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Anotace  

Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákově 

Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci 

Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením 

současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu 

užívána.  

 

klíčová slova: studie, malá vodní nádrž, rekonstrukce 

 

Annotation 

Study of reconstruction of small water reservoir in Nosákov 

The subject of the diploma thesis is a study of the reconstruction of a small 

water reservoir in the village of Nosákov, according to a private investor. The author 

deals with the evaluation of the current state of the pond and the proposal of its 

reconstruction so that it can be reused. 
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1. ÚVOD  

Hlavním tématem této diplomové práce je návrh rekonstrukce hráze a objektů 

malé vodní nádrže, která se nachází v katastrálním území obce Nosákov v jižní části 

Středočeského kraje. Nádrž leží na toku Zvěstovského potoka. Hlavním záměrem 

investora je opětovné užívání rybníka k akumulaci vody. Tato vodní plocha  

je zaznamenána už na mapách Prvního vojenského mapování, proto i přes malou 

plochu vodní hladiny, je v zájmu vlastníka tento rybník zachovat.  

Dle současných trendů nedochází ve velké míře k výstavbě nových vodních 

nádrží. Větší zájem se soustředí na rekonstrukce a odbahňování nádrží,  

a to v případech kdy je vlastník ochotný do těchto prací investovat kapitál. 

Ministerstvo zemědělství vypisuje vícero dotačních programů, ze kterých mohou být 

tyto projekty financovány. Pro rekonstrukci nosákovské nádrže nebude však možné  

na tyto dotace dosáhnout. To především proto, že hráz je a bude tvořena z větší části 

z betonových zdí. 

Další problematikou, které se bude tato rekonstrukce dotýkat je vznik 

vnitřních filtračních nestabilit tělesa hráze. U tohoto objektu došlo k vytvoření 

rozsáhlé preferenční cesty, která znemožňuje v letních měsících udržet hladinu 

stálého nadržení na požadované úrovni.  

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout rekonstrukci vodní nádrže 

tak, aby byly splněny požadavky pro návrh malé vodní nádrže dle 75 2410  

a ČSN 75 1935.  
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2. Literární rešerše 

2.1.  Malé vodní nádrže 

Norma ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) definuje malou vodní nádrž  

se sypanou hrází za současného splnění podmínek: 

a) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil. m
3
, 

b) největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. 

Dle této normy se rekonstrukcí rozumí úprava, přestavba a budování nových zařízení 

a částí malých vodních nádrží (hráze, objekty, prostor nádrže a okolí) 

provozovaných, zrušených nebo havarovaných, které nevyhovují požadavkům na 

jejich funkci  

a bezpečnost. 

Všeobecně musí být při návrhu nádrží stanoveny vlivy, definovány účely  

a stanoveny hlavní a vedlejší funkce nádrže. Využití nádrže má být, pokud možno 

víceúčelové. 

Návrh nádrže musí být posouzen zejména z následujících hledisek: 

a) bezpečnosti a spolehlivost vodního díla,  

b) souladu s územně plánovací dokumentací, 

c) začlenění do krajiny, památkové péče, ochrany přírody, 

d) potřeb zemědělství a lesnictví, popřípadě jiných veřejných zájmů, 

e) hydrologie toku a povodí, 

f) využití navrhovaných a existujících nádrží ve vodohospodářské soustavě, 

g) vlivu výstavby na stávající, popřípadě plánované stavby a investice zejména 

v místě nádrže a dále po toku, 

h) připravovaných investic a úprav v povodí nádrže a na toku pod nádrží, 

i) souladu s Plány hlavních povodí a s příslušným Plánem oblasti povodí. 

Ze zásad pro návrh nádrže musí typ hráze, její tvar, konstrukce a založení splňovat 

požadavky: 

a) filtrační stability hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným odvedením 

průsakové vody, 

b) statické a deformační stability jednotlivých částí a celku včetně podloží, 

c) potřebné vodotěsnosti nádrže, 

d) bezpečnosti proti přelití a porušení hráze, 

e) životnosti díla. 
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2.2.  Posouzení bezpečnosti vodních děl při povodni 

Posuzování bezpečnosti vodní děl při povodní upravuje norma ČSN 75 2935. 

Bezpečnost je posuzována u vodních děl, nad kterými se provádí 

technickobezpečnostní dohled a jejíž součásti je vzdouvací stavba, která přehrazuje 

údolí toku a vytváří nádrž. Vodní díla jsou řazena do kategorií podle možných 

následků případné havárie vodního díla. Jsou posuzována z hlediska: 

a) ohrožení lidských životů, 

b) výše ekonomických škod, 

c) poškození životního prostředí, 

d) sociálních a ekonomických důsledků pro vlastníka, region a stát. 

Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla je vyjádřená pravděpodobností 

překročení kulminačního průtoku. Zájmová kategorie této diplomové práce je IV. 

kategorie vodních děl. Hodnoty požadované míry bezpečnosti jsou uvedeny v tabulce 

1. 

U vodních děl IV. kategorie lze volit nižší míru zabezpečenosti p = 0,01, ale 

to jen v odůvodněných případech, kdy škody postihnou pouze vlastníka vodního díla  

a ostatní škody jsou nevýznamné. U velmi malých nádrží s celkovým objemem 

menším než 5000 m
3
 lze uplatnit nižší míru zabezpečenosti p = 0,005, ta musí být 

písemně zdůvodněna. 
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Tabulka 1: Požadovaná míra bezpečnosti pro návrh a posuzování vodních děl IV. kategorie 

Kategorie 
vodního 

dila 

Pravděpodobné 
škdy při 
hypotetické 
havárii vodního 
díla 

Hodnotící hlediska podle 
potenciálního rozsahu škod při 
hypotetické havárii vodního díla 

Požadovaná míra 
bezpečnosti VD 

Potencionální 
rozsah 
celkových škod 

Uvažované ztráty 
lidských životů 

p = 1/N N (let) 

IV. nízké 

nízké 
ekonomické 
škody, škody na 
životní 
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 

 

2.3.  Sediment vodních nádrží 

Dle koncepce Mezinárodní komise pro ochranu Labe (dále jen MKOL)  

pro nakládání se sedimenty, hrají právě sedimenty klíčovou roli pro nepostradatelné 

funkce ekosystémů. Nakládání se sedimenty se přímo nebo nepřímo dotýká 

požadavků vodního hospodářství, zemědělství, rybářství a rekreace. [4] 

Sediment ve vodní nádrži vzniká usazováním částic, které přirozeně unáší 

voda. Při rozšíření profilu, dojde ke snížení rychlosti proudění a unášené částice 

přirozeně sedimentují. Vzniklý materiál může mít povahu od štěrkopísků a písků 

sedimentovaných v proudných úsecích toků, až po jílovitohlinitý či jílovitý substrát  

v rybnících. Vznik sedimentu je přirozený proces, který je urychlován 

antropogenními zásahy do krajiny. [5] 

Dle zákona č. 156/1998 Sb. se sedimentem rozumí usazeniny na dně rybníků, 

vodních nádrží a vodních toků vznikající převážně usazováním erodovaných půdních 

částic. 

2.3.1. Problémy vázané na zanášení vodních nádrží sedimentem 

Důsledkem zanášení je postupné omezování až znemožňování 

vodohospodářských, biologických a ekologických funkcí malých vodních nádrží. [7] 
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Bačík jmenuje konkrétněji nejzávažnější problémy spojené se zanášením 

nádrží:  

 zmenšení objemu nádrže,  

 zhoršení jakosti akumulované vody v důsledku rozpadu organického podílu 

sedimentů v důsledku adsorpce toxických látek na povrchu částic,  

 ovlivnění manipulačních zařízení, případně abraze turbín u nádrží s vodní 

elektrárnou,  

 zhoršení kyslíkové bilance,  

 zhoršení protipovodňové ochrany v úseku nad nádrží vlivem vzdutí hladiny 

vody nánosy,  

 degradace dna vznikem hladové vody pod hrází. [1] 

2.3.2. Příčiny zanášení vodních nádrží sedimentem 

Sedimenty jsou do nádrže dodávány v impulzech, vznikajících v průběhu 

přívalových srážek, které jsou odděleny obdobím nízkých průtoků. Během těchto 

impulzů dochází k vystřídání vrstev hrubých a jemných sedimentů. Vrstvy se mohou 

odkrýt v oblasti sedimentace, nebo v oblasti kde dochází k odběru vody. Při 

sezonním vypouštění nebo při akumulaci organického materiálu (řasy, listy ve vodě 

apod.) může také docházet ke tvorbě pravidelných vrstev bahna. Za předpokladu, že 

nedojde  

k rozrušení sedimentů v nádrži, lze rekonstruovat historii vzniku sedimentů [1] 

Materiál se ukládá nejvíce na vtoku do nádrže, kde snižuje hloubku vody,  

a tím se prostor stává dostupnější pro zarůstání vynořenou (emerzní) vegetací,  

což zvyšuje drsnost a přispívá k dalšímu zpomalení průtoku vody. Tím je ještě více 

akcelerováno zanášení prostoru a vodní nádrž se tak od vtoku stále rychleji  

zazemňuje. [2] 

Šálek (2008) shrnuje hlavními příčiny zanášení vodních nádrží, kterými  

jsou tyto tři zdroje: 

 abraze břehů vlastní nádrže a eroze koryta nad nádrží, 

 vnitřní zanášení, 

 přítok nerozpuštěných látek z povodí nádrže. [3] 

Břehová abraze je jev způsobovaný především účinky vln na břehovou linii. 

Dochází k uvolňování zeminy, k jejímu posunu a posléze k jejímu poklesu  
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do akumulačního prostoru. Vznik a míra abraze závisí na sklonu návodního svahu, 

pedologickém složení, kolísání hladiny v nádrži, na délce břehu a na antropogenní 

činnosti. Vzhledem k tomu, že jsou vlny závislé na síle větru, rozhoduje i velikost 

plochy hladiny a převládající směr větrů.  

Vnitřní zanášení je proces přirozený. Biomasa je nedílnou součástí ekosystému 

vodních nádrží, patří k jejímu vývoji i proces odumírání, zánik a rozklad. 

Nepřirozeným procesem je nadbytek živin důsledku nešetrné zemědělské činnosti, 

komunálního znečištění a imisního znečištění. V důsledku nadbytku nutrientů 

dochází k eutrofizaci vody nádrže. [8] 

Zdrojem zanášení z povodí nádrže je produkt eroze ze zemědělských pozemků, 

z lesních pozemků a porostů. Obecné jsou to látky odnášené vodou z celého povodí, 

včetně produktů eroze z vlastního toku. Tyto splaveniny a plaveniny, které tvoří 

sediment, jsou děleny na: 

 anorganické – nejjemnější jílovité a prachové částice, písky a štěrky, 

 organické – rostlinné zbytky ze zemědělských pozemků a lesních porostů, 

 chemické – zbytky průmyslových hnojiv, pesticidů a ochranných prostředků 

používaných v zemědělství či lesnictví. [3] 

Jednou ze známých příčin zanášení nádrží sedimentem je karbování v nádrži 

výše na toku. Karbování spočívá v rozvíření usazeného bahna při vypouštění nádrže 

tak, že dříve sedimentovaný nános odteče společně s vodou. Tento přistup je zcela 

nepřijatelný, ale stále používaný. Jedná se přesouvání problému jinam, dále od 

svého původu.  

2.3.3. Opatření proti zanášení nádrže sedimentem 

Po stanovení příčin zanášení vodní nádrže sedimentem, následuje návrh 

opatření. Z obecných kritérií vyplývá, že je třeba dávat přednost řešení problému  

u zdroje odstraněním jeho příčiny. I v případech, kdy již příčina neexistuje, je třeba 

postupovat co nejblíže jejího zdroje. [4] 

Opatření směřující k zamezení následujících příčin:  

 Abraze břehů vlastní nádrže a eroze koryta nad nádrží 

Opatřením jsou technická řešení, která zajistí ochranu namáhaného svahu, 

např. oplůtky nebo vegetační opatření výsadbou keřových vrb do břehové linie. 

Nejlepším opatřením je komplexní řešení celého litorárního pásma, které splňuje  
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i náročná ekologická hlediska, kde je dán i prostor pro růst a vývoj tvrdých vodních 

rostlin. 

 Vnitřní zanášení 

Opatření k omezení tohoto zdroje procesu zanášení spočívá: 

a) omezení růstu vodních rostlin, především sečením a následným odstraněním 

hmoty mimo nádrž, 

b) omezení přísunu zbytků hnojiv ze zemědělských pozemků, snižování zátěže 

z komunálního znečištění a snižování imisí. Toto souvisí s řadou velmi vážných 

celospolečenských problémů. 

 Přítok nerozpuštěných látek z povodí nádrže 

Pro tuto příčinu je třeba přistoupit se všemi protierozními opatřeními, která  

je možno realizovat v daném povodí, a to především na zemědělských  

pozemcích. [3] 

2.3.4. Odběr vzorků sedimentu  

Odbahňování nádrže musí předcházet řádná příprava a zpracování 

jednoduchého návrhu odbahnění. Návrhu předchází průzkumné práce sondáží, které 

mohou probíhat při plném stavu napuštění i ve vypuštěné nádrži. Nejlepší podmínky 

pro průzkum dna jsou v horizontu dvou až tří týdnů po jejím vypuštění. Orientačně  

se dají vytyčit oblasti s různou zrnitostí sedimentu. Ke zjištění mocnosti nánosu 

sedimentu lze použít geodetickou metodu. Nejprve se provede měření sondýrkou 

v předem určených bodech tak, aby byla vytvořena dostatečně hustý síť pro kvalitní 

odhad objemu sedimentu v nádrži. Z geodetického zaměření a ze zjištěných mocností 

sondováním, jsou vytvořeny příčné profily, ze kterých se následně vyhodnotí 

graficky i početně množství usazeného sedimentu. [3] 

Kvalita sedimentu se zjišťuje fyzikálně chemickým rozborem z odebraných 

vzorků. Osoby oprávněné k odběrům a rozborům vzorků jsou stanoveny vyhláškou 

257/2009 Sb. 

Vyhláška stanovuje postupy pro: 

a) analytické rozbory sedimentů a půdy 

Provádí je akreditované laboratoře nebo odborná pracoviště, která mají 

posouzený systém kvality dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 
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b) odběr vzorků 

Provádí je akreditovaná pracoviště nebo odborná pracoviště, která mají 

posouzený systém kvality vzorkování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 

2.3.5. Těžba sedimentu  

Rozsah laboratorních průzkumů sedimentů se upřesňuje v návaznosti  

na předpokládaný způsob využití nebo uložení sedimentu. Během přípravy je nutné 

zjistit: 

 množství a kvalitu sedimentu, 

 na základě výsledku rozboru kvality a odhadu množství sedimentu 

rozhodnout o jeho využití, 

 způsob těžby sedimentu, 

 trasa a způsob dopravy, 

 vhodné pozemky k deponiím, mezideponiím i pozemky ke konečnému 

využití sedimentu v surovím či upraveném stavu, 

 potřebné finanční prostředky. 

Po vyhodnocení kvality sedimentu, lze přistoupit ke stanovení postupu těžení. 

Existují následující metody: 

 suchou cestou s použitím strojů pro zemní práce, 

 mokrou cestou pomocí sacích bagrů, 

 kombinací suché a mokré cesty, 

 těžbou korečkovými rypadly z plovoucích pontonů, 

 výjimečně odstřelem bahna. 

Technologický postup pro suchou cestu závisí především na mocnosti vrstvy 

nánosu, na únosnosti dna pro těžkou mechanizaci a na stupni propustnosti dna. 

Otázka zachování nepropustnosti dna hraje důležitou roli. Je nutno posoudit, zda lze 

těžkou mechanizací dostatečně citlivě odstranit potřebnou vrstvu nánosu bez 

porušení původního dna. Velmi důležité je i posouzení požadavku na zachování 

potřebné vrstvy jako zárodek ekosystému. 

Těžba mokrou cestou se provádí pomocí sacího bagru plovoucího na 

hladině. Sediment je odsáváním ve směsi s vodou a přepravován hydrodopravou. 

Touto cestou nelze odtěžit ta místa v nádrži, která jsou osídlena vegetací, hlavně 
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kvůli značnému prokořenění sedimentu. Pokud je záměrem odstranit i tato místa, volí 

se metoda kombinovaná. 

Při odstraňování sedimentu kombinovanou cestou, je nános ze dna 

odstraňován mokrou cestou a plochy prorostlé vegetací jsou odstraněny následně  

po vypuštění nádrže suchou cestou. Lze také použít plovoucího korečkového 

rypadla, ale to jen u velkých nádrž, vzhledem k prostorově náročné manipulaci 

s pontonem. [3] 

2.3.6. Ukládání sedimentu – jeho použití 

Na vytěžené sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků již není 

třeba pohlížet jako na odpad, pokud kvalita vytěženého sedimentu bude vyhovovat 

požadavkům uvedeným v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 Sb. – Tabulka 2. 

Tabulka 2: Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, 

včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. 

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 AOX mg/kg sušiny 30 

As  

mg/kg 

sušiny 30 uhlovodíky C10 - C40 mg/kg sušiny 300 

Cu 

mg/kg 

sušiny 100 trichlorethylen mg/kg sušiny 50 

Hg 

mg/kg 

sušiny 0,8 tetrachlorethylen mg/kg sušiny 50 

Cd 

mg/kg 

sušiny 2,5 BTEX mg/kg sušiny 400 

V 

mg/kg 

sušiny 180 PAU mg/kg sušiny 6000 

Co 

mg/kg 

sušiny 30 PCB mg/kg sušiny 200 

AOX = adsorbovatelné organické halogeny, BTEX = monocyklické aromatické uhlovodíky 

nehalogenované (suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů) PAU = polycyklické aromatické 

uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, 

benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, 

naftalenu a pyrenu), PCB =ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 

101, 118, 138, 153 a 180) 
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Zákon č. 334/1992 Sb., Používání sedimentů na zemědělské půdě 

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské 

půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho 

obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při 

dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. 

Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní 

vlastnosti a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé 

fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy. 

Zákon č. 156/1998 Sb., Zákon o hnojivech 

Sedimenty nesmějí být používány, pokud obsah rizikových prvků  

a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou mají být použity, a další vlastnosti 

sedimentu překročí limity stanovené prováděcím právním předpisem – Vyhláška  

č. 257/2009 Sb. 

Vyhláška č. 257/2009 Sb., Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě: 

Dle této vyhlášky, lze používat sedimenty na zemědělské půdě pokud: 

a) hodnoty koncentrací rizikových prvků nepřekročují hodnoty stanovené  

V případě podezření kontaminace sedimentu jinými rizikovými látkami,  

než jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky, se postupuje dle Zákona  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten říká, že je-li i při 

splnění požadavků na kvalitativní vlastnosti sedimentu podezření na výskyt 

rizikových prvků nebo rizikových látek v sedimentu, které nejsou stanoveny Přílohou 

č.1 Vyhlášky  

č. 257/2009 Sb, a v důsledku toho hrozí riziko poškození příznivých fyzikálních, 

biologických nebo chemických vlastností zemědělské půdy, může orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu žadateli uložit zpracování ekotoxikologických testů. 

Prokážou-li ekotoxikologické testy toxicitu sedimentu, souhlas nelze udělit. 

Dodržení limitních hodnot se prokazuje protokolem o výsledcích analýz 

z odebraných vzorků sedimentu – Příloha č. 2, část A. 

b) hodnoty koncentrací rizikových prvků a látek v půdě, na kterou má být 

sediment uložen nepřekračují limitní hodnoty stanovené Příloha č. 3 

Pokud nejsou u rizikových látek v sedimentu překročeny limitní hodnoty, 

není požadováno stanovovat limitní hodnoty koncentrací rizikových látek 
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obsažených v půdě uvažované pro uložení sedimentů. V případě, kdy jsou v půdě 

geogenně podmíněny extrémní obsahy některých rizikových prvků, lze sediment na 

tyto půdy uložit, pokud hodnoty rizikových prvků nepřekračují limitní hodnoty v této 

půdě. Dodržení limitních hodnot se prokazuje protokolem o výsledcích analýz 

z odebraných vzorků sedimentu – Příloha č. 2, část B. 

c) nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností 

půdy, na níž jsou vytěžené sedimenty použity, a výše obsahu skeletu 

v sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v Příloze č.1. 

 

d) je dodržena maximální aplikační dávka sedimentu stanového v Příloze č.5 

Sediment musí být odvodněný a jeho použití nesmí zhoršit vodní režim půdy. 

Maximální dávka je stanovena tak, aby nedošlo k překročení maximálně přípustných 

hodnot rizikových prvků v půdě. Tato dávka je na pozemek aplikovaná v jednotné 

agrotechnické operaci, v souvislém časovém období a za příznivých fyzikálních  

a vlhkostních podmínek. Je ukládaná rovnoměrně po ploše, v maximální výšce 

vrstvy do 10 centimetrů. Sediment musí být do půdy zapraven do 10 dnů od 

rozprostření.   Pokud je hloubka orničního profilu nižší jak 30 centimetrů, musí být 

dodržen poměr sedimentu k ornici 1:3. 

e) jsou dodržena časové rozpětí použití sedimentu na daném pozemku 

- doba od posledního použití sedimentu je delší než 10 let 

- doba od posledního použití upraveného kalu je delší než 1 rok 

Přílohou č. 6 této vyhlášky je evidenční list o použití sedimentu, který slouží 

jako formulář o použití sedimentu na zemědělské půdě.  

2.4.  Filtrační deformace v zeminách 

2.4.1. Filtrační deformace 

Filtrační deformace je změna struktury a vlastností zeminy v prostoru a v čase 

způsobené prosakující vodou. Jedná se především o změny granulometrického 

složení zeminy, pórovitosti, propustnosti, objemové tíhy, případně její celistvosti  

a neporušenosti. Procesy a jejich iniciace jsou výrazně ovlivněny vlastnostmi zeminy 

a průsakovým režimem charakterizovaným jeho stavovými veličinami (směr 
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proudění, hydraulický gradient, specifický průsak apod.).  Říha upozorňuje, že lze na 

tuto problematiku pohlížet ze dvou základních hledisek, rozlišuje lokální a globální 

filtrační stabilitu. 

 Lokální filtrační nestabilita  

 V prostorově omezené oblasti konstrukce nebo podloží, může dojít vlivem 

překročení mezních podmínek (geodetických, napjatostních, hydraulických) ke 

vzniku místních poruch. Mohou být neškodné nebo postupně vyústit v celkové 

poškození a v možnou havárii. 

Lokální filtrační deformace zprvu zasáhnou pouze omezenou oblast zemní 

konstrukce, případně její podloží. Jde o místa nejvíce namáhaná proudovým tlakem, 

o oblasti styku různých materiálů nebo o nejslabší místa kontrakce. 

 Globální stabilita  

 Je vázaná na zamezení vzniku privilegované cesty. Počátkem vzniku spojité 

průsakové cesty je jakákoli nepříznivá kombinace lokálních filtračních poruch. 

 

Typy lokálních filtračních nestabilit 

A. Kontaktní sufoze a eroze při kolmém proudění ke styku materiálů různých 

zrnitostí 

Ke kontaktní sufozi dochází u nestejnozrnné základní zeminy,  

kdy je do sousedního hrubozrnného materiálu vyplavena pouze její jemná frakce. 

K tomuto jevu dochází pouze v případě proudění ze zeminy jemnozrnné do zeminy 

hrubozrnější. Nejčastěji se jev rozvine v oblasti vstupu filtračního proudění do drénu, 

v místech, kde dochází k největším specifickým průtokům a gradientům.   

U soudržných zemin dochází k exfolaci (odlupování celých hrudek zeminy) 

v důsledku snížené soudržnosti. V případě kontaktní eroze dojde ke ztekucení 

stejnozrnné základní zeminy a k jejímu vyplavení do hrubozrnného sousedního 

materiálu. Oba jevy na kontaktu nesoudržných zemin různé granulometrie zavisí  

na zrnitosti, tvaru zrn, pórovitosti a rozměrech pórů sousedících zemin. Dále závisí  

na režimu proudění vody a velikosti specifického průtoku
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Obrázek 2: Mechanismus kontaktní 

eroze při vzestupném proudění.  

 

B. Kontaktní rozmývání 

Kontaktním rozmýván na rozhraní nesoudržných zemin se rozumí sufoze  

nebo eroze způsobená vodou proudící rovnoběžně se stykovou plochou jemnozrnné 

nebo hrubozrnné zeminy. Ve fázi iniciace dochází nejdříve k vymývání jednotlivých 

částic jemnozrnné zeminy a v bezprostřední blízkosti rozhraní zrnitostí. Následně 

dochází k pohybu jemných zrn póry hrubozrnného materiálu. V průběhu dalšího 

vývoje filtrační poruchy se do pohybu dostávají jemné částice z rozsáhlejší oblasti 

svého prostředí a hrubší materiál začne propadávat do vzniklého uvolněného 

prostoru. Jemné a hrubé částice se mísí a tím vzniká v oblasti původního rozhraní 

zemin nepravidelná vrstva v odlišnými vlastnostmi od obou původních prostředí. 

Obrázek 1: Mechanismus kontaktní 

sufoze při sestupném proudění. 

Obrázek 3: Kontaktní rozmývání 

nesoudržných zemin. 

Obrázek 4: Vnitřní sufoze při 

sestupném proudění 
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B. Vnitřní sufoze a vnitřní eroze 

K tomuto jevu dochází v porézním prostředí v případě, že v příslušném 

objemu homogenní zeminy dochází k pohybu jemných frakcí v pórech. Tím dochází  

ke zvětšování pórovitosti a propustnosti materiálu. Dojde-li k vyplavení větších zrn 

tvořící skelet, může vnitřní sufoze způsobit sedání zeminy. Vnitřní sufozi lze zabránit 

snížením hydraulického gradientu a v některých případech řádným zhutněním 

zeminy.  

C. Ztekucení a vnější sufoze                                                                                

Objemové zatížení, které způsobuje voda prosakující zemní konstrukcí nebo 

jejím podložím, může v různém rozsahu způsobit změnu struktury a mechanických 

vlastností pórovitého prostředí. Tyto změny se mohou stát příčinou vzniku lokální 

nestability podloží nebo samotné konstrukce hráze. V případě širšího rozsahu této 

deformace, může dojít k usmyknutí nebo ke vzniku privilegované průsakové cesty.  

Na počátku těchto projevů je většinou ztekucení, případně vnější sufoze. Ztekucení 

nastává u stejnozrnitých zemin s číslem nestejnorodosti cca CU < 20. Mechanická 

sufoze vzniká odplavením jemných částic z objemu zeminy. Je charakteristická  

pro nejstejnozrnité zeminy s vyšším číslem nejstejnozrnitosti CU >10.V případě 

středně nestejnozrnitých zemina s 10 < CU < 20 mohou nastat oba jevy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vnější sufoze  
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3. Popis malé vodní nádrže v Nosákově 

3.1. Zájmové území 

Malá vodní nádrž Nosákov se nachází na území Středočeského kraje, v jižní 

častí bývalého okresu Benešov. Vodoprávním úřadem spadá pod působnost  

MěÚ Votice. Směrem na severozápad se nedaleko Nosákova nachází soustava 

jankovských rybníků, které jsou využívány jako rybochovné. Východním směrem 

leží CHKO Blaník.  

Hydrologické poměry 

Zvěstovský potok, který zásobuje vodou sledovanou vodní nádrž,  

(ČHP -1-09-03-0520) pramení dvěma prameny jihozápadním směrem. První pramen 

je nedaleko obce Mouřenín ve vzdálenosti 1 km od nádrže v nadmořské výšce  

525 m, druhý je vzdálený 1,2 km v nadmořské výšce 530 m u obce Královičky. 

Zvěstovský potok se vlévá u obce Libouň do rybníku Strašík (plochou hladiny 9,2 

ha) jako pravostranný přítok Strašického potoka. Strašický potok se dále vlévá do 

řeky Blanice na jejím 36,6 říčním km v nadmořské výšce 380 m. Celková plocha 

povodí Zvěstovského potoka je 19,215 km
2
.  

 

Obrázek 6: Prameny Zvěstovského potoka 

3.2. Rybník historicky 
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Obrázek 7: Nádrž Nosákov na mapovém výstřižku z Prvního vojenského mapování 

 Historicky již z map Prvního vojenského mapování, které spadá do let 1764  

až 1768 a 1780 až 1783 (rektifikace), je patrná existence této malé vodní nádrže. 

Vzhledem k její velikosti a měřítku mapy nelze určit její přesnou pozici. Dle tohoto 

mapování se výše na toku Zvěstovského potoka nacházely tři nádrže. Ta nejbližší 

námi sledovanému rybníku, již neexistuje.  V současné době se zde nacházejí 

mokřady,  

které dokládají její dřívější pozici a velikost. Důvod zrušení této nádrže není znám. 

Zajímavý je fakt, že zřejmě po jejím zániku došlo k rozdvojení odtoku, který se asi  

po 150 metrech slévá znovu do jednoho. Po zkoumání dalších historických mapování 

je možné, že se díky tomuto rozdvojení mohla pozice námi sledované nádrže měnit, 

nebo že dokonce existovaly dvě nádrže současně.  

 

Obrázek 8: Nádrž Nosákov na mapovém výstřižku ze Druhého vojenského mapování 
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3.2. Současný stav nádrže  

 Zaměření nádrže 

Pro zaměření polohových a výškových bodů tělesa hráze a jeho objektů byla 

použita geodetická metoda měření GPS technologií.. Sklony potrubí byly zaměřeny 

nivelačním přístrojem a pomocí měřícího pásma byly změřeny délky potrubí. 

Výsledky měření GPS byly dále zpracování v Softwaru Autodesk Civil 3D. Pomocí 

tohoto softwaru byly vypracovány podélné a příčné řezy a dále spočítány kubatury 

sedimentu určenému k odtěžení. 

 Objekty 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé objekty nádrže a objekty 

ovlivňující průtok na přítoku a odtoku z nádrže. Celkovou situaci a umístění těchto 

objektů ukazuje výkres Situace – důležité objekty. Každý objekt je pro lepší orientaci 

zdokumentován fotograficky. Popisy jednotlivých objektů jsou doplněny schématy, 

výpočty a grafy. Výpočty jsou prováděny na základě vzorových příkladů 

výpočtových skript Hydraulika II (Havlík, Marešová 1995). Objekty jsou rozděleny 

následujícím způsobem: 

a) Objekty nádrže 

3.2.1. Hráz 

3.2.2. Nátokový objekt 

3.2.3. Požerák 

3.2.4. Bezpečnostní přeliv 

3.2.5. Odpadní potrubí 

b) Důležité objekty v okolí nádrže 

3.2.6. Zatrubnění Zvěstovského potaka výše na toku  

3.2.7. Zatrubněná část na druhé větvi potoka DN 400 

3.2.8. Zatrubněná část před revizní šachtou 

3.2.9. Revizní šachta 

3.2.10. Zatrubněná část za revizní šachtou 

 

http://www.cadstudio.cz/civil3d
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Pro doplnění následují schémata objektů a schéma s vyznačením toku obou větví 

Zvěstovského potoka. 

 

 

Schéma 1: Objekty nádrže 
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Schéma 2: Objekty v okolí nádrže 
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Schéma 3: Naznačení toku Zvěstovského potoka 

 

3.2.1.  Hráz 

Hráz je tvořena při severní, východní a jižní straně betonovou zdí s celkovou 

délkou 50 metrů. Na západní straně skokem přechází v kamennou rovnaninu.  

Tloušťka zdi je po obvodu proměnlivá, její průměrná hodnota je 0,25 metru. Výška 

konstrukce je závislá na výšce terénu. Na západním a jižním břehu má výšková kóta 

průměrnou hodnotu 483,76 m n.n., na severním straně je zeď o 0,2 metru vyšší, 

přesně na kótě 483,89 m n.m. Hráz je celkově ve špatném technickém stavu, zejména  

na východní a jižní straně, kde je silně poškozená erozivními účinky vody. 

Z pozorování jejího stavu lze odhadnout dřívější technologii výstavby, kdy byl  

do bednění vyskládáván i kámen zhruba o velikosti 150-300 mm a poté zaléván 

betonem s nízkou hustotou. Tato metoda výstaby není vhodná především proto, že 

není možné zaručit dostatečnou krycí vrstvu kameniva. Tím vznikla při povrchu 

slabá místa se silnou dispozicí k degradaci abrazí. 

Břeh na západní straně je zpevněný kamennou rovnaninou přibližně ve 

sklonu 1:2. Tento břeh leží na rozhraní dvou pozemků, proto je v nejvyšším místě 

rovnaniny dřevěný plot, který je odděluje. I tento zához je ve špatném technickém 

stavu, není zajištěná jednotná výšková úroveň ani tloušťka vrstvy. Ve vzdálenosti 10 

m od severního břehu narušuje rovnaninu kmenu uhynulého stromu a o další 5 m 

dále z rovnaniny vyrůstá náletová dřevina.  
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Fotografie 2: Pohled na nádrž – východní a jižní břeh 

Fotografie 1: Pohled na severní břeh 
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Fotografie 3: Pohled na nádrž od požeráku – západní břeh a nátokový objekt 

 

Fotografie 4: Pohled na západní břeh s kamennou rovnaninou 
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Fotografie 6: Abrazí porušená zeď východního břehu 

Fotografie 5: Pohled na západní břeh – přechod betonové zdi v kamennou rovnaninu 
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Fotografie 7: Pohled na západní břeh – kmen a dřeviny v kamenné rovnanině  

Narušení hráze vnitřní erozí 

Obrázek 9: Výsledné deformace hráze porušené vnitřní erozí 
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           V místech rozrušených abrazí došlo k jejich zanesení úživnou zeminou,  

ve kterých začala při nízkých stavech hladiny prorůstat vegetace, to podpořilo další 

rozrušování konstrukce. Všechny tyto erozivní účinky vedly k vytvoření průsakové 

preferenční cesty ve směru k odpadnímu potrubí. Lokální nestabilitami v příslušném 

objemu zeminy došlo k pohybu jemných frakcí v pórech, a tím ke zvýšení pórovitosti 

a propustnosti materiálu. Jedním z projevů vyplavení větších zrn tvořící skelet  

je viditelný úbytek zeminy za břehovou zdí na východním břehu. Došlo zde 

k poklesu terénu o 10 cm oproti původnímu stavu v ploše 5 m
2
, tzn. 0,5 m

3 
zeminy 

v období zhruba 5 let. Je uvažována pouze objem úbytku zeminy viditelný na 

povrchu hráze.  

  

Obrázek 10: Pokles násypu za břehovou dní na východní straně 

Dalším projevem jsou praskliny v opěrné zídce lemující břehovou linii  

na východní straně.  Největší trhlina je velká 2 cm. Rovněž došlo i k posunutí a 

sedání této opěrné zídky, vychýlení je rovno 4 cm.  

Třetím a nejvíce závažným ukazatelem rozvinutí vnitřní sufóze je úbytek 

zeminy a vytvoření propadu v místech pod hrází. To jasně ukazuje na globální 

filtrační nestabilitu tělesa hráze. Při dosažení vyšších průtoků a zvýšení 

hydraulických gradientů, by mohlo dojít k dalšímu rozvoji kaverny a následně  

i k usmýknutí zeminy za břehovou zdí, které by mohlo vést ke kolapsu samotné 
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betonové břehové zdi. Z pozorování je patrný odnos částic zeminy podél betonových 

objektů, ze kterých je tvořena hráz a další přiléhající objekty. (Obrázek 4)  

 

Obrázek 11: Trhlina v opěrné zídce na východní straně 

 

Obrázek 12: Propad zeminy za hrází na severní straně, směr odnosu částic 

3.2.2. Nátokový objekt 

Nátokový objekt se nachází na jižní straně nádrže a těsně přiléhá na západní 

břeh. Konstrukce se skládá ocelového potrubí o vnitřním průměru 480 mm, které  

je volně uloženo na vrstvě lomového kameniva odhadované frakce 300/450 mm. 

Celková délka potrubí je 5,2 m. Řešení nátokového objektu je pouze provizorní  
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a slouží k jednoduchému usměrnění přítokové vody.  Ve výkresu Situace – důležité 

objekty se jedná o objekt číslo 3.  

 

 

Fotografie 8: Nátokový objekt  

Kapacita přívodního potrubí  

Průtok při beztlakovém režimu, nezatopený dolní vodou 

Průměr potrubí  d = 0,48 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,0001 

Drsnost potrubí (ocel silně inkrustovaná)  n = 0,015 

Hydraulický poloměr  R = S/O 

Chézyho rychlostní součinitel  𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6 

Průtočné množství 

Tabulka 3: Výpočet kapacity přívodního potrubí 

d [m] S [m
2
] O [m] R [m] C [-] v [m/s] Q [m

3
.s

-1
] 

0,480 0,181 1,508 0,12 46,821 0,162 0,029 

 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 



- 28 - 

 

Maximální průtok, který je schopno převést přívodní potrubí ze beztlakového režimu 

je 0,029 m
3
.s

-1
. Z hlediska způsobu uložení potrubí nad hladinou stálého nadržení, 

nebude této hodnoty nikdy dosaženo. Voda se dříve rozlije do okolí potrubí.  

3.2.3.  Požerák  

Požerák je otevřený, předsunutý návodnímu lící hráze. Konstruovaný je jako 

monolitický betonový. Manipulace s vodou je řešena dvojitou dlužovou stěnou. 

Horní výšková kóta objektu je 484,05 m n. m. Délka přelivné hrany dluže je 25 cm. 

Odpadní potrubí je kruhové, betonové s vnitřním průměrem 300 mm. Dno potrubí  

je uložené v hloubce 481,25 m n.m.  Přístup k požeráku je řešen provizorně  

po ocelovém I profilu. Ve výkrese Situace – důležité objekty se jedná o objekt číslo 

4.  

 

Fotografie 9: Požerák s bezpečnostním přelivem 

Kapacita požeráku  

Výšková úroveň hladiny stálého nadržení  483,50 m n. m. 

Výšková úroveň maximální hladiny v nádrži  483,70 m n. m. 

Přepadový součinitel – ostrá hrana  m = 0,419 

Šířka dluží – účinná šířka přelivu  b = 0,25 m 
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Přepadová výška (od horní dluže k max. hladině) h = 0,2 m 

Průtočné množství přes dlužovou stěnu                           𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ ℎ1/2 ∙ √2𝑔 

 

 

Tabulka 4: Výpočet průtočného množství přes dlužovou stěnu 

h [m] m [-] b [m] Q [m
3
.s

-1
] 

0,200 0,419 0,250 0,042 

Kapacita požeráku, kdy jsou dluže ve výšce hladiny stálého nadržení 283,50 m n. m 

činí 0,042 m
3
.s

-1
. 

3.2.4.  Bezpečnostní přeliv  

Bezpečnostní přeliv je řešen půdorysně jako čtvercový objekt s délkou hrany 

0,4 m, do kterého je vsazeno kruhové odpadní potrubí. Přelivná hrana leží na 

výškové kótě 483,50 m n.m,tedy na úrovni hladiny stálého nadržení. Shodně 

s požerákem je proveden jako betonový monolitický. Odpadní potrubí je betonové 

s vnitřním průměrem 300 mm. Požerák a objekt bezpečnostního přelivu leží v jedné 

ose, potrubí bezpečnostního přelivu se napojuje do odpadního potrubí požeráku.  
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Fotografie 10: Objekt bezpečnostního přelivu 

Kapacita bezpečnostního přelivu 

Výšková úroveň požeráku  483,50 m n. m. 

Výšková úroveň horní strany potrubí  481,43 m n. m. 

Přepadová výška  h= 0,2 m 

Průměr potrubí na výtoku  D = 300 mm 

 Dokonalý přepad 

Součinitel přepadu (dokon. přepad)  m = 0,461 (h/r) 
0,033

 

Účinná délka přelivné hrany  L = 2.π.r [m] 

Průtok při dokonalé přepadu  𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐿√2𝑔 ∙ ℎ3/2[m
3
]  

 Nedokonalý přepad 

Celkový součinitel výtoku (nedok. přepad)  μv = 0,8 

Výtoková plocha  S [m] 

Spád v hladinách  H [m] 

Celkový průtok  𝑄 = 𝜇𝑣 ∙ 𝑆 ∙ √2𝑔 ∙ 𝐻 [m
3
] 

 posouzení přepadu při maximální úrovní hladiny 

h/D = 0,2/0,3 = 0,667  
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h/D> 0,225 → nedokonalý přepad 

 posouzení na vtokový vír při maximální úrovni hladiny 

h/D = 0,2/0,3 = 0,667 

h/D> 0,345 → může se vytvořit vtokový vír různé intenzity, který snižuje 

kapacitu objektu, je nutné analyzovat dle výsledků hydraulických analýz 

z odborné literatury.  

Pro potřeby této práce bude vznik vtokového víru zanedbán. 

Tabulka 5: Výpočet pro kapacitu bezpečnostního přelivu 

h [m] h/D [-] m [-] H [m] Q [m
3
.s

-1
] Přepad 

0,025 0,083 0,380 - 0,006 dokonalý 

0,050 0,167 0,389 - 0,018 dokonalý 

0,060 0,200 0,391 - 0,024 dokonalý 

0,065 0,217 0,392 - 0,027 dokonalý 

0,075 0,250 - 2,145 0,367 nedokonalý 

0,100 0,333 - 2,170 0,369 nedokonalý 

0,125 0,417 - 2,195 0,371 nedokonalý 

0,150 0,500 - 2,220 0,373 nedokonalý 

0,175 0,583 - 2,245 0,375 nedokonalý 

0,200 0,667 - 2,270 0,377 nedokonalý 

 

Kapacitní průtok pro tento typ bezpečnostního přelivu je 0,377 m
3
.s

-1
. 

 

Graf 1: Konzumční křivka bezpečnostního přelivu 
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3.2.5.  Odpadní potrubí  

Odpadní potrubí je kruhové betonové o vnitřním průměru 300 mm. Má délku 

15 m a ústí do revizní šachty (objekt 5 - výkres Situace – důležité objekty). Sklon 

uložení potrubí jsou 4 %. Z revizní šachty je voda odváděna 3 betonovými troubami  

o jednotlivých vnitřních průměrech 300 mm. Délka tohoto zatrubněného úseku  

je 50 m, kde na jeho konci potrubí ústí do volna – objekt 6 na výkresu Situace – 

důležité objekty. Potrubí je uloženo ve sklonu 3,1 %. 

Kapacita odpadního potrubí DN 300  

Průtok při beztlakovém režimu 

Průměr potrubí   d = 0,30 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,04 

Součinitel drsnosti – betonové potrubí opotřebované (Manning)   n = 0,015 

Hydraulický poloměr   R = S/O [-] 

Chézyho rychlostní součinitel                     𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6[-] 

Průtočné množství      

 

 

                                                             

Tabulka 6: Výpočet kapacity odpadního potrubí (DN 300) 

d [m] S[m
2
] O[m] R [-] C [-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,300 0,071 0,942 0,075 46,385 0,180 

 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 [m3
.s

-1
] 
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Graf 2: Konzumční křivka odpadního potrubí (DN 300) 

Maximální kapacitní průtok odpadním potrubím při tlakovém proudění  

je 0,180 m
3
.s

-1
.  

3.2.6. Zatrubnění Zvěstovského potoka výše na toku  

Ve výkresu Situace – důležité objekty jsou čísly 1 a 2 vyznačeny dva objekty 

z betonového potrubí – propustků. Ty se nachází ve vzdálenosti 55 m od námi 

sledované nádrže se výše na toku Zvěstovského potoka. Propustky jsou od sebe 

vzdálené 35 m. Potrubí je betonové o průměru 300 mm. Délka každého z nich je 6 m. 

Nátok do obou propustků leží v místě mokřadu, dříve zaniklé malé vodní nádrže. 

Mokřad má zhruba plochu 5000 m
2
, jeho objem je odhadován na 2500 m

3
. 

Vzdálenost ode dna potrubí k úrovni cesty je 0,5 m. 
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Obrázek 13: Naznačení umístění propustků na odtoku z mokřadu 

Kapacita potrubí 

Průtok při beztlakovém režimu 

Průměr potrubí   d = 0,30 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,0025 

Součinitel drsnosti – betonové potrubí opotřebované (Manning)   n = 0,015 

Hydraulický poloměr   R = S/O [-] 

Chézyho rychlostní součinitel                     𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6[-] 

Průtočné množství                   

Tabulka 7: Kapacita potrubí výše na toku Zvěstovkého potoka 

d [m] S[m
2
] O[m] R [-] C [-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,300 0,071 0,942 0,075 43,293 0,042 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 [m3
.s

-1
] 
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Graf 3: Konzumční křivka potrubí výše na toku Zvěstovského potoka 

Maximální průtočné množství za beztlakového proudění je 0,042 m
3
.s

-1
. 

                    

                            

Fotografie 11: Propustek na odtoku z mokřadu 
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Fotografie 12: Pohled jižním směrem na mokřad 

3.2.7. Zatrubněná část na druhé větvi potoka (DN 400) 

Ve výkresu Situace – důležité objekt je tato část zaznačena pod číslem 7. 

Jedná se o betonové potrubí s vnitřním průměrem 400 mm a délky 32 m. Potrubí je 

uloženo ve sklonu 2 %.  

Průtok při beztlakovém režimu 

Průměr potrubí   d = 0,40 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,02 

Součinitel drsnosti – betonové potrubí opotřebované (Manning)   n = 0,015 

Hydraulický poloměr   R = S/O [-] 

Chézyho rychlostní součinitel                     𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6[-] 

Průtočné množství                                                                  

Tabulka 8: Výpočet kapacity potrubí na druhé větvi Zvěstovského potoka (DN 400) 

d [m] S[m
2
] O[m] R [-] C [-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,400 0,126 1,257 0,100 45,419 0,255 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 [m3
.s

-1
] 
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Graf 4: Konzumční křivka potrubí na druhé větvi Zvěstovského potoka (DN 400) 

Maximální průtočné množství za beztlakového proudění je 0,255 m
3
.s

-1
. 

3.2.8. Zatrubněná část před revizní šachtou 

Tato část potrubí se nachází na druhé větvi Zvěstovského potoka. Je dlouhá  

3 m a výtok je umístěn do revizní šachty společné pro toto a odpadní potrubí 

z nádrže. Potrubí je betonové s vnitřním průměrem 300 mm a uložené ve sklonu 1,5 

%. 

Průtok při beztlakovém režimu 

Průměr potrubí   d = 0,30 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,015 

Součinitel drsnosti – betonové potrubí opotřebované (Manning)   n = 0,015 

Hydraulický poloměr   R = S/O [-] 

Chézyho rychlostní součinitel                     𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6[-] 

Průtočné množství                                                                  

Tabulka 9: Výpočet kapacity zatrubnění před revizní šachtou (DN 300) 

d [m] S[m
2
] O[m] R [-] C [-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,300 0,071 0,942 0,075 43,293 0,103 

Maximální průtočné množství za beztlakového proudění je 0,103 m
3
.s

-1
. 
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Graf 5: Konzumční křivka potrubí před revizní šachtou (DN 300) 

3.2.9. Revizní šachta 

Revizní šachta je objekt, ve kterém se stéká odpadní potrubí z nádrže a 

potrubí z druhé větve Zvěstovského potoka. Tato šachta je betonová monolitická  

se čtyřúhelníkovým půdorysem. Objem celého objektu je 8,0 m
3
. Na výtoku je trojice 

betonových trub s vnitřním průměrem 300 mm. 

3.2.10. Zatrubněná část za revizní šachtou 

Toto potrubí pokračuje za revizní šachtou. Jedná se o 3 betonové trouby 

s průměrem 300 mm, které jsou uloženy tak, že dvě trouby tvoří základ a třetí je 

uložená na nich. Potrubí je betonové délka tohoto zatrubněného úseku je 50 m, kde 

na jeho konci potrubí ústí do volna – objekt 6 na výkresu Situace – důležité objekty. 

Potrubí je uloženo ve sklonu 3,1 %. 

Průtok při beztlakovém režimu 

Průměr potrubí   d = 0,90 m 

Podélný sklon potrubí  i = 0,031 

Součinitel drsnosti – betonové potrubí opotřebované (Manning)   n = 0,015 

Hydraulický poloměr   R = S/O [-] 

Chézyho rychlostní součinitel                     𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6[-] 

Průtočné množství 
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Tabulka 10: Výpočet kapacity potrubí za revizní šachtou (3x DN 300) 

d [m] S[m
2
] O[m] R[-] C[-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,900 0,636 2,827 0,225 51,992 1,922 

 

 

Graf 6: Konzumční křivka potrubí za revizní šachtou (3x DN 300) 

Maximální průtočné množství za beztlakového proudění je 1,922 m
3
.s

-1
. 

3.2.11. Výsledky z měření a výpočtů objektů nádrže a v okolí 

Z výše uvedených výpočtů a celkové analýzy objektů vyplývá nedostatečná 

kapacita všech objektů, které jsou přímo součástí nádrže, ale i okolních objektů, které 

ovlivňují odtokové poměry. I přes jejich nedostatečnou kapacitu z hlediska technicko 

bezpečnostního, je nutné zmínit, že z pozorování vlastníka nádrže, nedošlo během 

posledních 30 let k situaci, kdy by byla ohrožena bezpečnost vodního díla nebo 

majetku na okolních pozemcích.  

3.2.12. Sediment 

Pro měření sedimentu byla použita metoda měření tloušťky vrstvy pomocí 

sondýrky. Polohově byly body zaměření GPS technologií. Pro výpočet celkového 

množství byl použit software Autodesk Civil 3D. Pomocí téhož softwaru vzniklo 

schéma zobrazující mocnosti vrstev sedimentu v různých oblastech nádrže.  
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V tabulce jsou pak výsledky shrnuty v objemech podle výškového rozložení. 

Celkové množství sedimentu je 78,7 m
3
. 

Obrázek 14: Vrstvy sedimentu v nádrži 

Tabulka 11: Kubatury sedimentu dle rozsahu výšek 

KUBATURY DLE ROZSAHU VÝŠEK 

Číslo 
Minimální 

výška [m] 

Maximální 

výška [m] 
Barva 

Plocha 

[m
2
] 

Objem [m
3
] 

1 0 0,2 
 

127,81 42,13 

2 0,2 0,4 
 

76,95 24,34 

3 0,4 0,6 
 

69,28 11,15 

4 0,6 0,8 
 

20,37 1,08 
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4.  Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v Nosákově 

Základními daty, ze kterých tato studie vychází jsou hydrologické údaje 

ČHMÚ – pobočka Praha. Dle vyjádření VODNÍ DÍLA – TBD a.s. byla nádrž 

zařazena do IV. kategorie z hlediska TBD a vodní dílo je z pohledu posouzení 

bezpečnosti vodního díla při povodních možné zabezpečit na průtok s dobou 

opakování N = 20let.  

Hydrologické údaje 

Vodní tok  Zvěstovský potok 

Číslo hydrologického pořadí 1-09-03-0520-0-00 

Profil  Nosákov 

Plocha povodí 1,15 km
2
 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa 657 mm 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa 5,5 l.s
-1

 

M-denní průtoky QMd  [l.s
-1

] 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 Tř. 

12,0 9,0 7,0 5,5 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 15,0 1,0 0,5 IV 

N-leté průtoky QN [m
3
.s

-1
] 

1 2 5 10 20 50 100 Tř. 

1,2 1,7 2,5 3,2 3,9 4,9 5,8 IV 

 

Prvním krokem této studie výpočet délky hrany bezpečnostního přelivu, pro 

zajištění bezpečného převedení stanoveného povodňového průtoku. 

Výpočet délky přelivné hrany bezpečnostního přelivu  

Přepadový součinitel  m = 0,4 

Gravitační zrychlení g = 9,8[m.s
-1

 

Návrhový průtok  Qn = 3,9 m
3
.s

-1
 

Délka přelivné hrany  b [m] 

Výška přepadového paprsku h [m] 

Použité vzorce: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ √2𝑔 ∙ ℎ3/2  

𝑏 =  
𝑄

𝑚∙√2𝑔∙ℎ2/3
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Tabulka 12: Výpočet délky přelivné hrany bezpečnostního přelivu 

Výška přepadového paprsku h [m] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Délka přelivné hrany b [m] 69,61 24,61 13,40 8,70 6,23 

 

 

Graf 7: Konzumační křivka bezpečnostního přelivu 

Pro návrh rekonstrukce byly stanoveny tyto parametry 

Délka přelivné hrany  b = 8,7 m 

Výška přepadového paprsku h = 0,4 m 

Dále byly určeny tyto výškové poměry: 

Výška koruny hráze 483,90 m n. m. 

Úroveň hladiny maximálního nadržení 483,70 m n. m. 

Úroveň hladiny stálého nadržení 483,50 m n. m. 

 

Vzhledem k tomu, že je odtok z nádrže po celé délce zatrubněný, je kapacita 

odpadního potrubí limitujícím parametrem pro celý návrh objektů nádrže. Bylo 

uvažováno nad variantami použití betonové nebo plastového potrubí.  
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A. Výpočet dimenze odpadního potrubí před revizní šachtou při zachování 

současného sklonu i = 4% 

1. Betonové potrubí – Manningův součinitel drsnosti n = 0,015 

Průtok při beztlakovém režimu 

Podélný sklon potrubí  i = 0,0 

Drsnost potrubí – běžné betonové  n = 0,015 

Hydraulický poloměr  R = S/O  

Chézyho rychlostní součinitel  𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6 

Průměr potrubí  d [m] 

Průtočné množství 

Tabulka 13: Výpočet dimenze odpadního potrubí před revizní šachtou – betonové potrubí 

d [m] S[m
2
] O[m]  R[-] C[-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,100 0,008 0,314  0,025 36,049 0,009 

0,200 0,031 0,628  0,050 40,464 0,057 

0,300 0,071 0,942  0,075 43,293 0,168 

0,400 0,126 1,257  0,100 45,419 0,361 

0,500 0,196 1,571  0,125 47,140 0,654 

0,600 0,283 1,885  0,150 48,595 1,064 

0,700 0,385 2,199  0,175 49,860 1,605 

0,800 0,503 2,513  0,200 50,982 2,292 

0,900 0,636 2,827  0,225 51,992 3,138 

1,000 0,785 3,142  0,250 52,913 4,156 

 

2. Plastové potrubí – Manningův součinitel drsnosti n = 0,008 

Průtok při beztlakovém režimu 

Podélný sklon potrubí  i = 0,04 

Drsnost potrubí – běžné betonové  n = 0,008 

Hydraulický poloměr  R = S/O  

Chézyho rychlostní součinitel  𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6 

Průměr potrubí  d [m] 

Průtočné množství 

 

 

 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 
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Tabulka 14: Výpočet dimenze odpadního potrubí před revizní šachtou – plastové potrubí 

d [m] S[m
2
] O[m] R[-] C[-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,100 0,008 0,314 0,025 67,593 0,017 

0,200 0,031 0,628 0,050 75,870 0,107 

0,300 0,071 0,942 0,075 81,175 0,314 

0,400 0,126 1,257 0,100 85,162 0,677 

0,500 0,196 1,571 0,125 88,388 1,227 

0,600 0,283 1,885 0,150 91,115 1,996 

0,700 0,385 2,199 0,175 93,487 3,010 

0,800 0,503 2,513 0,200 95,591 4,298 

 

Z porovnání výpočtu vychází lépe varianta plastového potrubí, kdy může být 

použito potrubí s menší dimenzí. Pro druhou část za revizní šachtou následuje 

výpočet pouze ve variantě použití plastového potrubí. Z výpočtu v oddílu 3.2.10 

vyplývá, že nebude pro rekonstrukci z kapacitních důvodů možné toto potrubí v jeho 

celé zachovat.   

B. Výpočet dimenze odpadního potrubí za revizní šachtou při zachování 

současného sklonu i = 3,1 % 

Plastové potrubí – Manningův součinitel drsnosti n = 0,008 

Průtok při beztlakovém režimu 

Podélný sklon potrubí  i = 0,04 

Drsnost potrubí – běžné betonové  n = 0,008 

Hydraulický poloměr  R = S/O  

Chézyho rychlostní součinitel  𝐶 =  1/𝑛 ∙ 𝑅1/6 

Průměr potrubí  d [m] 

Průtočné množství 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 
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Tabulka 15: Výpočet dimenze odpadního potrubí za revizní šachtou – plastové potrubí 

d [m] S[m
2
] O[m] R [-] C [-] Q [m

3
.s

-1
] 

0,100 0,008 0,314 0,025 67,593 0,015 

0,200 0,031 0,628 0,050 75,870 0,094 

0,300 0,071 0,942 0,075 81,175 0,277 

0,400 0,126 1,257 0,100 85,162 0,596 

0,500 0,196 1,571 0,125 88,388 1,080 

0,600 0,283 1,885 0,150 91,115 1,757 

0,700 0,385 2,199 0,175 93,487 2,650 

0,800 0,503 2,513 0,200 95,591 3,783 

0,900 0,636 2,827 0,225 97,486 5,179 

V návaznosti na výsledky výpočtu délky přelivné hrany bezpečnostního 

přelivu a výpočtu dimenze odpadního potrubí bylo přistoupeno k vytvoření variant 

návrhu řešení rekonstrukce této nádrže. Jednotlivé varianty budou hodnotit 

především hledisko estetické, z důvodu malé plochy vodní hladiny, a také jejich 

finanční náročnost. Následuje výčet variant: 

A. Sdružený objekt, bezpečnostní přeliv s délkou hrany 8,7 m, výměna 

(zkapacitnění) odpadního potrubí 

B. Požerák, boční bezpečnostní přeliv při severní straně s délkou přelivné 

hrany 8,7 m, výměna (zkapacitnění) odpadního potrubí 

C. Sdružený objekt s kapacitou pro odpadní potrubí odpovídající průměru 

300 mm, opevněná koruna hráze pro převedení povodňových průtoků 

D. Sdružený objekt s kapacitou pro odpadní potrubí odpovídající průměru 

300 mm, objekt pro omezení průtoku potrubím na odtoku z mokřadu 

Varianta A: Sdružený objekt, bezpečnostní přeliv s délkou hrany  

8,7 m, výměna (zkapacitnění) odpadního potrubí 

Pro variantu A je uvažován návrh sdruženého objektu. Přelivná hrana 

bezpečnostního přelivu s délkou 8,7 m.  Požerák bude s dvojitou dlužovou stěnou, 

s účinnou šířkou přelivu 0,25 m. Situačně bude umístěn v ose původního požeráku, 

tak aby nebyl narušen průběh nivelety dna. Odpadní potrubí bude plastové a bude 

v celé délce zkapacitněno. V úseku před revizní šachtou bude původní potrubí DN 

300 nahrazeno v délce 15 m potrubím DN 800. V úseku za revizní šachtou bude 

navrženo v celé délce potrubí DN 900. 
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 Výhody varianty A 

Výhodou této varianty je bezpečné převedení povodňových průtoků. 

 Nevýhody varianty A 

Nevýhodou jsou rozsáhle zemní a betonářské práce. Bude nutné odstranit 

stávající potrubí a nahradit ho novým s odpovídající kapacitou, a to v celé délce 65 

m. Bude kladen důraz na uložení potrubí a všech podkladních a zásypových vrstev 

včetně jejich hutnění. Dalším náročným úkonem bude vystavění betonového 

sdruženého objektu, včetně kvalitního zavázání do podloží.  

 Vyhodnocení varianty A 

Tato varianta se jeví jako nevhodná především z estetického a finančního 

hlediska. Při porovnání plochy hladiny a velikosti sdruženého objektu se bude tento 

objekt jako předimenzovaný a příliš obrovský. Rozsáhlé, finančně a časově náročné 

budou výkopové a zemní práce pro uložení potrubí. Finančně náročné bude i 

provedení konstrukce betonového bezpečnostního přelivu. 

Varianta B: Požerák, boční bezpečnostní přeliv při severní straně 

s délkou přelivné hrany 8,7 m, výměna (zkapacitnění) odpadního 

potrubí 

Pro variantu B je uvažován návrh požeráku pro manipulaci s výškou vodní 

hladiny a pro zajištění bezpečnosti při povodni je navržen boční bezpečností přeliv. 

Požerák bude s dvojitou dlužovou stěnou, s účinnou šířkou přelivu 0,25 m. Přelivná 

hrana bezpečnostního přelivu s délkou 8,7 m. Odtok obou objektů bude sveden  

do jednoho odpadního potrubí s průměrem 800 mm. Potrubí bude plastové a bude 

uloženo v původním sklonu 4%. V úseku za revizní šachtou bude potrubí 

zkapacitněno na průměr 900 mm, shodně jako ve variantě 1. 

 Výhody varianty B 

Oproti variantě A by mělo být toto řešení esteticky více přívětivé. Výhodou 

zůstává bezpečné převedení povodňových průtoků. 

 Nevýhody varianty B 

Stejně jako varianta A je i toto řešení stále velice finančně náročné. Bude muset 

být znovu vyměněno celé odpadní potrubí v délce 65 m. Výstavba boční přelivu  
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je shodně jako u sdruženého objektu náročná na kvalitu tesařských a betonářských 

prací.  

 Vyhodnocení varianty B 

Z estetického hlediska se jeví tato varianta vhodnější než ta první. Objekt boční 

bezpečnostního přelivu je stále přesto velice rozsáhlý. Z ekonomického hlediska 

výstavby je stále nevhodná. 

 

Varianta C: Sdružený objekt s kapacitou pro odpadní potrubí 

odpovídající průměru 300 mm, opevněná koruna hráze pro 

převedení povodňových průtoků 

Ve variantě c se předpokládá s ponecháním původního odpadního potrubí 

s průměrem 300 mm. Předpokládají se sanační práce a v případě zjištění 

rozsáhlejšího porušení odpadního potrubí bude muset být vyměněno za nové. Bude 

navržen sdružený objekt, jehož délka přelivné hrany bude. Požerák bude rovněž jako  

u předchozích variant proveden s dvoujitou dlužovou stěnou, s účinnou šířkou 

přelivu 0,25 m. Konstrukce požeráku bude otevřená. Pro převedení povodňového 

průtoku bude navrženo opevnění koruny hráze – hráze na západní straně nádrže. 

Koruna hráz bude opevněna kamennou dlažbou. Po převedení povodňové vody se 

počítá s jejím rozlitím na okolní pozemky majitele a zachycení její části otevřeným 

korytem rozdvojeného Zvěstovského potoka, kterým bude voda dále svedena do jeho 

zatrubněné části s třemi trubními trasami s průměry 3x300 mm.  

 Výhody varianty 3 

Hlavní výhodou této varianty je zlepšení estetického hlediska při zmenšení 

kapacity odpadního potrubí, a tím zmenšení délky přelivné hrany bezpečnostního 

přelivu. V případě ponechání původního neporušeného odpadního potrubí budou 

sníženy i nároky na rozsah zemních a výkopových prací s uložením jeho nové trasy. 

Odpadní potrubí za revizní šachtou bude rovněž ponecháno v původním stavu.Další 

finanční úsporou bude i snížení rozsahu betonářkých prací s ohledem na zmenšení 

velikosti objektu bezpečnostního přelivu.  

 Nevýhody varianty 3 

Nevýhodou bude z estetického hlediska poměrně robustní opevnění koruny 

hráze. Nevýhodou je i nejistota jakou měrou lze predikovat škody způsobené rozlitím 
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povodňového průtoku na okolní pozemky, a jakou měrou bude voda svedena 

otevřeným korytem druhé větve potoka.  

 Vyhodnocení varianty 3 

Tato varianta je oproti dvě předchozím výrazně méně náročná především 

z finančního hlediska. Ponecháním původního potrubí odpadají výkopové a montáž 

práci na jeho výměnu. Výrazně se přístupem v tomto řešení sníží betonářské práce. 

Esteticky nebude vodní plocha narušena neúměrné rozsáhlým objektem jako  

u předchozích navrhovaných řešení. Opevněním hráze bude zajištěno bezpečné 

převedení povodňových průtoky, které by mohly ohrozit její stabilitu. Mohou však 

vzniknout škody na majetku. Z toho hlediska se jeví i tato varianta nevhodná. 

Varianta D: Sdružený objekt s kapacitou pro odpadní potrubí 

odpovídající průměru 300 mm, objekt pro omezení průtoku 

potrubím na odtoku z mokřadu 

Varianta D je doplňující variantou, která se dotýká komplexního posouzení 

kapacity mokřadu umístěného výše na toku nad námi řešenou nádrží. Předpokládá se 

návrh sdruženého objektu jako ve variantě C. Počítá se taktéž se zachováním 

stávajícího odpadního potrubí v celé délce 65 m, s případnými sanačními zásahy.  

U této varianty se uvažuje s vystavením objektů se stavíky u zatrubněných částí 

odtoků z mokřadu. S těmito stavítky by bylo při vyšších srážkových úhrnech 

manipulováno tak, aby byl do nádrže Nosákov zajištěn pouze neškodný průtok a 

zbylý objem vody by byl akumulován mokřadu.  

 Výhody varianty D 

Výhody zůstávají shodné jako u varianty C, tímto řešením by se odstranily 

její nevýhody. 

 Nevýhody varianty D 

Tato varianta není příliš reálná především z vlastnických důvodu. Vlastník 

nádrže Nosákov není vlasníkem výše položeného mokřadu.  

 Vyhodnocení varianty D 

Tato varianta je brána jako doplňující a její provedení se jeví jako nepříliš 

reálné, proto je v tento moment stejně jako předchozí varianty nevhodným řešením. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zpracovat studii rekonstrukce malé vodní 

nádrže v obci Nosákov. Předpokladem bylo vypracovat podrobně jednu variantu,  

které by přinesla řešení, jak rekonstrukci provést. Rozsáhlá část práce se věnuje 

rozboru současného stavu nádrže. Jsou přepočítány kapacity objektů, které jsou 

přímo součástí nádrže, a také objektů, které ovlivňují hodnoty průtoku Zvěstovkého 

potoka. Jednou z největších komplikací pro návrh řešení rekonstrukce této nádrže je 

řešení odtoku z nádrže pomocí potrubí, které je z hlediska užívání pozemků nutné 

zachovat.  

Pro návrh nových objektů byla zaslána velmi nepřívětivá data z ČHMÚ (pobočka 

Praha), která stanovila průtok s opakováním N = 20 let na hodnotu Qn = 3,9 m
3
.s

-1
. 

Výpočtem byla stanovená délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu na 8,7 m  

při výšce přelivného paprsku 0,4 m. Vzhledem k ploše hladiny 380 m
2 

se jevilo 

vlastníkovi toto řešení, jak přistoupit k návrhu jako nevhodné. Bylo proto uvažováno 

nad dalšími variantami, které jsou zpracovány v závěru práce. Druhou variantou  

byl návrh bočního bezpečnostního přelivu, který by byl umístěn při severní straně 

nádrže. Stejně jako varianta první, ani tato není zejména pro svůj vzhled vhodná. 

Třetí nejvíce esteticky přívětivá, která uvažuje opevnění hráze kamennou 

rovnaninou, byla investorem taktéž zamítnuta. Poslední, čtvrtá varianta se snaží na 

problematiku dívat ze širšího pohledu a uvažuje nad využitím retenční kapacity 

mokřadu, který leží výše na toku od naší nádrže. Protože pozemek, na kterém 

mokřad leží není ve vlastnictví majitele, nebyla tato varianta více rozvinuta. 

Prvním krokem samotné rekonstrukce mělo být odtěžení sedimentu dna 

nádrže, dle platné legislativy, které se věnuje úvod této práce. Investor je vlastníkem 

několika zemědělských pozemků, které byly pro uložení sedimentu vytipovány. 

Vzhledem k závěru, kdy se investor prozatím nepřiklonil ani k jedné z navrhovaných 

variant. bylo od řešení s naložením sedimentu prozatím upuštěno a práce jí dále 

nevěnovala. 
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