vávrových rybníků jsou provedeny dva 

zavazovací pasy z těžkého kamene prolévané betonem. Dále jsou na vodním toku patrné 

pozůstatky srubových prahů ve většině případů rozpadlých. Přibližně na 0,85 km vodního 

toku se nachází další srubová konstrukce v poměrně dobrém stavu tvořená ocelovými U 

profily ukotvenými do břehu a koryta vodního toku, mezi které jsou uloženy odkorněné 

kulatiny. I přes tato opatření je na vodním toku znatelné eroze a přesun materiálu. 

 
Obr. 3.6: Srubová konstrukce na 0,85 ř. km. 
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Obr. 3.7: Zavazovací pas z těžkého kamene prolévaného betonem 

 

 
Obr. 3.8: Zachovalý srubový práh  

 



  

13 
 

 

Obr.3.9: Poloha problémových míst [4]   
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4. Návrh variant ochrany obce. 
 

Návrh variant vychází z terénního průzkumu a zpracované protipovodňové studie 

provedené na Červeném potoce. 

 

 Souhrnné opatření 

 Výstavba vodní nádrže Kleštěnice 

Vodní nádrž Kleštěnice lze zařadit do II. Kategorie TBD. Nádrž je navrhnuta v rámci studie, 

transformace průtoku na Jalovém potoce. Kdy dojde k transformaci Q100 na neškodný odtok 

stanovený na Q5 10,9 m3/s. Nádrž má sloužit k transformaci povodňové vlny. Objem nádrže 

je navržen na 1,14 milionů kubických metrů, při čemž objem stálého nadržení je navrhnut na 

5 % celkového objemu nádrže. Hráz je navržena zemní sypaná, výšky 17,76 m. [10]  Po 

vybudování nádrže dojde k transformaci povodňové vlny. Dojde k regulaci průtoku a tím 

i k částečné stabilizaci minimálního zůstatkového průtoku v toku. Dojde k omezení chodu 

splavenin i pláví, které budou zachyceny vybudovanou přehradou. Výstavbu nádrže 

komplikuje odpor místních obyvatel, kteří protestují proti zatopení přilehlého údolí. Dalším 

problémem je bývalá důlní činnost v oblasti, tato skutečnost značně komplikuje zakládání 

tělesa hráze, ale také mohou vznikat možné průsakové dráhy, které by komplikovaly či 

znemožnily napouštění vodní nádrže. V neposlední řadě je nutné přihlédnout k financování. 

V této chvíli je kladen důraz na vybudování vodárenských nádrží, které by zásobovaly 

regiony nejvíce postižené suchem. Jelikož vodní nádrž Kleštiny má sloužit primárně 

k transformaci povodňové vlny, není její výstavba v rámci strategického plánu prioritní. 

 

 Lokální opatření 

 Stabilizace dna a přesun splavenin. 

Během této fáze by mělo dojít k odstranění či rekonstrukci stávajících srubových konstrukcí. 

Dále je plánováno ve vytipovaných profilech provést nové stabilizační pasy z betonu nebo 

lomového kamene prolévaného betonem. Pro zamezení chodu splavenin je potřebné 

vybudovat několik retenčních přehrážek, které budou pravidelně kontrolovány a po 

zanesení splaveninami proběhne jejich odtěžení. Pro tato opatření je potřeba provést 

zaměření vodního toku a dále výpočet chodu splavenin. V závislosti na těchto výsledcích 

bude blíže specifikován počet, objem a umístění přehrážek případně stupňů ve dně. Tímto 

opatřením dojde ke zmenšení sklonu toku, snížení unášecí rychlosti a tím by mělo dojít ke 

zmenšení množství materiálu unášeného vodním tokem, který sedimentuje zejména 

v intravilánu na soutoku Jalového a Červeného potoka. Při zmenšení podélného sklonu toku 

dojde ke snížení rychlosti proudění, čímž se zpomalí odtok vody z povodí. Snížením 

rychlosti by mělo dojít k eliminaci vzniků břehových nátrží. 



  

15 
 

 

 Koryto v intravilánu 

Při zvýšených průtocích v obci se ukázalo koryto v intravilánu jako nekapacitní, voda poté 

zaplavuje nemovitosti a došlo i k destrukci části komunikace v centru obce. Vodní tok 

v intravilánu obce prochází opevněným obdélníkovým korytem. Stěny jsou zděné 

z opracovaného kamenného zdiva ukončené betonovou deskou. Před soutokem s Červeným 

potokem jsou ve dně provedeny dva stupně o výšce 20 cm. Dno je z velké části zaneseno 

sedimentem, který je porostlý trávou. Navýšení kapacity koryta by bylo možné výstavbou 

zídky umístěné na koruně stávající stěny. Zídku by bylo možné provést jako betonovou 

monolitickou konstrukci s kotvením do stávající konstrukce. Případně by bylo možné použití 

prefabrikátů, v tomto případě je zapotřebí zajistit dostatečné kotvení do stávající konstrukce 

a déle nepropustnost spojů mezi prefabrikáty. Tuto zídku by bylo možné použít jako 

podezdívku pod ploty zahrad sousedících s vodním tokem. Tím by stavební úprava plynule 

zapadla do intravilánu obce. Kritický bod je u soutoku s Červeným potokem, kdy je 

zapotřebí zvýšit úroveň břehu, aby nedocházelo ke zpětnému zatápění. Pro návrh je 

potřebné provést výpočet průtoku minimálně intravilánem obce pomocí výpočetního 

programu tipu HEC-RAS. Z těchto výsledků je možné zjistit, do jaké úrovně voda mimo 

koryto sahá. Od těchto hodnot se odvíjí zvýšení břehů, ať už zídkou nebo jinou stavební 

úpravou. Dále bude z tohoto modelu patrné, ve kterém místě se stává koryto nekapacitní a 

kam až je nutné navýšení provést. Zamezením rozlivu mimo koryto dojde ke zvýšení 

rychlosti v korytu, vzhledem k charakteru opevnění to však nepředstavuje významný 

problém. 

 

 Profil u usedlosti V Rochtě 

K usedlosti v Rochtě vede přes vodní tok most, kde při průchodu povodně dochází 

k zachycení pláví. Tím dochází ke zmenšení průtočného profilu a dochází k vystoupení vody 

z břehů. Při povodni v roce 1995 došlo k vylití vody na oba břehy, ke škodám v usedlosti 

zejména na automobilech a technice dílny přilehlé k usedlosti na pravém břehu, zatopení 

louky a nedaleké komunikace na břehu levém. Voda se vrátila zpět do koryta pod jezem 

u náhonu na Vávrovy rybníky na 1. říčního toku. Majitelé nemovitosti proto vybudovali 

zvýšené parkoviště na náspu na pravém břehu toku. Touto úpravou v budoucnu bude 

docházet pouze k rozlivu na louku nacházející se na levém břehu toku. Před mostem na 

levém břehu díky terénní depresi vznikl průleh, kterým voda natéká na přilehlou louku. 

Bylo by zde vhodné průleh rozšířit a vybudovat potřebné opevnění minimálně v místě 

přepadu z koryta do průlehu. Tím dojde k odlehčení kritického profilu mostu a nasměrování 

části průtoku na louku, kde může dojít k přirozenému rozlivu. Je zapotřebí vzít v úvahu 

polohu nedaleké komunikace, kde kvůli této stavební úpravě nesmí dojít k jejímu zaplavení. 

Proto je nutné provést výpočet záplavového území s ohledem na stavební úpravy, které byly 

od poslední povodně provedeny v kombinaci s úpravami uvažovanými. Od tohoto modelu 
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se bude odvíjet nutnost vybudovat kolem komunikace ochranou hrázku s ohledem na 

příjezdovou komunikaci k usedlosti V Rochtě. Dále tento výstup poslouží jako podklad ke 

stavebním úpravám na nátokovém objektu k Vávrovým rybníků. Hladina vody při 

průchodu přes jezové těleso určuje minimální výšku konstrukce zabraňující neřízenému 

nátoku do náhonu rybníků. 

 

 

 Jezové těleso s nátokem na Vávrovy rybníky 

Problémem při nátoku do náhonu Vávrových rybníků je to, že při dosažení hladiny 407,3 m. 

n. m. [8] dojde k rozlití vody z koryta a tím také k neřízenému nátoku do náhonu. Tím jsou 

ohroženy níže položené rybníky, které nemají na tyto průtoky dimenzované bezpečnostní 

přelivy. Je zapotřebí na zavazovacím jezovém pilíři vybudovat stěnu zabraňující nátoku do 

náhonu při zvýšených průtocích. V kombinaci s touto úpravou je zapotřebí provést 

zastronení koryta v nátokovém objektu. Po realizaci těchto opatření a rekonstrukci přilehlé 

opěrné stěny tak bude zabráněno neřízenému nátoku na Vávrovi rybníky. 

 

 Opěrná zeď v ohybu před jezovým tělesem 

Na konstrukci nátokového objektu náhonu navazuje opevnění pravého břehu vodního toku, 

jenž je tvořené kamennou opěrnou stěnou skládanou na sucho a mírně ukloněnou ve směru 

navazujícího svahu. Nad opěrnou stěnou v minulosti existovala nezpevněná cesta vedoucí 

z obce Komárov k usedlosti V Rochtě. Dnes jsou vlivem rozrůstající se vegetace a sesuvu 

v místě odplavené části opěrné stěny znatelné jen zbytky této cesty. Navazující svah na 

pravém břehu řeky je ve značeném sklonu. Je zapotřebí provést rekonstrukci opěrné stěny. 

Pokut nedojde k jeho stabilizaci, bude hrozit při nadcházejících povodních k tomu, že dojde 

k masivním sesuvům zeminy. Je také zapotřebí provést stabilizaci koryta v prostoru podjezí, 

aby nedošlo znovu k promletí vody do náhonu Vávrových rybníků. 
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Obr. 4.1: Stav pravého břehu v prostoru pod jezem 
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5. Návrh stavebně technických úprav v okolí jezového objektu 

Při kontrole podkladů jsem zjistil nesrovnalosti v zaměření jezového tělesa. Přepadová hrana 

jezového tělesa je již od roku 1928 ve všech výkresech uváděna o metr výš, než jak se nachází 

ve skutečnosti. Tato chyba nejspíše vznikla již v roce 1928, kdy jez zaměřil Ing. Hugo Šváb, 

tehdy ještě ve výškovém systému vztaženém k Jadranu, tehdy byla přepadová hrana 

zaměřena na 407.99 m.n.m. [6] . Po převodu do aktuálního výškového systému výška  407.59 

m.n.m.. V roce 1997 proběhlo zaměření koruny jezu Ing. V. Tvrdkem, ten zaměřil 

přepadovou hranu jezu na 406.59 m.n.m. [5]. Projektová dokumentace jezového objektu 

vypracovaná v roce 1991 podnikem povodí vychází ze starého zaměření z roku 1928. Stejně 

tak ve výkresu úprav podélného sklonu toku v okolí jezového tělesa z roku 2007 je uváděna 

přepadová hrana na kótě 407.6 m.n.m. [7]   

Pro ověření správné výšky jsem si vytvořil v programu Arc Gis terén pomocí digitálního 

modelu reliéfu České republiky 5. generace DMR 5G. Z mračna bodů jsem vybral pouze 

okolí jezového tělesa a následně vytvořil trojrozměrný model terénu ve formátu TIN, ten 

jsem následně v několika místech proložil řezy. I přes skutečnost, že digitální paprsek 

nepronikne pod vodní hladinu a tím nemám možnost získat přesný tvar říčního koryta pro 

ověření zaměření, je tento systém dostačující. Z vynesených řezů lze téměř s jistotou říct, že 

správná geodetická výška přepadové hrany jezového tělesa je skutečně 406. 6 m.n.m.. 
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Obr. 5.1: Umístění a popis řezů 
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Obr. 5.2: Řez 1 

 

Obr. 5.3: Řez 2 

 

Obr. 5.4: Řez 3 
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Obr. 5.5: Řez 4 

 

Obr. 5.6: Řez 5 

 

Obr. 5.7: Řez 6 

 

Obr. 5.8: Řez 7 
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5.1 Popis území 

Problematické území se nachází mezi obcemi Komárov a Jivina. Jez se nachází na 1. říčním 

kilometru, jihozápadně od obce Komárov v blízkosti motokrosové dráhy.  U pravého 

zavázání jezového tělesa se nachází nátok do náhonu na Vávrovy rybníky. Jez je situován za 

ohybem vodního toku, kde vnitřní část oblouku končí v místě zavázání levého jezového 

pilíře. Na vnitřní straně oblouku dochází před jezem k sedimentaci drobných částic. Koryto 

je na obou březích porostlé hustou vegetací se vzrostlými stromy a keři. Pod jezovým 

tělesem došlo k výmolu a posunutí části těžkého záhozu, který se usadil na úrovni 

zavazovacího prahu a utvořil malou hrázku. Voda tak protéká pouze v úseku u pravého 

břehu. Náhon je hrazen pomocí dřevěného stavidla na ruční ovládání. Nátok tvoří 

obdélníkové koryto s šířkou ve dně 1000 mm a výškou 1050 mm [8]. Přelivná hrana se 

nachází na kotě 406.25 m. n. m. horní úroveň zdi je na kotě 407.30 m. n. m.. Rám stavidla je 

do stěn upevněn pomocí kotev z páskové oceli. Přelivná hrana jezu je na kótě 406.60 m. n. m. 

[5] . Při malých průtocích natéká všechna voda do náhonu a přes přelivnou hranu jezu 

prakticky žádná voda nepřepadá. K převodu vody do koryta pod jez slouží potrubí umístěné 

v pravém pilíři jezu a údajně má sloužit jako štěrková propust. Potrubí je hrazené malým 

dřevěným stavítkem. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že přelivná hrana jezu byla 

dodatečně zvýšena přikotvením dřevěné latě a to na délku přibližně 8 m. Z celkové světlé 

šířky jezu 10 m tak dochází k přepadu vody jen na zbylých dvou metrech a hlavní část vody 

pokračuje na Vávrovy rybníky a přilehlou vodní elektrárnu. Před jezem je patrná 

sedimentace drobných splavenin. K tomuto jevu dochází jednak v důsledku toho, že jez je 

umístěn za ohybem vodního toku, kde dochází k sedimentaci na jeho vnitřní straně, částečně 

k tomu také přispívá provizorní zvýšení přelivné hrany,  které má za následek další snížení 

rychlosti na vnitřní straně oblouku a nasměrování většiny průtoku k pravému břehu 

a náhonu. Na pravém břehu jsou viditelné známky eroze. Opěrná stěna na vnější straně 

oblouku je ve vrcholu oblouku kompletně odplavena a je zde odhalena břehová nátrž. Je zde 

patrná snaha o stabilizaci svahu kamenným pohozem. Na několika místech ze zdi vyrůstají 

vzrostlé stromy. V předešlé době došlo k vývratu jednoho z nich, kořenový val sebou při 

vývratu vytrhnul část opěrné stěny, do které byl vrostlý,  čímž vznikla před jezem další 

břehová nátrž.   
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Obr. 5.9: Prostor vývaru pod jezem 

 

 
Obr. 5.10: Provizorní navýšení přelivné hrany 

 

5.2 Popis jezového tělesa 

Jezové těleso zde plní funkci vzdouvacího objektu, pro náhon na Vávrovy rybníky. Jedná se 

o pevný jez s šikmou přelivnou plochou. Konstrukci tvoří železobetonový skelet. Horní část 

je tvořena železobetonovým prahem o šířce 700 mm a výšce 3600 mm. Spodní část je tvořena 

železobetonovým prahem o šířce 500 mm a výšce 2500 mm. Prostor mezi prahy je vyplněn 

záhozem z lomového kamene a prolit betonem.  Dále jsou prahy spojeny železobetonovými 
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pasy, které jsou v osové vzdálenosti 2 425 mm.  Přelivná plocha mezi pasy je tvořena 

dlažbou z lomového kamene do cementové malty. Dlažba je provedena na podkladní 

železobetonovou desku tloušťky 200 mm. Před jezovým tělesem je proveden zához 

z lomového kamene, vývar je opevněn kamennou rovnaninou. Celková šířka přelivné plochy 

je 10 000 mm. [8]   

 

5.3 Navrhované stavební úpravy 

Cílem stavební úpravy je zamezit neřízenému nátoku na Vávrovy rybníky a stabilizovat 

koryto v prostoru nadjezí i podjezí, aby nedocházelo k další erozi. Práce lze rozdělit na část 

týkající se úpravy nátoku a jezového pilíře na pravém břehu a na část rekonstrukce opevnění 

vodního toku. Tyto činnosti mohou probíhat současně, je však nutné zohlednit napojení 

opěrné stěny na jezový pilíř a stavební úpravy na této konstrukci plánované. 

 

5.3.1 Úprava nátokového objektu 

V První fázi je v plánu upravit levý zavazovací pilíř, pro zlepšení nátoku na jezové těleso 

a vyrušení  „slepého“ prostoru u pravého zavazovacího pilíře. V další fázi dojde k vybourání 

drážky na obou stranách nátokového objektu v prostoru od začátku nátokového objektu po 

rám stavidla do hloubky 300 mm a min 200 mm do prostoru konstrukce. Další drážka bude 

v prostoru za rámem stavidla až na úroveň rámu stavítka, jenž reguluje převádění vody do 

vodního toku za minimálních průtoků. Do tohoto prostoru poté přijdou osadit zavazovací 

prvky z ocelové žebírkové výztuže. Poté bude do prostoru před a za stavidlo provedena 

železobetonová deska výšky 300 mm. Na desku a pilíř na pravém břehu bude dále 

provedena stěna. Stěna může být provedena jako železobetonová nebo zděná z kamenného 

zdiva na cementovou maltu. Její materiálové provedení by mělo korespondovat 

s provedením opěrné stabilizační stěny v prostoru nad jezem. Díky této stavební úpravě 

nebude docházet k přepadu vody do náhonu a vodní tok se nasměruje do prostou podjezí, 

kde je již zajištěná dostatečná hloubka a nehrozí zde zpětný nátok do koryta náhonu. Před 

nátok budou osazeny drážky pro umístění česlové stěny. Po vyhrazení česlí budou drážky 

sloužit pro umístění provizorního hrazení. Při plném vyhrazení stavidla tak bude umožněn 

nátok na Vávrovy rybníky v množství 1,2-1,8 m3/s  v závislosti na rychlosti vody v korytě dle 

Grafu 7.4. 

5.3.2 Varianty pravobřežního opevnění 

Před realizací jakékoliv následující varianty je zapotřebí provést kácení dřevin zasahujících 

do prostoru stavby. Na levém břehu bude nutný minimálně prořez křovin či případné kácení 

dřevin, aby byl umožněn přístup ke korytu. Dále je nutné zřídit na levém břehu dočasný 

zábor pro mezideponii materiálu a zařízení stavby. Je nutné provézt ohrázování staveniště 

a zřídit dočasné převádění vody přes staveniště. Po té je nutné stabilizovat navazující svah 

zaberaněním štětových stěn. Následně může dojít k demolici zbytků opěrné stěny a umístění 
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kamene do mezideponie. Materiál ze staré opěrné stěny lze využít při realizaci některé 

z následujících stavebních úprav.  

5.3.2.1 Opevnění pomocí gabionových košů 

Využití gabionových košů na opěrné stěny je hojně využívané napříč všemi stavebními 

odvětvími. V tomto případě skýtá použití gabionů výhodu ve snadné manipulaci, bez 

nutnosti využití techniky. Na plnění je možné ze značné části použít materiál původní 

opěrné stěny. Gabionové stěny se používají k opevnění břehů i ve vodním hospodářství, 

v ohledu na charakter toku a skutečnosti, že při průchodu zvýšených průtoků dochází ve 

dně k sunutí velkého množství splavenin. Bude docházet k obrusu ocelových drátů tvořící 

rám konstrukce, toto narušení může vést až ke kompletnímu rozrušení konstrukce koše a při 

nesprávném dodržení technologie k sesunutí zbylé konstrukce do profilu toku. Z tohoto 

důvodu bych použití gabionové konstrukce na tomto toku nedoporučoval. Další problém při 

použití gabionů nastává při napojení opěrné stěny na konstrukci umístěnou na rozdělovacím 

objektu, kdy je nutné zajistit vodotěsnost konstrukce, což u gabionů možné není. 

 

5.3.2.2 Opevnění pomocí gravitační tížné konstrukce 

Gravitační stěna zděná z kamene 

Konstrukce opěrné stěny bude provedena na betonový základ šířky 1,5m a hloubky 1 m. 

Rozměry opěrné stěny jsou stanoveny ve výpočtu 7.1. Na výstavbu stěny je možné využít 

materiál ze stávající opěrné stěny. Tato varianta usnadňuje napojení opěrné stěny na 

konstrukci umístěnou na rozdělovacím objektu náhonu. Další výhodou je možnost hutnění 

prostoru mezi opěrnou zdí a stabilizační štětovou stěnou kontinuálně během výstavby. 

Vzhledem k využití kamenného zdiva na konstrukci zavazovacích pilířů jezu, bude opěrná 

zeď esteticky plynule navazovat na stávající konstrukci.  

 

Gravitační stěna betonová 

Postup pro výpočet rozměrů se výrazně neliší od stěny zděné z kamene, proto budou vzorec 

stanovení rozměrů shodně použit pro obě konstrukce. Při využití této technologie bude 

pracovní postup značně urychlen. Na druhou stranu je nutné počítat s technologickou dobou 

tuhnutí betonové směsi. Dále je nutné zřídit dilatační spáry přibližně na každém osmém 

metru konstrukce. Je nutné tyto dilatační spáry provést jako vodotěsné. Další komplikace 

vznikne při zasypávání a hutnění prostoru mezi opěrnou zdí a stabilizační štětovou stěnou.  

5.3.2.3 Prefabrikované železobetonové opěrné stěny L 

Použití prefabrikátů by značně urychlilo výstavbu. Pro náš případ byl uvažován systém 

firmy PREFA ŽATEC, s.r.o. konkrétně opěrná stěna LZX 290/120. Je nutné zajistit vodotěsné 

spoje mezi jednotlivými dílci.  Při napojení opěrného systému na konstrukci umístěnou na 
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rozdělovacím objektu mohou vzniknout komplikace. Hlavní problém při použití tohoto 

systému je nutnost manipulace pomocí jeřábové techniky. Vzhledem ke stávajícímu porostu 

na levém břehu je využití jeřábové techniky bez předchozího rozsáhlého kácení nemožné. 

5.3.3 Zhodnocení jednotlivých variant.  

Bez ohledu na jednotlivé varianty, doporučuji patu konstrukce vždy opevnit těžkou 

kamennou rovnaninou. Opěrná konstrukce se nachází na vnější straně oblouku vodního 

toku, kde ve dně dochází ke značné erozi. Tímto opatřením by se mělo zabránit narušení 

základové spáry. 

5.3.3.1 Gabionová zeď 

Provedení gabionové opěrné stěny se jeví jako nejsnadnější varianta, s možností recyklace 

původní opěrné stěny. Problém však nastává při napojení na konstrukci rozdělovacího 

objektu, kdy je nutné zajistit vodotěsnost konstrukce. To je hlavní důvod, proč by zde nebylo 

vhodné gabiony navrhnout; další jejich nevýhoda je náchylnost koše na obrus způsobený 

chodem splavenin. 

 

5.3.3.2 Železobetonová prefabrikovaná zeď tvaru L  

Tato varianta umožňuje rychlost výstavby, téměř se vylučuje mokrý proces na stavbě. Je 

však nutné zajistit vodotěsnost spojů mezi prefabrikáty a vyřešit komplikovaný detail 

napojení na konstrukci jezového pilíře. Největší problém vzniká při manipulaci se 

samotnými prefabrikáty, kdy je nutné je umísťovat pomocí jeřábové techniky. Aby byl 

umožněn volný přístup této techniky na staveniště, bylo by nutné vykácet vegetaci na levém 

břehu vodního toku. Vegetace zabraňuje k přístupu ke korytu vodního toku v celé délce 

problémového území. 

 

5.3.3.3 Tížná betonová monolitická stěna 

U této konstrukce bude také problém s přístupem techniky na staveniště, konkrétně 

s domíchávačem. Tato technika však nevyžaduje tak významné kácení dřevin jako použití 

jeřábu. Je nutné dodržení správného pracovního postupu hlavně dodržení vzdáleností mezi 

pracovními spárami a jejich následné utěsnění. Další komplikaci může přinést hutnění 

prostoru mezi opěrnou zdí a ocelovou výpažnicí provizorního hrazení.  

 

5.3.3.4 Tížná zeď z kamenného zdiva zděná na betonový základ 

Tato konstrukce se jeví jako nejlepší varianta, výstavba zdi není významně závislá na 

přístupu techniky do prostoru říčního koryta. Na stavbu lze použít kámen z původní opěrné 

stěny. Opěrné pilíře a rozdělovací objekt náhonu jsou provedeny z kamenného zdiva. Při 

použití tohoto materiálu na opěrnou stěnu a konstrukci umístěnou na rozdělovacím objektu, 

dojde k optickému propojení celé stavby. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou obce Komárov ohrožené povodněmi 

na Jalovém potoce. Obec byla zasažena povodněmi v roce 1964 a 1995, kdy došlo k zaplavení 

intravilánu obce a evakuaci několika desítek obyvatel. Úkolem bakalářské práce bylo 

lokalizovat kritická místa na vodním toku a navrhnout příslušná opatření, která by zajistila 

ochranu obce. 

Souhrnné řešení v podobě nádrže Kleštěnice, se vzhledem ke složitým geologickým 

podmínkám a aktuální vodohospodářské politice nejeví příliš realizovatelně. 

Z řady lokálních opatření byla podrobněji zpracována ochrana obce od vzniku zvláštní 

povodně, vlivem protržení Vávrových rybníků. V rámci této úpravy byla zpracována 

stavební úprava nátokového objektu a varianty rekonstrukce opevnění pravého břehu. 

Stavební úprava nátokového objektu spočívá v zabránění neřízeného nátoku do náhonu. Je 

navrženo zastropení nátokového koryta a vybudování stěny, která zabraňuje nátoku horem 

při vystoupení vody z koryta. Navržená stěna navazuje na zrekonstruované opevnění 

pravého břehu. 

Opevnění pravého břehu je nejvhodnější provést z kamenného zdiva na cementovou 

maltu. Doba výstavby je sice nejdelší z možných variant, ale na stavbu lze z větší části použít 

materiál stávající opěrné stěny. Během stavby je možné průběžně hutnit prostor mezi 

opěrnou zdí a stabilizační štětovou stěnou. Navazující konstrukce jezového pilíře a 

nátokového objektu je provedena z kamenného zdiva, proto je použití tohoto materiálu 

vhodné i z estetického hlediska. 
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7. Výpočty  

7.1 Gravitační opěrná zeď 

Výpočet na 1 m zdi 

Návrh tvaru gravitační zdi 

Šířka zdi v základové spáře: 

𝑏 = (0,33 ÷ 0,45) ∗ ℎ[3] 

Výška základu: 

ℎ1 = (0,6 ÷ 2,0)𝑚[3] 

Vyložení stupně základu: 

0,5 ∗ ℎ1[3] 

Vyložení na rubové straně základu (pro bednění): 

(150 ÷ 200)𝑚𝑚[3] 

Tloušťka zdi v koruně: 

𝑚𝑖𝑛. 600 𝑚𝑚[3] 

7.1.1 Výpočet  

 ℎ𝑠 = 2,5 𝑚 

𝛾 = 18,0 𝐾𝑁𝑚−3 

𝐸𝑑𝑒𝑓 =  8,0 𝑀𝑃𝑎 

𝑉 = 0,3 

𝜑 = 30° 

𝑐 = 0,0 𝑃𝑎 (𝑛𝑒𝑠𝑜𝑢𝑑𝑟ž𝑛á 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎) 

Geometrie opěrné zdi 

Hloubka založení opěrné zdi:  ℎ𝑧𝑠 = 1𝑚 

Celková výška zdi:  ℎ =  ℎ𝑧𝑠 + ℎ𝑠 = 1,0 + 2,5 = 3,5 𝑚  

Šířka zdi v základové spáře:  𝑏 = (0,33 ÷ 0,45) ∗ 3,5 = (1,15 ÷ 1,57)𝑚 → 𝑛á𝑣𝑟ℎ 

𝑏 = 1,5 𝑚 

Výška základu:  ℎ1 = (0,6 ÷ 2)𝑚 → 𝑛á𝑣𝑟ℎ ℎ1 = 1𝑚 

Vyložení stupně:0,5 ∗ ℎ1 = 0,5 ∗ 1,0 = 0,5 𝑚  
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7.1.2 Posouzení opěrné zdi 

 

1. Konstantní napětí ZS 

𝐺1 = 𝐴1 ∗ 𝛾𝑐 = 1,5 ∗ 1 ∗ 23 = 34,5 KN𝑚−1  

𝐺2 = 𝐴2 ∗ 𝛾𝑐 = 0,6 ∗ 2,5 ∗ 23 = 34.5 KN𝑚−1 

𝐺3 = 𝐴3 ∗ 𝛾𝑐 = 0,5 ∗ 0,15 ∗ 2,5 ∗ 23 = 4,31 KN𝑚−1 

 

Aktivní zemní tlak 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
𝜑

2
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 0,333[3] 

𝜎𝑧,𝑎 = 𝛾𝑧 ∗ ℎ = 18,0 ∗ 3,5 = 63,0𝑘𝑃𝑎𝑚−1 

𝜎𝑥,𝑎 = 𝜎𝑧,𝑎 ∗ 𝐾𝑎 = 63,0 ∗ 0,333 = 20,979 𝑘𝑃𝑎𝑚−1 

𝐹𝑎 =
1

2
∗ 𝜎𝑥,𝑎 ∗ ℎ = 0,5 ∗ 20,979 ∗ 3,5 = 36,713 𝐾𝑁𝑚−1[3] 

𝑀𝑎 = 𝐹𝑎 ∗
1

3
∗ ℎ = 36,713 ∗

1

3
∗ 3,5 = 42,832 𝐾𝑁𝑚𝑚−1[3] 

Pasivní zemní tlak 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜑

2
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +

30

2
) = 3,0 

𝜎𝑧,𝑝 = 𝛾𝑧 ∗ ℎ𝑧𝑠 = 18,0 ∗ 1 = 18,0 𝑘𝑃𝑎𝑚−1 

𝜎𝑥,𝑝 = 𝜎𝑧,𝑝 ∗ 𝐾𝑝 = 18,0 ∗ 3,0 = 54,0 𝑘𝑃𝑎𝑚−1 

𝐹𝑝 =
1

2
∗ 𝜎𝑥,𝑝 ∗ ℎ𝑧𝑠 = 0,5 ∗ 54,0 ∗ 1 = 27,0 𝐾𝑁𝑚−1 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑝 ∗
1

3
∗ ℎ𝑧𝑠 = 27,0 ∗

1

3
∗ 1 = 9,0 𝐾𝑁𝑚𝑚−1  

Uvažujeme snížení pasivního zemního tlaku, budeme se tak pohybovat na straně 

bezpečnosti. 

𝐹𝑝,𝑠 = 0,5 ∗ 𝐹𝑝 = 0,5 ∗ 27 = 13,5 𝐾𝑁𝑚−1[3] 

𝑀𝑝,𝑠 = 0,5 ∗ 𝑀𝑝 = 0,5 ∗ 9,0 = 4,5 𝐾𝑁𝑚𝑚−1[3] 

Výslednice sil působící na opěrnou zeď 

Velikost výslednice sil 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝑎 + 𝐹𝑝,𝑠 = −36,713 + 13,5 = −23,213 𝐾𝑁𝑚−1 

∑ 𝐹𝑧 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 = 34,5 + 34,5 + 4,31 = 73,31 𝐾𝑁𝑚−1 

𝑅 = √(∑ 𝐹𝑥)2 + (∑ 𝐹𝑧)2 = √(−23,213)2 + (73,31)2[3] 

𝑅 = 76,897 𝐾𝑁𝑚−1 
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𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝐹𝑥

𝐹𝑧
=

23,213

73,31
→ 𝛼 = 17,5° 

Působiště výslednice sil- počítáno k bodu O 

∑ 𝐹𝑥 ∗ 𝑟𝑧 = ∑(𝐹𝑥,𝑖 ∗ 𝑟𝑧,𝑖)[3] 

23,213 ∗ 𝑟𝑧 = ∑(−36,713 ∗
1

3
∗ 3,5 + 13,5 ∗

1

3
∗ 1) 

23,213 ∗ 𝑟𝑧 = −38,331 → 𝑟𝑧 = −1,65 𝑚 

∑ 𝐹𝑧 ∗ 𝑟𝑥 = ∑(𝐹𝑧,𝑖 ∗ 𝑟𝑥,𝑖) 

73,31 ∗ 𝑟𝑥 = ∑(34,5 ∗ 0,75 + 34,5 ∗ 1,05 + 4,31 ∗ 0,6) 

73,31 ∗ 𝑟𝑥 = 64,686 → 𝑟𝑥 = 0,882 𝑚  

 

Napětí v ZS 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑒 = 1,5 − 2 ∗ (0,882 − 0,75) 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1,236 𝑚 

𝜎𝑧𝑠 =
∑ 𝐹𝑧

𝑏𝑒𝑓𝑓
=

73,31

1,236
= 59,312 𝐾𝑃𝑎𝑚−1 

𝜎𝑧𝑠 = 59,312𝐾𝑃𝑎 < 𝜎𝑑 = 100,0 𝐾𝑃𝑎 

2. Stabilita opěrné zdi proti překlopení kolem bodu O 

Musí platit  

𝐺 ∗ 𝑥0 ≥ 𝐹𝑎 ∗ 𝑧𝑜,𝑎 − 𝐹𝑝 ∗ 𝑧𝑜,𝑝[3] 

Výslednice vlastní tíhy konstrukce G 

𝐺 = ∑ 𝐺𝑖 = 34,5 + 34,5 + 4,31

3

𝑖=1

 

𝐺 = 73,31 𝐾𝑁𝑚−1 

Poloha výslednice G  

𝐺 ∗ 𝑥0 = ∑ 𝐺𝑖 ∗ 𝑥0,𝑖[3] 

73,31 ∗ 𝑥0 = 34,5 ∗ 0,75 + 34,5 ∗ 1,05 + 4,31 ∗ 0,6 

𝑥0 = 0,882 𝑚 

𝐺 ∗ 𝑥0 ≥ 𝐹𝑎 ∗ 𝑧0,𝑎 − 𝐹𝑝 ∗ 𝑧0,𝑝 

73,31 ∗ 0,882 ≥ 36,713 ∗
1

3
∗ 3,5 − 13,5 ∗

1

3
∗ 1,0 

64,659 𝐾𝑁𝑚−1 > 38,332 𝐾𝑁𝑚−1 
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3. Smyk v základové spáře  

Misí platit 

𝜇 ∗ ∑ 𝐹𝑧 ≥ ∑ 𝐹𝑥[3] 

Kde µ je koeficient tření po základové spáře 

𝜇 = 𝜑𝑒𝑓 ∗ tan (
2

3
÷ 1,0) = 30 ∗ 𝑡𝑎𝑛1,0 = 0,524 

Po dosazení  

0,524 ∗ 73,31 ≥ 23,213 

38,414 𝐾𝑁𝑚−1 ≥ 23,213 𝐾𝑁𝑚−1  

7.2 Hydraulické výpočty 

7.2.1 Průtok v korytě před jezem 

Pro výpočet průtoku v korytě bylo použito chézyho rovnice pro prodění s volnou 

hladinou.  

- 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑘𝑜𝑟𝑦𝑡ě: ℎ (𝑚) 

- šířka dna: b (m)  

- průtočná plocha: S= h*b  (m2)  

- 𝑜𝑚𝑜č𝑒𝑛ý 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑: 𝑂 = 2 ∗ ℎ + 𝑏 (𝑚)  

- ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟: 𝑅 =  
𝑆

𝑂
 (𝑚) 

- 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔ů𝑣 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝑛 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

- 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 čá𝑟𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 (𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑛𝑎): 𝑖 (%) 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝐶 =
1

𝑛
∗ 𝑅

1

6  (𝑚0,5𝑠−1) [2] 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡: 𝑣 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖  (𝑚 ∗ 𝑠−1)[2] 

- 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘: 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆 (𝑚3𝑠) [2] 

 

Výpočet 

ℎ = 0 ÷ 1 (𝑚) 

𝑏 = 10 (𝑚) 

𝑛 = 0,04 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

𝑖 = 1 (%) 

Tab. 7.1: Výpočet průtoku v korytě nad jezovým tělesem 

 

h (m.n.m.) h (m) b (m) S (m2) O (m) R  (m) n (sm-0,33) i C (m0,5s-1) v (ms-1) Q (m3s-1)

406,25 0 10 0 10 0 0,04 0,01 0 0 0

406,35 0,1 10 1 10,2 0,10 0,04 0,01 16,98 0,53 0,53

406,45 0,2 10 2 10,4 0,19 0,04 0,01 18,99 0,83 1,67

406,55 0,3 10 3 10,6 0,28 0,04 0,01 20,26 1,08 3,23

406,65 0,4 10 4 10,8 0,37 0,04 0,01 21,19 1,29 5,16

406,75 0,5 10 5 11 0,45 0,04 0,01 21,92 1,48 7,39

406,85 0,6 10 6 11,2 0,54 0,04 0,01 22,53 1,65 9,89

406,95 0,7 10 7 11,4 0,61 0,04 0,01 23,05 1,81 12,64

407,05 0,8 10 8 11,6 0,69 0,04 0,01 23,50 1,95 15,61

407,15 0,9 10 9 11,8 0,76 0,04 0,01 23,90 2,09 18,78

407,25 1 10 10 12 0,83 0,04 0,01 24,25 2,21 22,14

Výpočet průtoku v korytě nad jezovým tělesem
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Graf 7.1: konzumční křivka průtoku v korytě 

 

7.2.2 Přepad přes jezové těleso 

Při výpočtu jezových přelivů je třeba uvážit: 

Tvar přelivné plochy 

Vliv přítokové rychlosti (zejména pro V0 ˃ 0,5 m/s) 

Vliv pilířů na boční zúžení přepadového paprsku 

Změna součinitele přepadu s přepadovou výškou 

Pro výpočet byla použita Bazinova rovnice pro dokonalý přepad 

 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑏0 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ0

3

2[2] 

- 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑘𝑜𝑟𝑦𝑡ě: ℎ (𝑚) 

- šíř𝑘𝑎 𝑑𝑛𝑎: 𝑏 (𝑚)  

- 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑝ř𝑒𝑝𝑎𝑑𝑢, 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑢š𝑒𝑛í 𝑣ý𝑝𝑜č𝑡𝑢 𝑢𝑣𝑎ž𝑜𝑣á𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑛í: 𝑚  

- 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎: 𝑔  

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎: ℎ0 =  ℎ + (
𝛼∗𝑣2

2∗𝑔
)  (𝑚) [2] 

- 𝑜𝑚𝑜č𝑒𝑛ý 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑: 𝑏0 = 𝑏 − 0,1 ∗ 𝜉 ∗ 𝑛 ∗ ℎ0 (𝑚) [2] 

- 𝑝𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑛á𝑡𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑠𝑜𝑡𝑖 𝑏𝑦𝑙𝑖 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡𝑦 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑧 𝑣ý𝑝𝑜č𝑡𝑢 7.1: 𝑣 (𝑚/𝑠) 
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Tab. 7.2: Výpočet průtoku přes jezové těleso 

 

  
Graf 7.2: Konzumční křivka přepadu 

7.2.3 Průtok  nátokovým objektem po rekonstrukci 

Pro výpočet průtoku rozdělovacím objektem bylo použito chézyho rovnice pro 

proudění s volnou hladinou. Po zatopení vtoku dojde v nátoku k tlakovému 

proudění a průtok se tak stává závislí na nátokové rychlosti, kterou v tuto chvíli 

můžeme jen odhadnout. Proto jako horní okrajová podmínka byla použita rychlost 

v 2,2 m/s, která odpovídá v profilu před jezem přibližně průtoku Q 22 m3/s z výpočtu 

7.1. 

 

a) Proudění s volnou hladinou 

- 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑘𝑜𝑟𝑦𝑡ě: ℎ (𝑚) 

- šířka dna: b (m)  

- průtočná plocha: S= h*b  (m2)  

- 𝑜𝑚𝑜č𝑒𝑛ý 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑: 𝑂 = 2 ∗ ℎ + 𝑏 (𝑚)  

- ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟: 𝑅 =  
𝑆

𝑂
 (𝑚) 

h (m.n.m.) h (m) s (m) b (m) S (m2) v (ms-1) m (-) ξ (-) g (-) h0 (m) b0 (m) Q (m3s-1)

406,6 0 0,25 10 0 1,08 0,32 1 9,81 0 10 0

406,7 0,1 0,25 10 1 1,29 0,32 1 9,81 0,18 9,96 1,12

406,8 0,2 0,25 10 2 1,48 0,32 1 9,81 0,31 9,94 2,45

406,9 0,3 0,25 10 3 1,65 0,32 1 9,81 0,44 9,91 4,08

407 0,4 0,25 10 4 1,81 0,32 1 9,81 0,57 9,89 5,97

407,1 0,5 0,25 10 5 1,95 0,32 1 9,81 0,69 9,86 8,08

407,2 0,6 0,25 10 6 2,09 0,32 1 9,81 0,82 9,84 10,39

407,3 0,7 0,25 10 7 2,21 0,32 1 9,81 0,95 9,81 12,87

Výpočet průtoku přes jezové těleso
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- 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔ů𝑣 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝑛 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

- 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 čá𝑟𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 (𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑛𝑎): 𝑖 (%) 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝐶 =
1

𝑛
∗ 𝑅

1

6  (𝑚0,5𝑠−1) [2] 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡: 𝑣 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖  (𝑚 ∗ 𝑠−1)[2] 

- 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘: 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆 (𝑚3𝑠) [2] 

 

Výpočet 

ℎ = 0 ÷ 0,75 (𝑚) 

𝑏 = 1 (𝑚) 

𝑛 = 0,02 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

𝑖 = 0,5 (%) 

Tab 7.3: Výpočet průtoku nátokovým objektem při proudění s volnou hladinou

 

 

h (m.n.m.) h (m) b (m) S (m2)
O (m) R  (m) n (sm-0,33) i C (m0,5s-1) v (ms-1) Q (m3s-1)

406,25 0 1 0 1 0 0,02 0,005 0 0 0

406,3 0,05 1 0,05 1,1 0,05 0,02 0,005 29,87 0,45 0,02

406,35 0,1 1 0,1 1,2 0,08 0,02 0,005 33,05 0,67 0,07

406,4 0,15 1 0,15 1,3 0,12 0,02 0,005 34,89 0,84 0,13

406,45 0,2 1 0,2 1,4 0,14 0,02 0,005 36,15 0,97 0,19

406,5 0,25 1 0,25 1,5 0,17 0,02 0,005 37,09 1,07 0,27

406,55 0,3 1 0,3 1,6 0,19 0,02 0,005 37,83 1,16 0,35

406,6 0,35 1 0,35 1,7 0,21 0,02 0,005 38,42 1,23 0,43

406,65 0,4 1 0,4 1,8 0,22 0,02 0,005 38,91 1,30 0,52

406,7 0,45 1 0,45 1,9 0,24 0,02 0,005 39,33 1,35 0,61

406,75 0,5 1 0,5 2 0,25 0,02 0,005 39,69 1,40 0,70

406,8 0,55 1 0,55 2,1 0,26 0,02 0,005 39,99 1,45 0,80

406,85 0,6 1 0,6 2,2 0,27 0,02 0,005 40,26 1,49 0,89

406,9 0,65 1 0,65 2,3 0,28 0,02 0,005 40,50 1,52 0,99

406,95 0,7 1 0,7 2,4 0,29 0,02 0,005 40,72 1,55 1,09

407 0,75 1 0,75 2,5 0,30 0,02 0,005 40,91 1,58 1,19

Nátokový objekt proudění s volnou hladinou
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Graf 7.3 Konzumční křivka průtoku nátokovým objektem 

 

b) Průtok objektem s uvažovaným tlakovým prouděním 

Po zatopení vtoku je uvažováno tlakové proudění, jako výchozí rychlosti byly převzaty 

hodnoty z výpočtu 7.1.   

 

 
Graf 7.4: Konzumční křivka průtoku nátokovým objektem po zatopení vtoku 

 

7.2.4 Průtok náhonem na Vávrovy rybníky 

a) výpočet 

- 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑘𝑜𝑟𝑦𝑡ě: ℎ (𝑚) 

- šířka dna: b (m)  

- průtočná plocha: S= h*b  (m2)  

- 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑠𝑣𝑎ℎ𝑢:  1: 2 = 0,5 
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- 𝑜𝑚𝑜č𝑒𝑛ý 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑: 𝑂 = 2 ∗ √ℎ2 + 0,5ℎ2 + 𝑏 (𝑚)  

- ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟: 𝑅 =  
𝑆

𝑂
 (𝑚) 

- 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔ů𝑣 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝑛 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

- 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 čá𝑟𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 (𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑛𝑎): 𝑖 (%) 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙: 𝐶 =
1

𝑛
∗ 𝑅

1

6  (𝑚0,5𝑠−1) [2] 

- 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡: 𝑣 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖  (𝑚 ∗ 𝑠−1)[2] 

- 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘: 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆 (𝑚3𝑠−1) [2] 

 

Výpočet 

ℎ = 0 ÷ 0,75 (𝑚) 

𝑏 = 1,5 (𝑚) 

𝑛 = 0,02 (𝑠 ∗ 𝑚−0,33) 

𝑖 = 0,5 (%) 

𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑠𝑣𝑎ℎ𝑢:  1: 2 = 0,5 

 

 

 

Tab. 7.4: Výpočet průtoku v korytě náhonu 

 

h (m.n.m.) h (m) b (m) sklon svahu 1:2 S (m2)
(O m) R  (m) n  (sm-0,33) i C (m0,5s-1) v (ms-1) Q  (m3s-1)

406,25 0 1,5 0,5 0 1,5 0 0,02 0,005 0 0 0

406,3 0,05 1,5 0,5 0,076 1,612 0,05 0,020 0,005 30,07 0,46 0,04

406,35 0,1 1,5 0,5 0,155 1,724 0,09 0,020 0,005 33,47 0,71 0,11

406,4 0,15 1,5 0,5 0,236 1,835 0,13 0,020 0,005 35,53 0,90 0,21

406,45 0,2 1,5 0,5 0,320 1,947 0,16 0,020 0,005 37,00 1,06 0,34

406,5 0,25 1,5 0,5 0,406 2,059 0,20 0,020 0,005 38,15 1,20 0,49

406,55 0,3 1,5 0,5 0,495 2,171 0,23 0,020 0,005 39,08 1,32 0,65

406,6 0,35 1,5 0,5 0,586 2,283 0,26 0,020 0,005 39,86 1,43 0,84

406,65 0,4 1,5 0,5 0,680 2,394 0,28 0,020 0,005 40,54 1,53 1,04

406,7 0,45 1,5 0,5 0,776 2,506 0,31 0,020 0,005 41,13 1,62 1,26

406,75 0,5 1,5 0,5 0,875 2,618 0,33 0,020 0,005 41,65 1,70 1,49

406,8 0,55 1,5 0,5 0,976 2,730 0,36 0,020 0,005 42,13 1,78 1,74

406,85 0,6 1,5 0,5 1,080 2,842 0,38 0,020 0,005 42,55 1,86 2,00

406,9 0,65 1,5 0,5 1,186 2,953 0,40 0,020 0,005 42,95 1,92 2,28

406,95 0,7 1,5 0,5 1,295 3,065 0,42 0,020 0,005 43,31 1,99 2,58

407 0,75 1,5 0,5 1,406 3,177 0,44 0,020 0,005 43,65 2,05 2,89

407,05 0,8 1,5 0,5 1,520 3,289 0,46 0,020 0,005 43,96 2,11 3,21

407,1 0,85 1,5 0,5 1,636 3,401 0,48 0,020 0,005 44,26 2,17 3,55

407,15 0,9 1,5 0,5 1,755 3,512 0,50 0,020 0,005 44,54 2,23 3,91

407,2 0,95 1,5 0,5 1,876 3,624 0,52 0,020 0,005 44,80 2,28 4,28

407,25 1 1,5 0,5 2,000 3,736 0,54 0,020 0,005 45,05 2,33 4,66

průtok korytem náhonu
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Graf 7.5: Průběh rychlosti a konzumční křivka průtoku korytem náhonu 

 

 

b) Posouzení opevnění koryta náhonu tvořené travním porostem 

Travní porost musí vytvořit pružný souvislý a odolný obklad zemního svahu a pak je 

schopen dle některých našich i zahraničních pramenů krátkodobě odolávat rychlostem až 

4,0  m/s a tečnému napětí až 100 Pa. Jako průměrnou hodnotu je možné doporučit 

nevymílací rychlost vv = 2 m/s a kritické tečné napětí τc= 80 Pa. Této odolnosti dosahuje 

samozřejmě až dostatečně vzrostlý a zapojený drn, to znamená po 12 až 18 měsících od 

založení. Do té doby je nutné počítat se sníženou odolností svahu a navrhovat příslušná 

opatření: chránit svah emulzemi, foliemi, humusovat a osévat až po jarních velkých 

vodách. [1] Podle výše uvedených vlastností je opevnění travním drnem dostačující. Při 

výpočtu byly stanoveny maximální rychlosti v korytě na 2.3 m/s.  
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