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K 33. Přehradním dnům, Seč-Ústupky,  
červen 2012

Před půl stoletím, v období mimořádně intenzivní výstavby přehrad 
u nás a zároveň izolace od světa v socialistickém táboře, měly Přehradní 
dny velký význam z hlediska přenášení a uplatnění nových odborných 
poznatků a zkušeností do naší praxe. V průběhu let se program této 
prestižní konference postupně měnil, stále více se řešily problémy pro-
vozu a bezpečnosti přehrad, environmentální hlediska apod. Kontinuita 
Přehradních dnů zůstala zachována i po rozdělení Československa na 
počátku roku 1993. V pořádání ve dvouletých intervalech se střídá 
česká a slovenská strana.

Jaký význam mají Přehradní dny v současné době, kdy se nové 
přehrady u nás nestaví? Vybudované přehrady je nutno odborně pro-
vozovat, rekonstruují se a modernizují v souladu s novými požadavky, 
vycházejícími hlavně z potřeb a uspokojování zájmů společnosti a z roz-
šiřujícího se pozorování a poznání reality.

Ve skutečnosti nejde o přehrady, ale o nutnost využívat životně 
důležité vodní zdroje státu a chránit společnost před škodlivými účin-
ky vody pomocí vodních děl s nádržemi a přehradami. Tyto potřeby 
zůstaly, pouze se mění v průběhu desítek let i staletí provozu těchto 
objektů.

V době vzniku tradice Přehradních dnů šlo o průkopnický čin 
i v rámci mezinárodní přehradářské společnosti. Vazba na Meziná-
rodní přehradní asociaci (ICOLD) zůstala, naši odborníci dnes působí 
v řadě technických výborů ICOLD, zúčastňují se výročních zasedání 
i světových kongresů.

Ukazuje se, že problematika rekonstrukcí a modernizací přehrad 
je celosvětově aktuální, její náročnost není menší než v případě nové 
výstavby. V této oblasti bude pro další Přehradní dny vždy dostatečná 
motivace.

A pokud se jedná o případnou další výstavbu?
I když přijmeme názor, že nádrže a přehrady jsou až tou nejzazší vari-

antou řešení vodohospodářských problémů společnosti, život jde dál. 
Stačí např. připomenout dnešní stav v oblasti energetiky. Po liberalizaci 
trhu s elektřinou a rozvoji tzv. zelených zdrojů se pro udržení funkč-
nosti elektrizačních soustav států urychleně realizují projekty dalších 
přečerpávacích elektráren, s nádržemi a přehradami jako stabilizačními 
prvky pro období, kdy větrné, solární popř. další podobné zdroje nemají 
„svoji šťávu“. Obavy z dopadů případně změny klimatu samozřejmě 
zůstávají. Kromě dalších je i v této otázce nutný konzervativizmus.

Budoucnost Přehradních dnů bude i po třiatřicátém pokračování 
nepochybná, z hlediska přínosů pro řešení aktuálních problémů oboru 
a předávání informací jsou Přehradní dny nenahraditelné. Základem 
naší práce na pokračování dlouholeté tradice Přehradních dnů bude 
korektní odborná, věcná a objektivní argumentace pro další skutečný 
pokrok ve vodním hospodářství a proti tendenčním aktivitám a názo-
rům, vycházejícím z různých směrů a pohnutek a hnutí, z politiky 
a dalších podobných líhní.

Za Český přehradní výbor
prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., čestný předseda

doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., předseda
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Experimentální výzkum 
přepadu přes přeliv 
s kruhově zaoblenou 
korunou
Robert Šafář, Jan Šulc

Klíčová slova
fyzikální modelování – kruhově zaoblená přelivná plocha – přeliv 
– meze podobnosti – automodelovost

Souhrn
Článek popisuje výsledky výzkumu proudění na výsekových hyd-

raulických objektech přelivu s kruhovým zaoblením koruny. Daný 
typ plochy vzhledem ke své jednoduché geometrii a relativně vysoké 
kapacitě při vyšších průtocích patří mezi často provozně využívané 
u bezpečnostních přelivů, případně i odlehčovacích objektů. Na 
modelovaném přelivu třech odlišných měřítek byl proveden rozbor 
vlivu délky přelivné hrany, drsnosti obtékaného povrchu a rozměru 
objektu na kapacitu přelivu. Součástí výzkumu bylo též vyhodnocení 
tlakových poměrů na přelivné ploše. 

u

1. Úvod
Současná doba je charakteristická klimatickými a návazně na ně 

hydrologickými extrémy. Z hlediska bezpečnosti objektů na vodních 
tocích je nutné, jak se již několik let pravidelně přesvědčujeme, počítat 
s převáděním přehodnocených zvýšených povodňových průtoků. 
Současná legislativa  zvyšuje požadavky, v případech většiny vodních 
děl, na hodnoty návrhových průtoků. Na řadě vodních děl je nutné 
zvýšit kapacitu bezpečnostního objektu (včetně spodních výpustí) 
v porovnání s původními návrhovými parametry dokonce až 3x, míra 
zvýšení závisí na tvaru a charakteru povodí, srážkových poměrech 
a retenčním objemu nádrže. Tento požadavek mnohdy vynucuje úpra-
vy tvarů objektů i případné změny manipulačních řádů vodních děl, 
jejichž součástí je ověření jejich kapacity, funkčnosti a bezpečnosti.

Vodní díla budovaná v minulém století byla často vybavována bez-
pečnostními přelivy s kruhově zaoblenou přelivnou korunou. Použití 
těchto přelivných ploch s sebou přináší do jisté míry některé výhody, 
k nimž patří díky jejich podtlakovosti ve vyšších průtocích  zvětšení 
kapacity a jednoduchost tvaru obtékaného povrchu. Kapacita přelivu 
pak přímo ovlivňuje nezbytnou délku koruny přelivu při dané úrovni 
hladiny retenčního prostoru, což může významněji ovlivnit cenu díla. 
Výskyt podtlaků, mnohdy doprovázených intenzivními pulzacemi 
nízkých frekvencí, může způsobit abrazi obtékaného povrchu kon-
strukce či rezonance.

Za účelem posouzení stávajících nebo nově navrhovaných bezpeč-
nostních objektů vodních děl při hydraulicky dosud neprověřených 
zvýšených průtokových poměrech bývají s výhodou využívány 
zmenšené hydraulické modely, v mnoha případech v součinnosti 
s modely numerickými.

2. Přehled současného stavu problematiky
Problematikou přepadu přes zaoblenou korunu se zabývali Kramer 

a Rehbock, kteří pro konkrétní tvar přelivné plochy vyvodili vztahy 
pro určení přepadového součinitele, jejich kritéria a míra shody 
s našimi výsledky jsou popsány dále. U nás se problematice vyhod-
nocení hladinových poměrů (stanovením přepadových součinitelů) 
v kombinaci s popisem průběhů tlaků na povrchu přelivu kruhovitě 
zaoblené plochy se svislými líci věnovali Stara a Špano (2003, 2007). 
V zahraniční literatuře se problematice průběhu hladin a tlaků po 
proudnicové přelivné ploše podrobně věnuje publikace [9] americké 
instituce USACE.

3. Fyzikální modelování proudění na přelivech
Proudící kapalinu na hydraulických modelech běžně používaných 

měřítek ovlivňují síly tíže, méně pak síly tření a síly povrchového 
napětí. Při přijetí zjednodušujících předpokladů a následnou aplikací 
do Newtonova silového zákona jsou definována kritéria mechanické 
podobnosti pro každou dominantní samostatně působící sílu zvlášť.

Dosazením tíhy do tohoto zákona obdržíme po úpravě Froudovo 
kritérium mechanické podobnosti 

 (3.1)

Podmínkou mechanické podobnosti dle Froudova kritéria je jeho 
shodná hodnota pro model i prototyp ve vztažném profilu, která je 
definována pro charakteristickou rychlost a délku.

Hranice možné míry zmenšení modelovaného jevu reprezentují 
mezní podmínky platnosti zvoleného kritéria mechanické podobnos-
ti. Na příliš zmenšeném modelu přelivu dochází ke snižování vlivu 
gravitace a nárůstu vlivů povrchového napětí, případně i viskozity 
na přepad. Při dalším zmenšení zkoumaného jevu jsou již výsledky 
měření ovlivněny natolik, že částečně nebo úplně ztrácí spolehlivost. 
Pod touto dolní mezí dochází k zjistitelnému ovlivnění tvaru přepa-
dového paprsku povrchovým napětím, případně i viskozitou, což 
způsobí ztrátu automodelovosti jevu.

Podrobným rozborem teorie fyzikálního modelování a popisem 
modelování proudění přes objekty vodních staveb se zabývají publika-
ce [3, 4, 5, 8], které jsou k danému účelu doporučovány asociací IAHR 
(International Association of Hydraulic Engineering and Research 
– Mezinárodní asociace pro hydraulické inženýrství a výzkum).

Ve svém příspěvku [6] z roku 1943 zmiňuje Smetana pro z boků 
ohraničený přepad přes ostrou hranu jako mezní přepadovou výšku 
0,02 m, kdy přepadová parabola paprsku začíná být vlivem povrcho-
vého napětí výrazně zkreslována. Proto doporučuje zaměřovat průběh 
volného paprsku přepadajícího přes ostrou hranu z přepadových 
výšek alespoň 0,10 m. Čábelka v [2] uvádí mezní přepadovou výšku 
pro ostrohranný přeliv 0,06 m a pro model proudnicově zaobleného 
přelivu 0,05 m.

Doporučené hodnoty světlých šířek přelivných polí jezů nebo 
přehrad pro zachování dominantního podílu gravitačních sil na 
modelech jsou b > 0,06 m. V případě použití výsekových modelů 
se šířka hydraulických žlabů pro potlačení vlivu drsnosti stěn [2] 
doporučuje b ≥ 0,20 m.

Uváděné hodnoty přepadových výšek a šířek přelivů jsou obec-
ným doporučením zmiňovaných spodních mezí pro zachování 
automodelovosti při modelování přepadu přes přelivy. Ze zkušeností 
z hydrotechnických výzkumů vyplývá, že tyto hodnoty jsou pro 
vybrané tvary objektů stanoveny s dostatečnou mírou bezpečnosti 
z hlediska ovlivnění přepadu silami povrchového napětí, případně 
i viskozity. Uvedené dolní meze modelové podobnosti však mnohdy 
přináší zvýšené požadavky na zastavěný prostor laboratoře, kapacitu 
hydraulického okruhu a technické možnosti dodavatele výsledků 
hydraulického výzkumu. Otázka nalezení dolní meze ohraničující 
pásmo automodelovosti hydrodynamického jevu v konkrétních geo-
metrických podmínkách má tak přímou vazbu na fyzikální výzkum 
a může příznivě ovlivnit i jeho cenu.

4. Experiment a výsledky
V Laboratoři vodohospodářského výzkumu na Fakultě stavební VUT 

v Brně byly postaveny tři modelově podobné objekty přelivné plochy 
ve vzájemných měřítcích 1 : 2 : 4 (model 1 : 1 bude dále uváděn 
jako prototyp, viz obr. 2 a 3). Pro experiment byl použit hydraulický 
okruh s proskleným obdélníkovým žlabem délky 12,5 m a šířky 412 
mm, s nastavitelným podélným sklonem dna. Pro účely výzkumu byl 
nastaven ve všech zkoušených případech horizontálně. Modely byly 
umísťovány do žlabu ve vzdálenosti cca 5,0 m od vtoku. Pro uklidnění 

Obr. 1. Schéma přepadu přes přeliv (řez konstrukcí)
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kinetické energie proudu na přítoku sloužilo svislé dvojité nerezové 
děrované síto, instalované ve vstupní části. Zvlnění hladiny tlumila 
plovoucí deska z pěnového polystyrenu.

Základní geometrické tvary modelu jsou charakterizovány v řezu 
relativními hodnotami uvedenými v obr. 4, poloměr kruhově zaoblené 
přelivné plochy odpovídal hodnotě r = 0,14 · s1. Tloušťka modelů 
byla v dolní části td = 0,467 · s1, kde je výška přelivné konstrukce nad 
úrovní dna horní i dolní zdrže, viz obr. 1. 

Modelově podobné objekty byly postupně umísťovány do hydrau-
lického žlabu při využití jeho plné šířky 412 mm. Pro zhodnocení 
vlivu šířky a dolní meze výšky na automodelovost přepadového 
paprsku byly všechny objekty zkoušeny při dalších vybraných šíř-
kách přelivu. Hodnoty testovaných šířek přelivné konstrukce jsou 
uvedeny v  tab. 1.

Na modelech byly simulovány stavy při zavzdušnění a nezavzduš-
nění prostoru pod přepadovým paprskem při různých průtocích, 
drsnostech a šířkách přelivu. Celkem bylo simulováno více než 300 
průtokových stavů, při nichž byly měřeny průběhy hladin hrotovým 
měřidlem a tlakové poměry ve vybraných odběrných bodech na 
přelivné ploše piezometrickými trubicemi, popřípadě elektrickým 
membránovým snímačem. Proudové charakteristiky byly vzájemně 
přepočítávány dle Froudova kritéria mechanické podobnosti a na 
jednotku šířky přelivu.

Všechny zkoušené modely měly přelivnou plochu opatřenu piezo-
metrickými odběry s připojenými PVC hadičkami. Tlaky na přelivné 
ploše byly stanoveny jednak z odečtů úrovní hladiny v piezometric-
kých trubicích umístěných na společné nosné tabuli, případně z měře-
ní pomocí tlakového membránového snímače. První z uvedených způ-
sobů umožnil získat „časově střední“ hodnoty tlakové výšky  
 
v daném odběru při konkrétním průtoku. Druhým způsobem byl 
měřen časový průběh tlaku v úseku t = 60 s. Takto naměřené časově 
závislé průběhy tlaků sloužily pro stanovení průměrných a lokálních 
extrémních hodnot tlaků v měřeném piezometrickém odběru.

4.1. Vliv zavzdušnění prostoru pod přepadovým paprskem na 
proudové poměry

Pro názornou představu o vlivu zavzdušnění prostoru pod pře-
padovým paprskem na proudové charakteristiky přelivu poslouží 
porovnávací fotografie (obr. 5). Uvažujeme, že došlo k „plnému“ 
zavzdušnění, kdy úroveň tlaku v prostoru pod přepadovým paprskem 
se blíží hodnotě tlaku atmosférického (p ≈ patm). Při shodném průtoku 
je na modelovaném jevu patrná výrazná změna zakřivení přepadového 
paprsku nad korunou přelivu. Přepad přes přeliv při překročení urči-
tého průtoku a nezavzdušnění je doprovázen výraznými podtlaky na 
přelivné ploše, dochází k sání a paprsek je tak přichýlen ke konstrukci 
přelivu. Zavzdušněný prostor pod přepadovým paprskem naopak 
umožňuje silám setrvačnosti odchýlit a oddálit paprsek od konstrukce 
přelivu. Po dopadu na dno podjezí se rozdělí v souladu se změnou 
hybnosti na dva dílčí proudy. Hlavní část vodního proudu směřuje 
poproudně, vedlejší část je orientována protiproudně směrem k pře-
livu, u jeho paty se vytvoří rotující přilehlý vodorovný vodní válec, 
který rovněž ovlivňuje výsledný tvar paprsku. Při nižších průtocích 
a tudíž malých přepadových výškách h nebylo možné přepadový 

Tab. 1. Tabulka použitých šířek zkoušených objektů

 Šířka b [m]
M 1 : 1 (prototyp) 412 352 310

M 1 : 2 412 200 –

M 1 : 4 412 197 104

Obr. 2. Piezometrické odběry na ploše modelu přelivu

Obr. 3. Žlab s prototypem přelivu

Obr. 4. Řez experimentálními modely (na obrázku je čísly vyznačeno 
rozmístění piezometrických odběrů pro měření tlaků)

paprsek trvale zavzdušnit. Na všech třech testovaných modelových 
objektech bylo zjištěno, že prostor pod přepadovým paprskem lze 
trvale zavzdušnit a trvale stabilizovat až při poměrech přepadové výš-

ky k poloměru zaoblení přelivné hrany  (jedná se o dolní mez 

zavzdušnění paprsku). Pro  bylo možné částečně zavzdušnit   
prostor pod přepadovým paprskem pouze narušením kompaktnosti 
proudu v oblasti za úrovní obvyklého odtržení proudu. Avšak vzduch 
z takto vytvořené vzduchové kapsy byl postupně strháván proudem, 
až do chvíle kdy se paprsek „přichýlil“ zpět ke konstrukci přelivu. 
V některých situacích docházelo k periodickému jevu přichýlení 
a odchýlení paprsku od povrchu přelivu s jeho velmi nízkou frekvencí. 
Shodné jevy byly shledány na modelech přelivů se zaoblenou korunou 
a potvrzeny pozorováním na bočním přelivu VD Fryšták.

Při velmi nízkých přepadových výškách se prostor pod paprskem 
zavzdušnit nepodařilo, plocha se stává tlakovou. V případě modelová-
ní objektu v měřítku M 1 : 4 byla stabilizace zavzdušněného prostoru 
velice problematická a tvar přepadového paprsku při zavzdušnění 
ne vždy plně korespondoval s tvary zaměřenými na objektech obou 
větších rozměrů.

Na dvou zmenšených modelových objektech byla také pozorována 
horní mez zavzdušnění přepadového paprsku (na prototypu nebylo 
možné ověřit z kapacitních důvodů). Bezpečně bylo možné zavzdušnit 

přepadový paprsek pouze do hodnot . Při vyšších hodnotách 
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poměru  se zavzdušnit prostor pod přepadovým paprskem na modelu 
 
nepodařilo. V těchto případech zasahoval vliv zpětného válce, 
vytvořeného u paty přelivu až do úrovně linie odtržení přepadového 
paprsku od obtékané plochy a způsobil tak jeho „podepření“.

Celé průběhy hladin se podařilo zaměřit hrotovým měřidlem pouze 
v případě zavzdušnění pod paprskem nebo při vyšších průtocích. 
V opačném případě byl paprsek přimknut ke konstrukci přelivu tak, 
že měření průběhu hladiny hrotovým měřidlem bylo nespolehlivé 
a nepřesné.

Zavzdušněnost prostoru pod přepadovým paprskem se projevuje na 
kapacitě přelivu. Na všech třech modelových objektech se výsledky 
snížení kapacity vlivem zavzdušnění prakticky téměř shodují. Proto 
bylo možno procentuální vliv snížení kapacity při zavzdušnění vyjád-

řit v závislosti na poměru  (poměr je uvažován při nezavzdušněném 
 
přepadovém paprsku), viz obr. 6.

Procentuální hodnota snížení kapacity je vypočtena z poměru hod-
noty přepadového součinitele m při zcela zavzdušněném prostoru pod 
přepadovým paprskem vůči hodnotě při nezavzdušněném přepadu

. (4.1)

4.1.1. Zakřivení a „odtržení“ paprsku při vyšších průtokových 
stavech

Rehbock uvádí výraz pro stanovení přepadového součinitele pro 
jezový přeliv s kruhovitě zaoblenou korunou se sklonem vzdušního 
líce 3 : 2 [1]:

 (4.2)

s mezemi platnosti ; . Dle [1] při větší hod-

notě  dochází k odtržení přepadového paprsku od přelivu a hodnota 
 
přepadového součinitele se tím snižuje. Na námi zkoušených mode-
lech objektu nastane odtržení přepadového paprsku dle Rehbocka 

při poměru  = 4,03.

V případě nezavzdušněného prostoru pod přepadovým paprskem 
byla uvedená hodnota poměrně blízká hodnotě zjištěné na námi zkou-

šených modelech. Od poměru  = 3,94 došlo k výraznému snížení 
 
zakřivení přepadového paprsku za současného snížení kapacity 
přelivu. Působením sil setrvačnosti dojde k napřímení tvaru přepado-
vého paprsku za současného vytvoření dolního válce u paty přelivu. 
Vzniklý válec podepírá přepadový paprsek, jehož tvar se postupně 
s přibývajícím průtokem mění, zvedá se úroveň hladiny v nadjezí 
a snižuje kapacita přelivu.

Hodnota přepadového součinitele do poměru  =2,35 rostla plynu-

le, do poměru  =3,85 se gradient hodnoty přepadového součinitele  
 
postupně zmenšoval. Při jeho překročení docházelo již k pozvolnému 
snižování hodnoty přepadového součinitele (u všech modelů), viz 
obr. 7. 

Při nezavzdušnění byl růst hodnoty přepadového součinitele způ-
soben vlivem zvyšujícího se účinku podtlaku s rostoucím průtokem, 
který je určen mezním stavem, kdy vyšší úroveň hladiny dolní vody 
za přelivem se setrvačností proudu působí na tvar přepadového 
paprsku. Při vyšších průtocích se vlivem „podpírání“ výrazně mění 
tvar přepadového paprsku (napřimuje se), za současného snižování 
přepadového součinitele s rostoucím průtokem.

Pro přeliv s kruhově zaoblenou korunou a oběma líci svislými 
odvodil Stara [7] na základě rozsáhlého fyzikálního výzkumu z let 
1993–1997 výrazy pro stanovení součinitele přepadu při nezavzduš-
nění prostoru pod přepadovým paprskem. Z vyjádření přepadového 
součinitele pomocí nelineárního regresního modelu dle Stary

 (4.3)

vyplývá, že vliv výšky přelivu s1 je u námi zkoušených modelů objektu 
zanedbatelný a více se projeví zejména vliv poloměru zaoblení pře-
livné hrany (obr. 8).

4.2. Vliv drsnosti povrchu modelu na proudové poměry
Na modelech byl také ověřován vliv zvýšené drsnosti na kapacitu 

přelivu. Pro zvýšení drsnosti byl na model přilepen smirkový papír 
s označením P 40 dle ISO 6344, s průměrnou velikostí zrna 425 μm. 
Po instalaci smirkového papíru na prototyp došlo ke  snížení kapacity 
přelivu přibližně o 4,0 % pro nezavzdušněný a o 1,3 % pro zavzdušně-
ný přepadový paprsek. Na zmenšeném objektu s měřítkem 1 : 4 došlo 
ke snížení kapacity přibližně o 8,5 % pro nezavzdušněný a 4,7 % pro 
zavzdušněný prostor pod přepadovým paprskem. Uvedená snížení 
kapacit byla pozorována v celém zkoušeném rozsahu průtoků. Drs-

Obr. 5. Boční pohled na model přelivu M 1 : 2, model je umístěn ve 
žlabu při stejném průtoku (vlevo bez, vpravo s vlivem zavzdušnění)

Obr. 6. Procentuální snížení kapacity zkoumaného přelivu u za
vzdušnění prostoru pod přepadovým paprskem

Obr. 7. Průběh součinitele m v závislosti na relativní přepadové 
výšce h/r, modelový objekt M 1 : 2, b = 412 mm, r/s = 0,14.
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nosti povrchů materiálů běžně používaných k výrobě modelů proud-
nicových přelivů jsou velmi nízké v porovnání s testovanou drsností. 
Z uvedeného vyplývá, že vliv drsnosti povrchů běžně používaných 
materiálů pro výrobu modelů obvyklých měřítek nepřesáhne rozsah 
chyb měřených a vyhodnocených hydraulických charakteristik.

4.3. Vliv šířky přelivu na proudové charakteristiky
Systematické zkoušky provedené na modelech objektu v měřít-

kách 1 : 1, 1 : 2 a 1 : 4 při šířkách přelivů proměnných dle sché-
matu na obr. 11 nepotvrdily jejich vliv na kapacitu přelivu. Tento 
vliv na kapacitu nebyl zjištěn dokonce ani v případě nejmenšího 
modelovaného objektu s měřítkem M 1 : 4 se šířkami b = 412 mm; 
197 mm; 104 mm. Automodelovost součinitele přepadu z hlediska 
vlivu šířky je dle výsledků měření potvrzena pro specifické průtoky 
q ≥ 0,0046 m2·s-1. Jak je patrné z obr. 9, došlo k ovlivnění hodnoty pře-
padového součinitele m na nejmenším modelu pouze při specifických 
průtocích q ≤ 0,0030 m2·s-1, tedy při výškách přepadového paprsku 
h ≤ 16 mm. V tomto případě se však začínaly již uplatňovat vlivy 
povrchového napětí a viskozity na přepad, jak je uvedeno dále.

4.4. Mezní hodnoty výšky přepadového paprsku
Ke zjištění vlivu výšky přepadového paprsku na kapacitu přelivu 

byly pro navzájem si odpovídající průtoky vyneseny hodnoty přepa-
dových součinitelů m do grafů. Po vynesení hodnot součinitelů pro 
modely s nezavzdušněným prostorem pod přepadovým paprskem 
(obr. 10) bylo zjištěno, že navzájem si odpovídající hodnoty součini-
telů jsou shodné pro specifické průtoky q ≥ 0,0364 m2·s-1 (přepočteno 
na prototyp). Pro tyto průtoky byla prokázána automodelovost jevu při 
použití k přepočtům Froudova kritéria mechanické podobnosti. Uve-
denému hraničnímu specifickému průtoku odpovídá na modelova-
ném objektu s měřítkem M 1 : 4 přepadová výška přibližně h = 16 mm 

a poměr . V případě zavzdušněného prostoru pod paprskem se  
podařilo pouze prokázat dolní hranici automodelovosti, která je shod-
ná s hranicí pro nezavzdušněný přeliv. Všechny měřené stavy nad 
uvedenou spodní hranicí h = 16 mm při zavzdušněném prostoru pod 
přepadovým paprskem tedy byly shledány jako automodelové.

4.5. Tlakové poměry na modelech objektu
Polohy piezometrických odběrů určených k měření průběhů tlaků 

po přelivné ploše si pro všechny tři modely navzájem odpovídaly. 
Z prostorových důvodů uvnitř modelů však byly pro zmenšené objekty 
1 : 2 : 4 instalovány každý druhý respektive čtvrtý odběr oproti prototy-
pu. Rozmístění piezometrických odběrů na modelech je patrné z obr. 4, 
navzájem si odpovídající odběry jsou uvedeny v tab. 2.

Jak bylo popsáno výše, pro měření tlaků byly použity dva způsoby.
4.5.1. Manometrické trubice

V prvním případě se jedná o průhledné manometrické trubice 
připojené na piezometrické odběry pomocí 
hadiček. Manometrické trubice byly umístěny 
vedle sebe na svislé desce opatřené milimetro-
vým papírem, sestava umožnila přímý odečet 
hodnot tlakové výšky  vodního sloupce. 

Obr. 8. Porovnání měřených přepadových součinitelů na prototypu 
s výsledky jiných autorů, pro nezavzdušněný prostor pod přepado-
vým paprskem

Obr. 9. Průběhy hodnot součinitelů přepadu pro různé specifické 
průtoky q

Obr. 10. Průběh součinitelů přepadu m v závislosti na měřítku 

Tab. 2. Navzájem si odpovídající piezometrické odběry dle měřítka objektu

Model Označení piezometrického odběru
Prototyp 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

M 1 : 2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

M 1 : 4 - - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - - -

4.5.2. Elektrický tlakový snímač
Druhý způsob měření tlaků slouží hlavně pro zachycení časového 

průběhu okamžitých hodnot při hydrodynamickém účinku proudu, 
tedy k měření tlakových pulzací. Pro tyto potřeby byl využit elektro-
nický membránový indukční tlakový snímač. Snímač byl zapojen do 
zesilovače HBM ME50 měřicí ústředny HBM MGA. Analogový signál 
byl 16bitovým převodníkem převeden do PC. Registrovatelný pracov-
ní rozsah tlakových změn měřených snímačem byl f = 60 Hz. Délka 
záznamů pro každý odběr činila 60 sekund. Výstupem z bitového pře-
vodníku do PC byla velikost napětí v rozsahu (0 ÷ 10) V, což v našem 
případě představovalo rozsah do 1 m vodního sloupce. Před každým 
měřením bylo nutno měřicí systém nakalibrovat a sestavit kalibrační 
závislost (přímku). Měřené hodnoty se ukládaly v ascii formátu do 
textových souborů. Zpracování proběhlo následně v tabulkovém 
procesoru MS Excel.
4.5.3. Zpracování naměřených tlakových hodnot

Měření tlaků po přelivné ploše při přimknutém přepadovém 
paprsku bez zavzdušnění probíhalo prakticky bez problémů. Naopak 
v případě zavzdušněného prostoru pod přepadovým paprskem však 
vzdušná kapsa a silně zavzdušněný přilehlý válec způsobovaly tvorbu 
vzduchových bublinek v piezometrických odběrech a navazujících 
hadičkách. V případě zavzdušnění hadičky či otvoru odběru byly 
měřené hodnoty výrazně zkreslené a nevypovídaly spolehlivě o sku-
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tečných tlakových poměrech v místě odběru 
při obou způsobech měření tlaků. Povrchové 
napětí a stlačitelnost vzduchových bubli-
nek způsobily zkreslení tlakových hodnot 
a utlumení tlakových pulzací přenášených 
hadičkami. 

Ze získaných „průměrných“ hodnot tlako-
vých výšek hp od hydrodynamického účinku 
proudu v piezometrických odběrech byly pro 
všechna provedená měření sestaveny tabulky 
průběhů po přelivné ploše (tab. 3). Z tabulek 
byly následně sestaveny grafické průběhy 

bezrozměrných hodnot tlakových výšek   
 
v závislosti na relativní půdorysné vzdálenos-

ti vyjádřené poměrem . Pro všechny modely  
objektu a stavy byly pro jednotlivé průtokové 
řady vyjádřeny závislosti poměru přepadové 

výšky a poloměru zaoblení přelivu , viz 
obr. 12.

Z vyhodnocení průběhů tlaků na třech 
modelovaných objektech vyplynul vliv šířky 
přelivu na průběh tlaků jako zanedbatelný 
a rozdíly v jednotlivých měřeních jsou akcep-
tovatelné v rámci chyb měření (obr. 13). 

Vyhodnocení automodelovosti tlakových 
poměrů ale nebylo z technických důvodů 
provedeno. Vlivem konfigurace žlabu na 
odtoku docházelo na dvou zmenšených 
modelových objektech při malých průtocích 
ke vzdutí úrovně dolní vody až na vzdušní líc, které nebylo modelové 
v porovnání s prototypem. Tyto poměry dolní vody neměly vliv na 
kapacitu přelivu, avšak ovlivnily průběhy tlaků na vzdušním líci, 
případně i koruně přelivné plochy zmenšených objektů. V našem 
případě docházelo se zmenšováním modelových objektů k nárůstu 

hodnoty poměru  (snížení podtlaků).

Z časového průběhu tlaku měřeného v jednotlivých odběrech 
elektrickým membránovým snímačem byly sestaveny tabulky (tab. 4) 
extrémních a průměrných hodnot pro daný odběr při konkrétním 

poměru . Tyto hodnoty dávají představu zejména o okamžitém  
extrémním zatížení konstrukce.

5. Shrnutí výsledků 
Z realizovaného experimentálního výzkumu přepadu na přelivu 

s kruhově zaoblenou korunou vyplynula zjištění, která lze shrnout 
do následujícího zkráceného výčtu.
• Vliv šířky přelivu v testovaných rozsazích 104 až 412 mm nebyl 

pozorován. Vzhledem k tomu lze bezpečně použít při modelování 
hydrotechnických objektů šířky polí modelů větší než 100 mm.

• Drsnost povrchu u běžně používaných materiálů pro výrobu mode-Drsnost povrchu u běžně používaných materiálů pro výrobu mode-
lů neovlivní při obvyklých zmenšeních kapacitu přelivu. 

• Napřímení a odchýlení přepadového paprsku od přelivné kon-Napřímení a odchýlení přepadového paprsku od přelivné kon-

strukce nastalo při hodnotě  = 3,94, která je velmi blízká hraniční 

hodnotě vypočtené z výrazu udávaného Rehbockem  = 4,03.

• Prostor pod přepadovým paprskem se podařilo v případě námi 
testovaných modelů objektu bezpečně zavzdušnit (p ≈ patm) pro 

poměry . 

č. odběru 1 2 3 4 5 6 7 8 9–16 17 18 19 20 21

min 210,5 168,2 156,8 120,4 76,0 18,1 -32,5 -67,4

n
em

ěř
en

o 
(v

zd
u

ch
ov

á 
ka

ps
a)

-8,1 9,6 -1,3 22,8 33,4

max 221,3 180,6 169,8 140,4 102,1 49,9 -7,6 -2,3 52,2 47,0 53,3 62,7 82,2

průměr 215,5 174,1 162,4 129,7 85,8 31,7 -18,6 -26,7 16,1 28,7 35,1 44,2 55,9

Tab. 4. Tabulka měřených tlakových výšek (mm v.s.) na prototypu při průtoku Q = 40,0 l·s1, zavzdušněno

Tab. 3. Hodnoty relativních tlakových výšek v piezometrických odběrech na prototypu, 
nezavzdušněný prostor pod přepadovým paprskem, b = 412mm

Č. 
odběru

Q [l·s1] 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

h [mm] 32,1 48,8 62,5 73,0 83,0 93,2 102,0 112,0

h/r [-]  0,92  1,39  1,79  2,09  2,37  2,66  2,91  3,19
x/r [-] hp/h [-]

1 1,000 4,36 2,99 2,57 2,34 2,19 2,06 1,97 1,88

2 1,000 3,37 2,34 2,04 1,90 1,80 1,70 1,63 1,56

3 1,000 2,87 2,01 1,78 1,66 1,57 1,49 1,43 1,38

4 1,000 2,37 1,64 1,46 1,77 1,28 1,19 1,13 1,07

5 0,939 1,90 1,25 1,10 0,97 0,87 0,77 0,70 0,62

6 0,707 1,38 0,80 0,63 0,48 0,34 0,19 0,01 0,03
7 0,383 0,89 0,33 0,12 0,09 0,27 0,49 0,65 0,77
8 0,000 0,12 0,16 0,41 0,70 0,95 1,16 1,36 1,55
9 -0,464 0,41 0,70 1,00 1,33 1,61 1,86 2,08 2,31

10 -0,754 0,75 1,00 1,30 1,59 1,84 2,01 2,25 2,42
11 -0,949 0,56 0,79 0,93 1,12 1,34 1,57 1,76 1,93
12 -1,041 0,12 0,27 0,53 0,82 0,74 0,63 0,66 0,67
13 -1,139 0,03 0,02 0,02 0,03 0,12 0,19 0,26 0,32
14 -1,237 0,09 0,14 0,14 0,07 0,04 0,01 0,05 0,09
15 -1,328 0,09 0,12 0,14 0,10 0,08 0,08 0,04 0,05

16 -1,414 0,09 0,14 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,15

17 -1,512 0,09 0,13 0,14 0,12 0,12 0,10 0,15 0,26

18 -1,603 0,03 0,08 0,10 0,10 0,14 0,20 0,30 0,40

19 -1,695 0,03 0,08 0,10 0,12 0,19 0,31 0,45 0,61

20 -1,793 0,34 0,09 0,13 0,18 0,34 0,54 0,74 0,91

21 -1,891 0,37 0,25 0,22 0,38 0,65 0,91 1,02 1,30

Obr. 11. Půdorysné schéma umístění modelů ve žlabu, polohy pie-
zometrických odběrů a posuvné boční stěny

• Dolní hranice automodelovosti přepadového jevu byla zjištěna na 
nejmenším modelu jako hodnota přepadové výšky h = 16 mm, což 

odpovídá poměru  = 1,83.

Výše uvedená zjištění odpovídají provedeným experimentům 

v rozsahu . 

Dále byl popsán průběh přepadového součinitele m v závislosti na 

relativní výšce přepadového paprsku  a jeho tvaru. Průběh přepado- 
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vého součinitele byl na modelech souhrnně monitorován v rozsahu 

poměru přepadové výšky ku poloměru koruny .

Z výsledků měření nebyl potvrzen vliv šířky na průběh tlaků, pro 
modelový výzkum lze doporučit mezní hodnotu 100 mm. Výsledky 
jsou doplněny o extrémní hodnoty tlaků po přelivné ploše od hydro-
dynamického účinku proudu, zjištěné v měrných odběrech elektric-
kým snímačem tlaku.

6. Závěr
Výsledky provedených experimentů byla potvrzena do hodnoty b = 

104 mm (hodnota na modelou) neovlivněnost přepadové kapacity 
šířkou přelivného pole, uvedené zjištění je v souladu s údaji v [2]. 
U testované řady modelů objektu činí hodnota mezní přepadové výšky 
h = 16 mm pro zajištění automodelovosti kapacity přelivu. Pro nižší 
přepadové výšky dochází k ovlivnění přepadu zejména vlivem sil 
povrchového napětí kapaliny a viskozity. Drsnost běžně používaných 
materiálů k výrobě modelů přelivů se při výškách přepadového paprs-
ku h > 20 mm na hodnotě přepadového součinitele projeví pouze 
v rozsahu chyb měření. Uvedená zjištění rozšiřují poznání v oblasti 
hydraulického modelování a zejména navrhování modelů přelivných 
objektů se zaoblenou korunou. 

Veškeré experimenty byly doplňovány měřeními rozložení tlaků po 
obtékaném povrchu, která po vyhodnocení potvrdila uváděné hodnoty 
mezí automodelovosti přepadového jevu.

Potvrzena byla také relativně vysoká kapacita přelivu, zejména 
v případě přichýleného paprsku.

Dále byly sestaveny tabulky průměrných a extrémních hodnot 
tlaků na přelivné ploše. Výsledky výzkumu poskytují potřebné údaje 
o úrovních hladin a průbězích tlaků na obtékaném povrchu přelivu 
pro kalibraci numerických turbulentních modelů i k verifikačním 
účelům.

Použité veličiny a symboly:
Fr Froudovo číslo (-)
g tíhové zrychlení (m·s-2)
h přepadová výška (m)
hp tlaková výška (m)
L charakteristický rozměr (m)
mnezavzd přepadový součinitel při nezavzdušnění prostoru pod pře-

padovým paprskem 
mzavzd přepadový součinitel při zavzdušnění prostoru pod přepa-

dovým paprskem 
r poloměr koruny přelivu (m)
sl výška přelivné konstrukce (m)
td tloušťka přelivné konstrukce (m)
v rychlost proudění (m·s-1)
x délka ve směru osy x (m)
ρ objemová hmotnost (kg·m-3)

Poděkování: Provedené práce i článek vznikly s podporou projektu 
FRVŠ č. 301/2009.

Obr. 12. Naměřené průběhy relativních tlakových výšek po přelivné 
ploše pro různé průtoky 

Obr. 13. Ukázka grafu pro porovnání vlivu šířky přelivu na měřené 
tlakové výšky (v mm v.s.)
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Hydraulické modely 
bezpečnostních objektů 
VD Koryčany a VD Harcov
Martin Králík, Milan Zukal

Klíčová slova
extrémní povodňový průtok – hydraulický model – měrná křivka 
– bezpečnostní přeliv

Souhrn
Příspěvek se zabývá hydraulickým posouzením bezpečnostních 

objektů vodních děl na základě vyhodnocení experimentálních 
měření prováděných na dvou fyzikálních hydraulických modelech 
ve vodohospodářské laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
U VD Koryčany a VD Harcov byly v posledních letech provede-
ny studie převádění extrémních povodňových průtoků, z jejíchž 
závěrů vyplývá nedostatečná kapacita stávajících pojistných zaří-
zení – bezpečnostních přelivů pro převádění KPV Q10 000. Úpravy 
a rekonstrukce pojistných zařízení na obou vodních dílech byly 
vypracovány projektanty, kteří měrné křivky přelivů a podélné 
profily hladin počítali na základě vzorců teoretické hydrauliky 
a pomocí 1D matematického modelu. Jelikož se v obou případech 
uvedených vodních děl jedná o proudění vody na bezpečnostních 
přelivech a skluzech s výrazně měnícími se sklonovými poměry, 
složitou geometrií s proměnnou šířkou, vzniká zde matematicky 
jednoznačně nepopsatelné proudění. Z tohoto důvodu je nutné tyto 
zjednodušené teoretické hydraulické výpočty ověřit pomocí fyzikál-
ního hydraulického modelu.

u

1. VD Koryčany

Popis vodního díla (obr. 1)
Vodárenská nádrž Koryčany byla postavena v 50. letech minulého 

století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl 
a zásobování obyvatelstva. Celá oblast Hodonínska a Kyjovska byla 
ovlivněna těžbou hnědého uhlí, poddolování se projevilo i změnami 
v podzemních vodách. Vhodný přehradní profil byl nalezen na řece 
Kyjovce, asi 1 km na východ od Koryčan. Řeka Kyjovka pramení 
v Chřibech a její povodí je zalesněné, takže podmínky byly pro vodá-
renskou nádrž vhodné [1].

Vodní dílo Koryčany na toku Kyjovka se díky svému významu 
a stupni ohrožení území pod ním řadí pro potřeby technicko-bez-
pečnostního dohledu do II. kategorie. Z hlediska TNV 75 2935 „Posu-
zování bezpečnosti vodních děl za povodní“, byla pro VD Koryčany 
stanovena kontrolní povodňová vlna KPV10 000. Jelikož stávající 
bezpečnostní přeliv, skluz a vývar nejsou dostatečně kapacitní, bylo 
rozhodnuto o jejich nutné rekonstrukci. Společnost Vodní díla – TBD 
a. s., pracoviště Brno, vypracovala návrh na rekonstrukci stavebních 

objektů bočního bezpečnostního přelivu, spadiště, skluzu, vývaru, 
odpadního koryta a spodní výpusti [2].
Posuzované úpravy

Studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV10 000 projekto-
vě řeší rekonstrukci souboru objektů na hrázi a pod hrází VD Koryča-
ny, zabezpečujících bezpečné převedení extrémních povodňových 
vln (bezpečnostní přeliv se spadištěm, skluz s přemostěním, vývar, 
koryto Kyjovky pod hrází s přemostěním, spodní výpusti, koruna 
hráze, injekční clona).

Koruna hráze: Navrhované řešení spočívá v navýšení těsnicího 
prvku sypané hráze. Toto těsnění sahá do výškové úrovně 307,40 m n. 
m. a je třeba jej navýšit vzhledem k navýšení mezní bezpečné hladiny 
MBH na kótu 308,15 m n. m. ze stávající 307,20 m n. m.

Bezpečnostní přeliv: Kapacitu stávajícího přelivu výrazně ovliv-
ňuje velmi malá šířka spadiště a zejména malý průtočný profil pod 
přemostěním na začátku skluzu. Oproti stávajícímu stavu je přeliv 
v návrhové variantě 2B2 - Ba mírně prodloužen (delší přelivná hrana 
o 1,0 m), mírně snížena úroveň koruny přelivu (o 0,40 m – z 306,60 
m n. m. na 306,20 m n. m.), výrazně rozšířeno spadiště (v koncovém 
profilu o 6,0 m – z 3,0 m na 9,0 m) a také mírně zahloubeno jeho dno 
(o 0,40 m).

Skluz – varianta IV: V návrhové variantě IV dochází ke stavebním 
úpravám pravobřežní zdi skluzu a výšky dna skluzu:
− délka skluzu   cca 69,0 m,
− šířka skluzu ve dně – proměnná:
 1. úsek délky12,7 m  9,0 m,
 2. a 3. úsek délky 35,9 m  zúžení z 9,0 m na 6,0 m,
 4. a 5. úsek délky 20,4 m   6,0 m,
− podélný sklon skluzu – proměnný:
 0. úsek    2,0 % (spadiště),
 1. úsek délky 12,7 m   13,8 %,
 2. úsek délky 11,8 m  17,4 %,
 3. a 4. úsek délky 36,2 m  19,1 %,
 5. úsek délky 8,4 m   68,5 %,
− usměrnění průtoku:  střed. žebro 0,45 m x 0,45 m.

Skluz – varianta V: V návrhové variantě V dochází ke stavebním 
úpravám pravobřežní zdi skluzu a výšky dna skluzu:
− délka skluzu   cca 69,0 m,
− šířka skluzu ve dně – proměnná: 
 1. úsek délky 12,7 m  9,0 m,
 2. a 3. úsek délky 47,9 m  zúžení z 9,0 m na 6,0 m,
 4. úsek délky 8,4 m   6,0 m,
− podélný sklon skluzu – proměnný:
 0. úsek    2,0 % (spadiště),
 1. úsek délky 12,7 m   13,8 %,
 2. úsek délky 23,8 m  17,3 %,
 3. úsek délky 24,1 m  19,9 %,
 4. úsek délky 8,4 m   69,1 %,
− usměrnění průtoku:  střed. žebro 0,45 m x 0,45 m.

Vývar: Vývar, pro tlumení kinetické energie vody, tvoří přechod 
mezi skluzem a korytem pod hrází. Z hlediska bezpečného převe-
dení extrémních povodní byl návrh vývaru proveden na návrhovou 
povodňovou vlnu PV1 000 (transformované Q1 000).

Koryto pod hrází a přemostění za vývarem: Úprava koryta je 
navržena od prahu až po stávající silniční most (státní silnice Koryča-
ny – Stupava), tj. v ř. km 74,455 – 74,21. Celková délka úpravy je 
242 m. Dno koryta je vedeno v jednotném sklonu 4,3 ‰.

Spodní výpusti: V úrovni odpadní štoly je ponechána beze změn 
stávající první spodní výpust DN 800. Navrhovaná druhá spodní 
výpust DN 700 je ve výškové úrovni komunikační chodby jako krátké 
ocelové potrubí, zaústěné zeshora na začátku odpadní štoly.

Hydrotechnický modelový výzkum (obr. 2)
Cílem modelového výzkumu bylo ověřit a zpřesnit výpočty navr-

hovaných úprav, optimalizovat rozměry podélného žebra a otestovat 
hydraulickou funkci odpadní štoly s nově navrženou spodní výpustí.

Model VD Koryčany (předpolí, boční přeliv, spadiště, skluzy 
– 2 varianty), vývar a koryto pod přehradou) byl navržen a vybudo-
ván v měřítku M – 1 : 20. Model odpadní štoly od spodních výpustí 
a spodní výpusti byl vybudován v měřítku M – 1 : 14,6.

Výsledky experimentů
Výsledky pokusů všech měření jsou zaznamenány měrnou křivkou, 

podélnými profily hladin, polohou hladin ve vývaru a korytě pod 
přehradou a tlakovými pulzacemi ve spadišti. 

Bezpečnostní přeliv. Kapacita bočního přelivu byla odečítána 
a nastavována při každém odpovídajícím měření. Výsledky měření Obr. 1. Foto současného stavu
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byly vyhodnoceny a zaznamenány do grafu (obr. 3). Na obr. 3 jsou 
ještě pro srovnání měrné křivky vypočítané projektantem a výzkumní-
ky podílejícími se na hydraulickém výzkumu. Mírné odchylky měrné 
křivky (do 10 %) jednotlivých výpočtů a měření na modelu jsou způ-
sobeny rozptylem součinitele přepadu z učebnic hydrauliky.

Skluz. Doporučení pro výstavbu pravé boční zdi skluzu je podle 
měření na modelu: zvýšení této zdi ve staničení +30 o 0,5 m na kótu 
300,12 m n. m., toto zvýšení je vhodné vytvořit plynule od staničení 
+ 25 do staničení + 40. Pro příznivější proudění vody na konci sklu-
zu (ostrý lom ve staničení + 54) je hydraulicky vhodnější vytvořit 
zaoblenou plochu podle doporučení z měření č. 12. Tvar zaoblení je 
dán snížením dna o 0,4 m v místě lomu a plynulý přechod 3 m před 
lomem a 3 m za lomem. Doporučené rozměry podélného žebra jsou: 
šířka 1 m a výška 1 m, délka 18 m.

Vývar. Vývar plnil svoji funkci bezproblémově při všech měřeních 
od Q1 až po návrhový průtoku Q1 000.

Odpadní štola od spodních výpustí. Na modelu spodních výpustí 
a odpadní štoly bylo provedeno měření, z kterého vyplynulo, že 
proudění vody v odpadní štole bude o volné hladině po celé její délce 
a zpřesňujícím výpočtem byl spočten průběh hladin pro nerovnoměr-
né proudění v odpadní štole.

2. VD Harcov

Popis vodního díla (obr. 4)
Vodní dílo Harcov, nebo, jak se také někdy uvádí, Liberecká pře-

hrada, leží nedaleko centra Liberce. Původně bylo vybudováno na 
okraji tohoto města, ale přirozeným rozvojem města za posledních 
sto let se stalo nedílnou součástí městského prostředí. Nádrž se 
zalesněnými stráněmi v okolí tvoří příjemnou partii Liberce, která 
celoročně slouží k odpočinku a rekreaci. Výjimečnost tohoto vodního 
díla potvrzuje i fakt, že jej lze najít v seznamu kulturních památek 
Národního památkového ústavu, kde je zapsáno již od roku 1958. 
Impulzem pro výstavbu byla série ničivých povodní v druhé polo-
vině 19. století [1].

V posledních několika letech se pozornost provozovatele vodního 
díla, státního podniku Povodí Labe, zaměřila na otázku bezpečnos-
ti vodního díla při průchodu extrémních povodňových průtoků. 
Z tohoto důvodu byly vypracovány několikeré studie. V první řadě se 
posuzovala hydrologická data. Je zřejmé, že původní data použitá při 
projektování více než před sto lety se budou lišit od údajů dnes běžně 
používaných pro posudky bezpečnosti vodních děl. Požadovaná míra 
ochrany vzrostla z hodnoty stoleté povodně Q100 na hodnotu o dva 
řády vyšší tedy Q10 000 [3].

Problematika kapacity přelivu
Současná kapacita bezpečnostního přelivu (o pěti polích) byla 

výpočtem stanovena na hodnotu 16,31 m3s-1 a kapacita obou spodních 
výpustí na průtok cca 12 m3s-1. Jen připomeňme, že nejvyšší průtok 
pozorovaný na Harcovském potoce v době projektování Harcovské 
přehrady byl 20 m3s-1 (30. července 1897). V současné době je hodnota 
stoleté povodně Q100 = 30,1 m3s-1. 

Zvýšení kapacity vodního díla je teoreticky možné realizovat růz-
nými technickými opatřeními: zvýšením kapacity stávajícího bezpeč-
nostního přelivu (např. snížením přelivných 
hran přelivných polí), vybudováním nové 
spodní výpusti, přidáním dalšího bezpečnost-
ního přelivu (např. bočního typu na pravém 
břehu) a dalšími opatřeními. Je však bezpod-
mínečně nutné k výběru řešení přistupovat 
velice zodpovědně, aby nedošlo k narušení 
historického rázu této významné kulturní 
památky. Pokud budou úpravy po stavební 
stránce provedeny citlivě (se zachováním 
charakteru původního zdiva), pak by tento 
zásah neměl mít nepříznivý vliv na celkový 
historický ráz vodního díla ani na jeho okolí 
a životní prostředí.

Na základě doporučení odborníků byly 
z teoretických možných variant vybrány 
a podrobněji rozpracovány varianty, které se 
jeví jako proveditelné. Nicméně před výbě-
rem definitivního řešení zvýšením kapacity 
vodního díla bude nutné posoudit i kapacitu 
kaskády pod bezpečnostním přelivem. Pře-
vádění vody přes kaskádu je velice složitý 
hydraulický jev, který nelze popsat jednodu-

chým výpočtem, proto se v těchto případech používá pro otestování 
proudění vody fyzikální hydraulický model. 

Cílem provedeného výzkumu bylo pomocí fyzikálního hydraulické-
ho modelu a zpřesňujících hydraulických výpočtů posoudit stávající 
bezpečnostní přeliv a skluz, a navrhnout projektové úpravy opatření 
k bezpečnému převedení KPV10 000.

Hydrotechnický modelový výzkum (obr. 5)
Cílem modelového výzkumu bylo ověřit a zpřesnit výpočty bezpeč-

nostního přelivu a skluzu. Kapacitu přelivu na VD Harcov ovlivňuje 
tvar přelivné plochy, drsnost přelivné plochy, pilíře mezi jednotlivými 
poli, předpolí bezpečnostního přelivu, klenby mostovek a dolní voda 
ze skluzu. Všechny tyto detaily bylo potřeba zohlednit při fyzikál-
ním modelování, aby výsledky byly co nejvěrohodnější. Model VD 
Harcov (předpolí, bezpečnostní přeliv, spadiště, klenba mostovky, 
vývar a koryto pod přehradou) byl navržen a vybudován v měřítku 
M – 1 : 20. Na výsledky výzkumu současného stavu navázala další 
etapa, která odpověděla na otázky výběru nejvhodnější varianty 

Obr. 2. Model VD Koryčany (1 přeliv, 2 – spadiště, 3 – skluz, 
4 – vývar, 5 – koryto pod přehradou)

Obr. 3. Měrná křivka bočního přelivu
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úpravy bezpečnostního přelivu a skluzu 
pro převádění kontrolní povodně o průtoku 
Q10 000 = 194 m3s-1.

Výsledky experimentů
Výsledky pokusů všech měření byly zazna-

menány měrnou křivkou bezpečnostního 
přelivu, podélnými profily hladin ve skluzu, 
polohou hladin ve vývaru a korytě pod pře-
hradou a tlakovými pulzacemi ve skluzu.

První série pokusů zaznamenává současný 
stav za předpokladu hladké přelivné plo-
chy a přelivné plochy osazené kamennými 
kvádry. Srovnání těchto měrných křivek 
a také srovnání měrné křivky z hydrau-
lického modelu Ing. Šimůnka (fyzikální 
model v měřítku 1 : 11,5) bylo nutné udělat 
pro posouzení reprezentativnosti výsledků 
z fyzikálního modelu VD Harcov. Z porov-
nání těchto měření jsme dospěli k názoru, 
že je možno plně využít fyzikální modelupro 
přepočet všech sledovaných veličin (prů-
toků, hladin a pulzací hladin) na skutečné 
vodní dílo.

Návrhové varianty bezpečnostního přelivu a skluzu byly řešeny 
v návaznosti na „Studie opatření k zajištění bezpečnosti vodního díla 
při povodních“ [3] s projektantem a provozovatelem vodního díla. 
Návrh varianty upraveného přelivu navazuje na výsledky měření 
stávajícího přelivu.

Bezpečnostní přeliv. Kapacita bezpečnostního přelivu byla ode-
čítána a nastavována při každém odpovídajícím měření. Kapacita 
bezpečnostního přelivu odpovídá manipulačnímu řádu do výšky pře-
padového paprsku 0,8 m. Při vyšších přepadových výškách dochází 
k výraznému ovlivňování kapacity přelivu klenbou mostu, a tím ke 
ztížení hydraulického výpočtu o redukci průtoku.

Navrhované úpravy na bezpečnostním přelivu podle „Studie 
opatření k zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních“ [3] jsou 
uvedeny v tab. 1 (varianty A, B, C). Tyto úpravy jsou reálné z hledis-
ka možnosti minimálního stavebního zásahu do konstrukce přelivu 
s maximálním zvýšením kapacity. 

Úprava bezpečnostního přelivu navržená kolektivem pracovníků na 
Katedře hydrotechniky (varianta D) vychází z poznatků a měření na 
modelu stávajícího bezpečnostního přelivu s ohledem na zachování 
stávajícího historického rázu přehrady a zachování dobré hydraulické 
funkce přelivu (u krajního levého pole přelivu by při větším snížení 
hrany přelivu docházelo k velkému ovlivnění proudění vody přes 
přeliv vodou ze skluzu). Byl navržen a úspěšně otestován nový přeliv 
s podtlakovou přelivnou plochou, kdy byla snížena přelivná hrana 
o 0,4 m. Výhodou podtlakové plochy ve srovnání se stávajícím pře-
livem je její vyšší kapacita zvláště při vyšších přepadových výškách, 
a dále úspora místa na vzdušní patě přelivu, kde dojde k vytvoření 
většího prostoru pro tlumení energie vody přepadající přes přeliv.

Skluz. Úpravy dna a stěn skluzu budou řešeny na základě výsledků 
fyzikálního modelu s ohledem na zachování historického rázu této 
významné kulturní památky.

Obr. 4. Foto bezpečnostního přelivu a skluzu Obr. 5. Model VD Harcov

Obr. 6. Měrná křivka bezpečnostního přelivu

Předpolí bezpečnostního přelivu. Rozšíření předpolí bezpečnostního 
přelivu je výhodné z hlediska lepších nátokových podmínek na přeliv 
samotný. Při rozšířeném předpolí dochází k nárůstu kapacity o 10 % 
(při hladině vody v nádrži na úrovni koruny hráze 373,90 m n. m).

3. Závěr
Hydraulické fyzikální modelování má své opodstatnění při řešení 

složitých úloh návrhu a posouzení pojistných zařízení přehrad. Při 
posouzení stávajícího stavu bezpečnostních přelivů a navazujících 
objektů a při návrhu rekonstruovaných pojistných zařízení přehrad 
na VD Koryčany a VD Harcov byly použity fyzikální modely, které 
věrně popisují proudění na těchto objektech. Výsledky řešení stáva-
jícího stavu a variantních uspořádání byly popsány v závěrečných 
zprávách ve formě grafů měrných křivek, grafů podélných profilů 
hladin, hladin ve vývaru i korytě pod přehradou a grafem pulzace 
tlaků na dno spadiště a skluzu.

Výsledky těchto měření slouží pro návrh, posouzení a optimalizaci 
dílčích objektů bezpečnostních zařízení přehrad. Všechna vyhodnocení 
budou respektována a použita při výběru výsledného návrhu výše uve-
dených úprav. Na základě výsledků fyzikálního modelového výzkumu 
bude řešena projektová dokumentace pro konkrétní vodní dílo.

Poděkování: Tento výsledek byl získán za finančního přispění grantu 
SGS12/044/OHK1/1T/11 „Výzkum proudění vody na skluzech hydro-
technických staveb“.
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Hydraulic models of protection structures of Koryčany Dam 
and Harcov Dam (Králík, M.; Zukal, M.)

Key words
extreme flood discharge – hydraulic model – consumption curve 
– emergency spillway

The paper deals with hydraulic assessment of protection struc-
tures of dams based on the evaluation of experimental measurements 
carried out on two physical hydraulic models in the water manage-
ment laboratory of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague. 
Studies of diversion of extreme flood discharges have recently been 
performed in the Koryčany Dam and Harcov Dam whose conclusions 
confirm insufficient capacity of the existing protection structures 
– emergency spillways for the transfer of a Q10 000 control flood wave. 
Modifications and reconstructions of safety structures at both dams 
were developed by designers who calculated the consumption curves 
of spillways and longitudinal profiles of water levels using formu-

lae of theoretic hydraulics and a 1D mathematical model. As both 
cases of dams involve water flows through emergency spillways and 
chutes with extremely changeable slope characteristics, a relatively 
complex geometry with a variable width and longitudinal asym-
metry, the flows arising here cannot be unambiguously described 
by mathematical means. For this reason, highly simplified theoreti-
cal hydraulic calculations must be verified by means of a physical 
hydraulic model.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2012. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na email stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Vliv dolní vody 
na průtočnou kapacitu 
hladinové klapky
Daniel Picka, Jan Šulc, Ivana Mistrová, Robert Šafář

Klíčová slova
hladinová klapka – dolní voda – součinitel zatopení – součinitel pře-
padu – průtočná kapacita – matematické a fyzikální modelování

Souhrn
Příspěvek se zabývá vlivem dolní vody na průtočnou kapacitu hla-

dinové klapky. Shrnuje poznatky z provedeného výzkumu na fyzi-
kálních modelech. Poznatky byly použity ke specifikaci počátečních 
a okrajových podmínek pro numerické modelování v softwarovém 
prostředí ANSYS CFX. Předložený text vyhodnocuje použité metody 
a výstupy z provedeného výzkumu.

u

1. Úvod
Hladinová klapka je jednou z nejpoužívanějších hradicích pohyb-

livých konstrukcí v ČR a má nezastupitelný význam na vzdouvacích 
stavbách po celém světě. Velmi dobře se uplatňuje na stupních 
regulovaných řek pro vodní dopravu. Hladinové klapky jsou vhodné 
i pro regulaci bezpečnostních přelivů přehrad. U nás je na přehrad-
ních nádržích použito celkem sedm hrazených přelivů klapkovými 
uzávěry. V současné době je v ČR postaveno a vyprojektováno již více 
než sto dutých klapkových uzávěrů.

U nás se nejvíce rozšířila typizovaná klapka s relativním polomě-
rem návodního líce vztaženým k návrhové hradicí výšce R/H = 2,25, 
kterou navrhl a modelově vyzkoušel Čábelka na ČVUT v Praze [1]. 
Sklon klapky α je definován sklonem tečny k zaoblené hradicí stěně 
od horizontální roviny v místě jejího napojení na spodní stavbu – viz 
obr. 1. V minulosti se tento úhel v ČR navrhoval v rozmezí 62–68°. 
V poslední době se tento trend změnil a rozsah úhlů bývá volen 
v rozmezí 75–85°.

Je zřejmé z mnoha publikací, např. [2, 4], že zvýšená hladina dolní 
vody (hd) v podjezí snižuje do jisté míry průtočnou kapacitu přelivu. 
Míra ovlivnění je určena hloubkou hd, která byla v našem případě 
uvažována jako svislá odlehlost hladiny od otočného čepu klapky – viz 
obr. 1, a úhlem sklopení α. Jak uvádí Skalička [4] pro Jamborův přeliv, 
již při minimálním ovlivnění přepadu hladinou dolní vody dochází 
ke změně proudových charakteristik nad přelivem.

V dnešní době je snaha omezit fyzikální modelování na nutné mini-
mum (náročné na čas, finance i prostor) a nahradit ho modelováním 
matematickým. Díky velkému pokroku ve vývoji výpočetní techniky je 
stále reálnější možnost numerického modelování i tak složitých jevů 
s volnou hladinou, jako je nedokonalý přepad. 
Bohužel podstatnou nevýhodou numeric-
kých modelů je potřeba počáteční kalibrace 
a následné verifikace modelu, nejlépe pro-
střednictvím údajů získaných z fyzikálních 
či jiných ověřených matematických modelů. 
Proto se ani v dnešní době neobejdeme bez 
přesného fyzikálního modelování složitých 
proudových jevů.

V tomto příspěvku je provedeno porovnání 
přepadových součinitelů m stanovených 
z fyzikálního modelování s hodnotami uvede-
nými v dostupné literatuře. V rámci práce bylo 
provedeno numerické modelování vybraných 
stavů a výsledky následně porovnány s hladi-
novými poměry získanými z experimentu.

Měření při zvýšených hladinách dolní vody 
byla v případě zde popisovaného experimen-
tu prováděna i při pozicích klapky α > 0° 
z důvodu simulace havarijních podmínek, ke 
kterým může dojít při převádění povodňových 
průtoků po nesklopení uzávěru. Důvodem je 
často porucha na manipulačním zařízení či 
chyba způsobená lidským faktorem. Stavy při 

těchto pozicích nebyly dosud jednoznačně identifikovány z hlediska 
kapacit a hladinových poměrů.

2. Současný stav poznání
Pro pevné nízké jezy je problematika zatopení dostatečně rozebrá-

na. Problematika kapacity přelivných polí s pohyblivými uzávěry je 
však mnohem složitější a méně prozkoumána. K určení součinitele 
přepadu m přes klapkový uzávěr z dostupných publikací [8, 14, 15, 
16] je potřeba určit tvar a pozici klapky, výšku přepadového paprsku, 
úroveň hladiny dolní a horní vody. Většina výše uvedených publikací 
uvádí stanovení součinitele pro případ pohyblivého jezu neovlivně-
ného hladinou dolní vody. Autoři bohužel neuvádí podmínky a meze 
použití jejich publikovaných způsobů určení přepadového součinitele 
m. Nejvíce používané grafické vyjádření součinitele m pro dokonalý 
přepad je převzato z publikace [16].

Pouze v jedné [8] z výše uvedených publikací její autoři uvádí graf 
a základní schéma (jako součást grafu) pro určení součinitele m pro 
případ nedokonalého přepadu – obr. 2. Ve své publikaci se autoři 
pouze zmiňují, že daný graf uvádí na základě výsledků modelového 
výzkumu [8] stanovené hodnoty součinitelů přepadu mσ přes typovou 
klapku při jejím různém sklopení a odlišném zatopení dolní vodou. 
Bližší informace o okrajových podmínkách autoři neuvádí.

Problémem je, že na obr. 2 není jednoznačně patrná závislost přepa-
dového součinitele mσ na úhlu sklopení klapky α, jak tomu ve většině 
způsobů určení součinitele mσ bývá. Dále autoři v grafu uvádí 3 křivky 
závislosti mσ pro 4 hodnoty poměrů hz/hh, z čehož není jasné, zda je 
čárkovaná křivka pro poměr hz/hh = 0,0 a 0,1 totožná nebo nikoliv.

V tomto příspěvku je součastně provedeno porovnání hodnot pře-
padových součinitelů mσ určovaných podle obr. 2 a dat naměřených 
na níže popsaném fyzikálním modelu. 

3. Vliv dolní vody na průtočné charakteristiky 
hladinové klapky

Průtok přes přeliv se stanoví podle obecně známé, tzv. přepadové 
rovnice:

Obr. 1. Schéma pro výpočet průtočné kapacity 

Obr. 2. Transformovaný graf z [8] pro určení přepadového součinitele mσ
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 (1)

kde σz součinitel zatopení [-], u dokonalého přepadu (nezato-
peného) platí σz = 1

 m přepadový součinitel nezatopeného přelivu [-]
 bo účinná délka přelivné hrany [m]
 g gravitační zrychlení [m/s2]
 ho výška přepadového paprsku zvětšená o rychlostní výšku 

přítokové rychlosti v1 [m], platí 

Lze konstatovat, že průtok přes jezové těleso může nabývat při 
zatopení dolní vodou tří forem. Při úrovních hladiny dolní vody 
definovaných nerovností (2): 

hz/ho < 0,75  (2)

kde h hloubka zatopení dolní vodou [m],
se jedná o tzv. první fázi zatopení dolní vodou [4, 9, 10]. 

V této fázi hladina dolní vody ovlivňuje proudové charakteristiky 
nad korunou přelivu a v některých případech i hladinu horní vody.

Při dosažení či překročení poměru 0,75 ve vztahu (2) nastává dru-
há fáze zatopení dolní vodou, která je provázena nestabilitou jevu. 
Zakřivení proudnic přepadajícího proudu může být opačné, než 
odpovídá tvaru konstrukce. Může vzniknout vodní skok se střídavě 
horním i dolním válcem nebo s oběma válci zároveň či dokonce 
vlnovitý vodní skok.

Třetí fáze zatopení je charakterizována tzv. říčním prouděním 
(Fr < 1), kdy již nevzniká přechod z bystřinného proudění do říčního. 
Hloubka dolní vody je podstatně větší než hloubka kritická. Spád mezi 
hladinami v nadjezí a podjezí je minimální. Tato forma podle Knappa 
[10] bezpečně nastane při překročení hranice zatopení:

hz ≥ 2.hk  (3)

kde hk kritická hloubka nad korunou přelivu [m]
Pro stanovení režimu proudění se používá bezrozměrné Froudovo 

kritérium:

 (4)

kde: vs průřezová rychlost v profilu koruny [m/s], viz obr. 1
 g gravitační zrychlení [m/s2]
 hs výška paprsku v profilu koruny [m] kolmo k hladině.

Podle Bachmětěva [11] je přepad nedokonalý, pokud zároveň platí 
tyto dvě podmínky:

hd > s  (5)

ΔH/s < (ΔH/s)*  (6)

kde: hd hloubka dolní vody v podjezí [m] (převýšení hladiny 
nad úrovní čepu klapky)

 s výškový rozdíl úrovní dna v podjezí a přelivné hrany 
[m]

 ΔH výškový rozdíl úrovní hladin v nadjezí a podjezí [m]

Význam symbolů je patrný z obr. 1.
Mezní hodnoty ΔH/s pro zatopený přepad pro obecné jezové těleso 

závisí na poměrné přepadové výšce h/s a na součiniteli přepadu m. 
Mezní hodnoty pro klapkový hladinový uzávěr jsme v dostupné litera-
tuře nenalezli. Proto považujeme zjednodušeně přepad za nedokonalý, 
pokud hladina dolní vody dosahuje či převyšuje koruny přelivu.

Zmenšení průtočné kapacity přelivu se vyjadřuje pomocí součini-
tele zatopení σz, který má hodnotu menší než 1,0. Součinitel zatopení 
mσ je závislý na míře zatopení dolní vodou, tvaru přelivné konstrukce 
a její poloze (u pohyblivých přelivů).

Pro přepadový součinitel zatopeného přelivu platí:

mσ = m.σz. (7)

4. Výzkum na hydraulickém modelu
Model byl vestavěn do žlabu šířky 400 mm a délky 12,5 m (obr. 

3, 4 a 5). Model byl navržen s hradicí výškou H = 122 mm při plném 
vztyčení klapkového uzávěru na úhel α = 85°. Rozsah úhlů sklopení 
uzávěrů byl zvolen v rozmezí α = 0–85° od vodorovné roviny. Klapka 
byla umístěna na pevný podstavec (tzv. spodní stavbu), který díky 
zvýšené konstrukci umožnil lépe simulovat vliv zvýšené i snížené 
hladiny dolní vody (až hd = 1,5 H). Poloměr návodního líce R = 2,25 H 
byl zvolen v souladu s typizační směrnicí [3]. Klapkový uzávěr byl 
vyroben z nerezového plechu. Spodní stavba a vestavěná boční svislá 
stěna byly vytvořeny z vodostavební překližky. 

Při obtékání klapky je vodní proud o volné hladině ovlivněn 
více druhy sil současně. Dle [5] je možné vyšetřovat na fyzikálních 
modelech bez velkých problémů takové hydraulické jevy, které jsou 
ovlivněny jednou dominantní silou.

Abychom omezili vliv sil povrchového napětí, bylo nutné na 
modelu zachovat bezpečnou hranici přepadové výšky. Odborná 
literatura [5] uvádí tuto mez pro obecný přeliv h ≥ 50 mm. Vlastním 
měřením na systematické řadě modelů [6] bylo zjištěno, že mez pře-
padové výšky pro možné zanedbání vlivu vnitřního tření je závislá 
na úhlu sklopení klapky α. Při úhlech α = 0° a 20° lze konstatovat, 
že vliv povrchového napětí nebyl pozorován v rozsahu průtoků q ≥ 
0,019 m2/s, což na modelu odpovídalo přepadové výšce h ≥ 29 mm. 

Obr. 3, 4. Pohled na instalovaný model ve sklopném žlabu o šířce 412 mm v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních 
staveb FAST VUT v Brně

Obr. 5. Schéma základních rozměrů modelu ve žlabu
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Při vyšším vztyčení klapky (α = 40–85°) se již začal projevovat vliv 
ostrohranosti a nutná mez k zachování automodelovatelnosti přepa-
du vzrostla až na hodnotu h ≥ 40 mm. Tato hodnota byla zachována 
v celém rozsahu měření.

Podle Levina [7], abychom omezili vliv vnitřního tření, nesmí hod-
nota Reynoldsova kritéria klesnout pod kritickou mez:

Rekrit = q/γ = 5000 (7)

 Rekrit kritická hodnota Reynoldsova kritéria [-]
 q specifický průtok [m2.s-1]
 γ kinematická viskozita vody [m2.s-1]

S přihlédnutím na maximální možnou průtočnou kapacitu použité-
ho žlabu, která je přibližně 40 l.s-1, bylo nutné pro dosažení meze 
automodelovosti (7) žlab rozdělit na cca ½ šířky a vestavbu umístit 
do jeho funkční poloviny, což odpovídá 201 mm – viz obr. 4.

Jednotlivé odlehlosti hd byly nastaveny v hodnotách 0,3 H; 0,5 H; 
0,7 H; 1,0 H a 1,5 H od referenční úrovně čepu, kde H je hradicí výška 
uzávěru při jeho maximálním vztyčení (α = 85°). Referenční úroveň 
pro měření odlehlosti hd byla umístěna do čepu klapky z toho důvodu, 
že je shodná s korunou přelivu při plném sklopení klapky (α = 0°) 
a nemění se s polohou klapkového uzávěru.

Simulované stavy byly posuzovány z hlediska kapacity se stavem 
při dokonalém přepadu (0,0 H) a následně z nich byl vypočten sou-
činitel zatopení σz udávající snížení průtočné kapacity přelivu vlivem 
zatopení. Hloubka zatopení hz je uvažována v našem případě od nej-
vyšší úrovně koruny přelivu – viz obr. 1.

Při každém měření byly zaznamenávány průběhy hladin (pomocí 
digitálního hrotového měřidla) a průběhy tlaků na návodním i vzduš-
ném líci klapky. Měření na fyzikálním modelu probíhala v Laboratoři 
vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb FAST VUT 
v Brně.

5. Numerický model
Data získaná z měření na fyzikálním modelu posloužila jako 

vstupní a okrajové podmínky pro kalibraci a simulaci proudění na 
modelu numerickém. Numerické výpočty byly provedeny v CFD 
řešiči Ansys CFX, který je součástí programového balíku ANSYS 
Workbench 12.1. 

2D model geometrie vytvořený v softwarovém prostředí Autodesk 
AutoCAD 2010 sloužil jako podklad pro tvorbu diskrétní oblasti. 
Výpočetní a diskrétní oblast byly vytvořeny v programech, které jsou 
součástí Ansys Workbench.

Úloha byla schematizována jako 2D problém ve vertikální rovině 
vedené podélnou osou ve směru proudění. CFX řešič obecně počítá 
3D úlohy, proto musela být nastavena minimální šířka výpočetní 
oblasti 0,005 m, přičemž na podélných stěnách diskrétní oblasti byla 
nastavena podmínka symetrie. Popisovaný druh problému spadá do 
oblasti s turbulentním režimem proudění. Pro svou dobrou shodu 
výsledků numerického modelování s měřením posloužil pro řešení 
turbulence obecně známý standardní k-ε model. Turbulentní model 
k-ε je založen na zprůměrovaných Navier-Stokesových rovnicích 
označovaných jako RANS, přičemž uzavření rovnic je provedeno na 
základě Boussinesqova principu turbulentní vířivé viskozity, vyjádře-
ného pomocí kinetické energie turbulence k a její disipace ε.

Diskretizace výpočetní oblasti proběhla pomocí čtyřstěnů (tetra-
hedrons) a šestistěnů (hexahedrons), jejichž velikost se pohybovala 
od 1 mm do 20 mm. Hustota sítě byla zvolena dle zkušeností a pro 
každý z případů byla mírně změněna zejména v místech očekáva-
ného rozhraní fází. Změna měla vliv na rychlost výpočtu a přesnost 
stanovení rozhraní fází.

Na oblasti byly aplikovány okrajové podmínky: stěnová (wall – no 
slip) na dně a konstrukci přelivu a klapky, na vtoku (inlet) byla apli-
kována podmínka známé rychlosti, na výtoku (outlet) hydrostatické 
rozdělení tlaku a na horní část (top) oblasti podmínka open (oblast 
je otevřená v obou směrech s nastaveným referenčním tlakem). Refe-
renční tlak byl uvažován 0,1 MPa – obr. 6. 

Cílem numerického modelování problému bylo zjistit možnosti 
jeho použití pro případy modelování nedokonalého (zatopeného) 
přepadu přes klapku.

Numerické simulování proběhlo u vybraných stavů dle tab. 2. 
V uvedené tabulce jsou vybrány čtyři úrovně zatopení při vybraných 
úhlech sklopení klapky. Stav označovaný 7 odpovídá nastavení, kdy 
hloubka hladiny dolní vody hd se nachází v úrovni hrany přelivu. Jed-
ná se tedy o přepad na hranici dokonalého a nedokonalého přepadu. 
Ostatní simulované úrovně hladiny dolní vody odpovídají přepadu 
nedokonalému, přičemž u stavů 2 a 3 míra zatopení splňuje podmínku 

dle Knappa pro přepady, u kterých na přelivu nedochází k přechodu 
do bystřinného režimu proudění, viz vztah (3).

V případech, kdy nedojde k přechodu režimu proudění z říčního 
do bystřinného, se podle Jaroše [9] kapacita přelivů výrazně snižuje, 
čemuž i odpovídají hodnoty přepadového součinitele m vypočtené 
z výsledků měření i simulace numerického modelu.

Pro určení přepadové výšky z výsledků numerického modelování 
je nutné znát průběh hladiny. Vzhledem k použité metodě VOF bylo 
pro trasování úrovně hladiny nutno zvolit hodnotu VFRC (Volume 
Fraction). Hodnota VFRC vyjadřuje zlomkový objem fáze tekutiny 
z celkového objemu výpočtového prvku sítě. Nabývá hodnot 0 až 
1 pro každou z fází a suma hodnot VFRC všech fází je rovna jedné. 
Na základě zkušeností byla uvažována hodnota 0,5 (shodná pro obě 
fáze – voda a vzduch). Přepadová výška na numerickém modelu 
ve vzdálenosti 0,4 m od čepu klapky a rychlostní výška, vypočtená 
z průřezové rychlosti v místě vyvýšeného prahu, posloužily pro 
určení energetické přepadové výšky ho. Na obr. 7 je ukázka výstupu 
z numerického modelování. Zobrazeno je multifázové prostředí 
voda – vzduch, černou barvou je označen vzduch, tmavě šedou voda 
a světlejšími barvami jsou označeny oblasti, kde je obsaženo velké 
množství vzduchu ve vodě (provzdušnění). Dobře viditelné jsou vodní 
válce pod uzávěrem.

Zkušenosti se simulacemi proudění přes pevné přelivné konstrukce 
ukazují, že v řešiči CFX lze podobné úlohy v konkrétních případech 
řešit s dostatečnou mírou přesnosti do ustáleného stavu. Uvedené 
se daří pouze v případech, pokud ve výpočetní oblasti nedochází ke 
vzniku výrazných nestacionarit (zejména vzniku prostého vodního 
skoku), jež mají vliv na trasování fázového rozhraní mezi vodou 
a vzduchem.

U stavů 2 a 3 nedošlo vzhledem k nastavení klapky a míře zato-
pení k výraznému zakřivení hladiny, simulace úlohy do ustáleného 
stavu byla úspěšná a výpočet konvergoval po více než 103 iteracích. 
Stav 1 se vyznačuje vytvořením vlnovitého vodního skoku. Výpočet 
konvergoval bez větších problémů. V ostatních vybraných případech 
tomu tak nebylo a výpočet byl po 1,5.103 iterací ukončen. I přes to, že 
nebylo použito reálně časově závislého (tzv. transient flow) výpočtu, 
výsledné průběhy hladin se poměrně dobře shodují s fyzikálním 
modelem (tab. 1). Některé zde nepublikované případy byly řešeny 
pomocí „transient flow“, nicméně výsledné průběhy hladin ne vždy 
vykazovaly uspokojující výsledky současně při mnohem vyšší časové 
náročnosti na výpočet.

Skalička v [4] provádí rozbor možných odchylek stanovení souči-
nitele zatopení u pevné stavby nízkého typu při různých poměrech 
přepadové výšky k výšce zatopení přelivu dolní vodou h/hz. Uvádí, 
že pro hodnoty poměru větší než 0,75 může docházet ke značným 
odchylkám při stanovení průtoku z přepadové rovnice. Při hodno-
tách větších než 0,95 mohou chyby dosahovat až 40 %. Uvedená 

Obr. 6. Výpočetní oblast s vyznačenými okrajovými podmínkami 
u použitého numerického modelu

Obr. 7. Výstup z numerického modelování – α = 60°; hd = 0,5 H,  
Q = 7 l/s a Fr = 1,045.  
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chyba vychází z velkých rozsahů součinitelů 
zatopení mσ stanovených různými autory pro 
dané typy přelivných ploch. Výpočet průtoku 
s pomocí numerického modelu dosáhl maxi-
mální relativní chyby 6,3 %, kromě stavu 4, 
pro rozsah poměrů 0 < h/hz < 0,99. U stavu 
4 nedokázal numerický software řádně zkon-
vergovat a tomu odpovídá i vzniklá odchylka. 
Z tabulky porovnání výsledných přepadových 
součinitelů a relativní odchylky přepadového 
součinitele je tak patrná dobrá shoda obou 
aplikovaných přístupů – obr. 8. Pro dosažení 
očekávaných výsledků je však nezbytná správ-
ná předchozí kalibrace modelu.

6. Analýza výsledků fyzikálního 
modelování 

Nejdříve byly porovnány hodnoty získané 
z výstupů u dokonalého přepadu s výsledky v dostupné literatuře. 
S grafem v publikaci [16] či [13], kde je uvedeno stejné grafické vyjá-
dření, byla nalezena v uvedeném rozsahu nastavení (pozic) klapek 
velmi dobrá shoda u dokonalých přepadů přes klapku umístěné na 
spodních stavbách odlišných tvarů. Relativní rozdíly ve stanovení 
přepadového součinitele m bez ovlivnění dolní vodou se pohybují 
v absolutní odchylce do 10 % u úhlů α = 20° až 60°. U sklopení klapky 
α = 0°, 75° a 85° nelze výsledky porovnat. Důvodem jsou meze pub-
likovaného grafu, kde minimální poloha klapky po přepočtu na náš 
případ je reprezentována úhlem sklonu α = 15° a maximální α = 67°. 
Lze tedy konstatovat, že spodní stavba přelivu neovlivnila v našem 
případě hladinové poměry, které jsou určeny tvarem a pozicí klapky 
umístěné na ní.

Z naměřených hodnot přepadových výšek u hydraulického modelu 
a výpočtů přepadového součinitele mσ při uvažování přítokové rych-
losti v1 nad pevnou stavbou byl vynesen graf na obr. 9. Uvedeny jsou 
dvě úrovně hladiny dolní vody hd = 1,0 H a 1,5 H. Trend čar je obdob-
ný. Při velkém poměru h/hh, který odpovídá nižším úhlům sklopení 
klapky α, přepadá proud přes klapku do prostoru vzduté dolní vody. 
Tím je omezena průtočná kapacita klapky. Naopak při vzrůstajícím 
úhlu α kapacita přelivu vzrůstá, omezující vliv dolní vody se zmenšu-
je. Vyšší hodnoty mσ odpovídají vyšším úhlům nastavení klapky α.

Bohužel získané hodnoty součinitele mσ nelze s žádnou dostup-
nou literaturou porovnat. Jediné nalezené hodnoty jsou obsaženy 
v publikaci [8], viz obr. 2. Tam je však odlehlost hd uvažována pouze 
do výšky 0,7 hh/hz.

Pro představu o vzájemném porovnání jednotlivých hodnot těchto 
součinitelů uvádíme v tabulkách 2 a 3 velikosti přepadových souči-
nitelů mσ1, zjištěných na základě výsledků fyzikálního modelování 
a součinitelů mσ2, stanovených podle grafu na obr. 2. 

Z porovnání údajů pro zkoušená sklopení reprezentovaná úhlem 
α vyplývá, že minimální absolutní odchylka je 0,6 % a maximální 
absolutní odchylka je 33,3 %. Jedná se o značný rozptyl hodnot 
přepadových součinitelů, zjišťování příčin 
takového velkého rozptylu by muselo být 
předmětem dalšího rozsáhlého zkoumání 
a popř. dalších fyzikálních experimentů. Naše 
fyzikální modelování zejména pro tvar stavby 
a základní uspořádání modelu může být znač-
ně odlišné od podmínek, pro které autoři graf 
pro určení přepadového součinitele mσ sesta-
vili [8]. Většina rozdílů uvedených hodnot 
σz1 je zanedbatelná v rámci pásma nejistoty 
měřených a vyhodnocovaných dat.

Dále jsme provedli stanovení závislosti chyb 
měření na velikosti přepadového součinitele 
m. Přesnost stanovení přepadových výšek 
h, resp. úrovní hladin vody v hydraulickém 
žlabu při modelování hydraulického jevu, je 
odvislá od přesnosti použitého digitálního 
hrotového měřítka. Současně závisí na přes-
nosti určení vlastní výškové úrovně bodu 
dotyku hrotu s hladinou, který subjektivně 
ovlivňuje samotná měření provádějící osoba. 
Přesnost odečtení úrovně klidné hladiny vody 
na digitálním hrotovém měřítku je 0,1 mm. 
Chyba ve stanovení odlehlosti hladiny vody 
a následně z ní přepadové výšky h se běžně 

Tab. 1. Porovnání hodnot součinitele mσ u vybraných stavů z numerického a fyzikálního 
modelování, jedná se vždy o zatopené stavy

stav
α q

hd/H
Fr Přepadový součinitel mσ

Relativní 
chyba

úroveň hd
[°] [m2.s1] [-] Fyzikální 

model
Numerický 

model [%]

1 0 0,032 0,5 0,270 0,362 0,367 -1,4%

nad korunou

2 0 0,032 1,0 0,054 0,164 0,164 0,0%

3 0 0,032 1,5 0,016 0,088 0,089 -1,1%

4 40 0,050 0,5 0,465 0,482 0,409 -17,9%

5 40 0,050 1,0 0,357 0,397 0,422 -6,3%

6 60 0,035 0,5 0,529 0,514 0,498 -3,3%

7 60 0,035 1,0 0,478 0,489 0,474 3,1%

8 75 0,025 1,0 0,528 0,514 0,511 0,6%

9 85 0,020 1,0 0,539 0,506 0,524 -3,6% v úrovni koruny

α = 0° Přepadový součinitel Odchylky m Souč. zatopení
q 

[m2/s]
hd/H mσ1 [-] mσ2 [-] mσ2 – mσ1 

[%]
σz [-]

0,075

0,3 0,322 0,427 24,7 0,980

0,5 0,314 0,413 24,1 0,956

0,7 0,313 0,409 23,4 0,956

1,0 0,294 ---- ---- 0,897

0,100

0,3 0,323 0,431 25,0 1,000

0,5 0,323 0,419 22,9 0,999

0,7 0,323 0,411 21,5 0,997

1,0 0,321 ---- ---- 0,991

Tab. 2. Porovnání hodnot přepadového součinitele mσ1 a mσ2 pro 
α = 0°

α = 60° Přepad. součinitel Odchylky m Souč. zatopení
q 

[m2/s] hd/H mσ1 [-] mσ2 [-]
mσ2 – mσ1 

[%] σz [-]

0,035

0,3 0,467 0,414 11,4 1,013

0,5 0,484 0,416 14,1 1,051

0,7 0,483 0,417 13,7 1,048

1,0 0,462 ---- ---- 1,002

0,050

0,3 0,486 0,406 16,5 0,986

0,5 0,504 0,407 19,3 1,022

0,7 0,479 0,406 15,2 0,971

1,0 0,441 0,402 8,8 0,893

Tab. 3. Porovnání hodnot přepadového součinitele mσ1 a mσ2 pro 
α = 60°

Obr. 8. Porovnání výstupů z numerického a fyzikálního modelu při plně sklopené klapce 
(převýšená geometrie), stav zatopení
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Obr. 9. Graf pro určení součinitele přepadu u zvýšené hladiny dolní 
vody, hodnoty získané z provedeného fyzikálního měření

pohybuje okolo 1,0 mm při měření na ustálené hladině. Závislost chyb 
měření na součiniteli mσ byla stanovena pro všechny úhly sklopení 
klapky α. Procentuální velikost odchylky způsobené odečtem úrovně 
hladiny se pohybovala v rozmezí od 0,7 % (u α = 0°) až po 3,7 % (u α 
= 85°). Lze tedy konstatovat, že velikost chyby výsledku je závislá na 
úhlu sklopení klapky α. Se vzrůstajícím úhlem α se zvětšuje i odchyl-
ka, naopak při vzrůstající hd se vliv nepřesnosti stanovení úrovně 
hladiny snižuje. Na nakalibrovaném indukčním průtokoměru, pomocí 
kterého bylo odečítáno průtočné množství, se chyba ve stanovení 
průtoku pohybuje do 0,3 %. Celkově lze tedy chybu ve stanovení mσ 
kvantifikovat do 4,0 %.

7. Závěr
Numerické modelování se ukázalo jako vhodné pro zjištění hla-

dinových poměrů u jezové klapky. Po správné kalibraci a verifikaci 
matematického modelu jsou výsledky přepadových součinitelů mσ 
z numerického výpočtu při všech úhlech (α = 0°, 20°, 40°, 60°, 75° 
a 85°) v odchylkách do přibližně 6,0 % od hodnot naměřených na 
fyzikálním modelu. Velikost této odchylky je většinou srovnatelná 
s nepřesností při měření na fyzikálním modelu, pokud vezmeme 
v úvahu nepřesnost stanovení průtoku či odečtu úrovně hladiny.

Pro stanovení přepadového součinitele m u dokonalého přepadu 
přes hladinovou klapku lze doporučit grafické vyjádření publikované 
původně v práci [16], které je přejímáno v řadě odborných publikací. 
Bohužel autor neuvádí geometrické okrajové podmínky použití.

K stanovení přepadových součinitelů mσ pro klapku ovlivněnou 
dolní vodou do hodnoty hd ≤ 0,7H lze využít grafického vyjádření 
publikovaného v [8]. Nevýhodou tohoto postupu je nemožnost zjištění 
okrajových podmínek, při kterých bylo měření realizováno. Pro vyšší 
stupně zatopení lze využít naše grafické vyjádření publikované na 
obr. 9. Získané výsledky jsou zatíženy chybou do 4,0 %. Mezi hodno-
tami hd = 1,0 H a 1,5 H lze lineárně interpolovat. Tyto ziterpolované 
součinitele však budou zatíženy podstatně větší chybou. Do budoucna 
je potřeba potvrdit výsledky z grafu dalšími navazujícími výzkumy 
tak, aby mohly být naměřené hodnoty rozšířeny. 

Poděkování: Příspěvek byl realizován pomocí finanční dotace z pro-
jektu FRVŠ č.1939/2009/G1 „Vliv dolní vody na průtočné a zatěžo-
vací charakteristiky jezové klapky“ a interního specifického grantu 
Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně „Rozbor pod-
mínek při vzniku zatěžovacího minima hladinové klapky“.
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The article describes the results of submerged flap gate discharge 
modelling. Experimental research data are used to set up initial 
and boundary conditions of numerical model (calibration and 
verification of numerical model). Author’s compare experimental 
research and numerical modelling results together. Conclusion of 
used methods and results is done at the end of this article.
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Voda je životně důležitá, ať ji používáme v domácnosti, 
průmyslu a zemědělství nebo ji jednoduše jen pijeme. 
Koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated 
Automation - TIA) společnosti Siemens umožňuje účinně 

siemens.cz/iadt

Obor vodárenství a zpracování odpadních vod

dosahovat optimální kvality vody všude, kde se tato životodárná 
tekutina  zpracovává či  spotřebovává – v úpravnách vody, 
čistírnách odpadních vod, odsolovacích závodech, čerpacích 
stanicích nebo třeba ve fontánkách s pitnou vodou.

Pijete ji. Používáte ji k vaření, mytí
a zavlažování. A opět ji pijete.
Integrované automatizační systémy trvale zajišťují kvalitu vody 
odpovídající účelu jejího použití.

Inzerat_Voda-CZ_A4.indd   1 19.9.2011   13:46:38



Recyklační systém Siemens umožní 
společnosti PepsiCo snížit spotřebu 
pitné vody o 70 procent 

Společnost Siemens byla vybrána jako dodavatel 
inte grovaného systému pro recyklaci znečištěné vody, 
který ve svém závodě na zpracování potravin v chilském 
Santiagu instaluje firma PepsiCo. Instalace je součástí 
projektu celkové modernizace a rozšíření podnikové čis-
tírny odpadních vod. V rámci projektu bude instalována 
nová technika a budou zavedeny nové technologické 
postupy šetrné k životnímu prostředí. Kapacita čistírny 
se zvýší o 20 %. Recyklační systém společnosti Siemens 
sníží spotřebu čerstvé pitné vody přiváděné do závodu až 
o 70 %. Nový systém bude uveden do provozu ve druhé 
polovině roku 2012. 

Integrovaný systém společnosti Siemens pro recyklaci znečištěné 
vody umožní snížit množství čerstvé pitné vody spotřebovávané 
v závodě PepsiCo při výrobě smažených brambůrků a dalších 
drobných potravinových výrobků přibližně o dvě třetiny. Úspory se 
dosáhne zachycením prvotní vody po jejím použití při výrobě, jejím 
vyčištěním a recyklací zpět do výrobního procesu. Odpadní voda 
vyčištěná s použitím systému Siemens bude opětně využita v různých 
vnitřních výrobních procesech.

Instalace nového systému je součástí strategie firmy PepsiCo zavést 
recyklaci odpadní vody jako standardní postup ve výrobních pod-

nicích v celé Jižní Americe. V závodě v Santiagu se z odpadní vody 
pocházející z výrobních linek bude nejprve získávat zpět škrob, poté 
se odstraní hrubé mechanické nečistoty a v následném prvním stupni 
čištění budou z vody odloučeny oleje a tuky. Takto upravená voda 
poteče k dalšímu stupni čištění do membránového bioreaktoru Mem-
Pulse-Membran-Bioreactor (MBR) od společnosti Siemens, kde bude 
definitivně zbavena pevných látek. Výkonnostní parametry reaktoru 
MBR bude možné prostřednictvím monitorovacího systému sledovat 
také on-line na dálku z technického centra společnosti Siemens, které 
se nachází v americkém městě Waukesha. Z reaktoru MBR půjde voda 
přes další mezistupeň dále do třetího stupně čištění, sestávajícího ze 
zařízení pro reverzní osmózu (RO) a zařízení typu Barrier M pro des-
infekci vody ultrafialovým zářením. Obě tyto části technologie rovněž 
dodala společnost Siemens. Nový integrovaný systém pro recyklaci 
vody je pokročilejší než běžné čistírny odpadních vod. Produkuje totiž 
trvale vodu vysoké kvality a současně zaujímá menší plochu. 

Společnost PepsiCo již kombinaci metod MBR a RO v některých 
svých závodech v Latinské Americe používá, ale závod v Santiagu 
je první známý případ na jihoamerickém kontinentu, kdy kombino-
vané zařízení jako celek nabídl jediný výrobce z vlastních zdrojů. 
Kombinace těchto moderních technologií v jednom zařízení odráží 
zpřísňující se místní předpisy a trvalý důraz společnosti PepsiCo na 
péči o životní prostřední. 

MemPulse a Barrier jsou chráněné obchodní značky společnosti 
Siemens, resp. jejích poboček v některých zemích. Další informace 
o systémech značky Siemens pro úpravu vody jsou k dispozici na 
internetové stránce s adresou http://www.siemens.com/water.

Siemens, s.r.o.
www.siemens.cz/iadt
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Výzkum mezních stavů 
zemních konstrukcí 
protipovodňových opatření
Tomáš Pecival, Věroslav Hrubý

Klíčová slova
zemní konstrukce – sypané konstrukce – mezní stavy – poruchy 
– dominový efekt 

Souhrn
Článek se zabývá popisem a zhodnocením poruch zemních hrází 

nejen z pohledu platných norem, ale i z pohledu dopadů na okolní 
prostředí. Míra poruchy může následně vést až k totální destrukci 
nejen hráze samotné, ale i níže položených vodních děl soustavy (tzv. 
dominový efekt). Je tedy vhodné hráze posuzovat nejen na mezní 
stavy, ale vzít v úvahu i potenciální dopad na okolí.

u

Informace o řešení projektu
Dle tematiky mezních stavů konstrukcí zemních hrází lze poruchy 

rozdělit do několika úrovní, podle inicializačního stavu, průběhu 
a následku. Vznik každé poruchy je spojen s překročením příslušného 
mezního stavu nebo jejich kombinace. K inicializaci poruchy může 
dojít jednak za klidového stavu při běžném provozu vodního díla, 
anebo během působení vnějších vlivů okolí, například povodňové 
události, anebo neodborného zásahu do konstrukce hráze. Vývoj 
poruchy lze následně rozdělit z časového hlediska na dlouhodobý, 
střednědobý anebo okamžitý. Mezi dlouhodobé lze zařadit vnitřní 
erozi zeminového prostředí hráze. Střednědobý a okamžitý průběh 
poruch je nejčastěji spojen s povodňovou situací, kdy dojde k povr-
chové erozi tělesa hráze zejména následkem přelití. Rozsah následků 
poruchy je spojen s mírou překročení mezního stavu a nachází se 
v rozmezí minimálních škod až úplné destrukce konstrukce zemní 
sypané hráze a v případě vzniku dominového efektu i konstrukcí níže 
položených vodních děl soustavy. 

Mezi nejpoužívanější metody řešení patřilo studium materiálů 
jednotlivých poruch hrází, několikrát spojených s prohlídkou dané 
lokality a vytipování příčin poruch pro ověření následného zařazení 
dle překročeného mezního stavu. Při dostupnosti vstupních paramet-
rů byla provedena numerická simulace pro ověření vhodnosti využití 
simulačního nástroje. Vzhledem k časovému období a dostupným 
softwarovým prostředkům byly dále řešeny otázky týkající se převážně 
mezního stavu vnitřní eroze, hlavně z důvodu, že v současnosti není 
dostupný žádný nástroj pro popis vzniku počáteční poruchy těsnosti 
zemní konstrukce, vzniku preferenční cesty, tedy porušení mezního 
stavu vnitřní stability. Výzkum byl zaměřen na použité poznatky 
a výstupy v praxi. Byly zvoleny „vzorové“ příklady, na kterých je 
možné detailně popsat zkoumanou problematiku.

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (EC7) uvádí 
u konstrukcí mezní stav použitelnosti a bezpečnosti. Pro případ řešení 
vodních děl by bylo lepší uvádět mezní stavy provozuschopnosti 
a bezpečnosti. Dílčí členění mezních stavů by se dalo popsat dle stupňů 
povodňové aktivity. Tyto stupně nejsou shodné se stupni na vodních 
tocích. U soustavy vodních nádrží je třeba připustit nebezpečí vzniku 
dominového efektu. Dále je vhodné řešit problematiku různých náspů 
komunikací (silnic, železnic…) vedoucích napříč údolím a křižujících 
se s vodním tokem. Tyto konstrukce jsou navrhovány podle předpisů 
platných pro dopravní stavby a nepřihlíží se ke stavu při zvýšených 
průtocích přesahujících návrhové stavy. V takovýchto situacích se 
jedná o konstrukce, které mohou vzdouvat vodu a jako takové by měly 
dle vodního zákona být řešeny obdobně jako vodní díla se zařazením 
do kategorie. Zařazení vodních děl do kategorie se určuje dle rozsahu 
vzniklých škod a případných ztrát na lidských životech v případě 
havárie a pravděpodobnosti vzniku tzv. zvláštní povodně. 

V platných normách a právních předpisech není řešena problema-
tika porušení homogenity tělesa hráze při provádění různých prací 
často nesouvisejících s využitím vodního díla. Nejčastější prohřešky 
jsou případy pokládky různých vedení do tělesa hráze, kdy výkopy 
jsou zasypávány propustnými materiály s nízkým poměrem zhutně-
ní. Typickým příkladem je pískový obsyp elektrických vedení nebo 

kanalizací. Velmi často jsou zásahy do zemní konstrukce tělesa hráze 
hluboké i několik metrů a vedou celou konstrukcí. Výjimkou nejsou 
ani překopy napříč hrází v jejich zavázání.

Technické řešení
Pohyby zemních těles lze rozčlenit z několika pohledů. Ať už 

z pohledu rychlosti, materiálu, který je přemisťován a kinematického 
mechanismu, který pohyb způsobil, odborná literatura dělí pohyby 
zemních konstrukcí do následujících skupin:
• solifl ukce (tečení) – dochází ke „stékání“ materiálu v podobě prou-soliflukce (tečení) – dochází ke „stékání“ materiálu v podobě prou-

du, délka sesuvu je vždy výrazně větší než šířka,
• creep (ploužení) – velmi pomalý přirozený pohyb,
• sesouvání – pohyb materiálu je ohraničen více než jednou smy-sesouvání – pohyb materiálu je ohraničen více než jednou smy-

kovou plochou, dochází k pohybu jako celku rychlostí až několik 
metrů za den,

• řícení – volný pád materiálu.
Faktorů, které ovlivňují výslednou stabilitu svahu, je opravdu 

mnoho, počínaje geologickým složením svahu přes klimatické faktory 
a v neposlední řadě vnější vlivy, jako např.
• otřesy,
• přitížení,
• změna geometrie,
• mráz,
• zvětrávání,
• změna hladiny a pohybu podzemní vody,
• vegetace.

Typy a metody řešení lze zhruba rozdělit podle tvaru smykové 
plochy a způsobu výpočtu do čtyř skupin:
• výpočty založené na rovinné smykové ploše – vhodné pro nesoudrž-výpočty založené na rovinné smykové ploše – vhodné pro nesoudrž-

né zeminy a skalní svahy,
• výpočty založené na kruhové smykové ploše – vhodné pro homo-výpočty založené na kruhové smykové ploše – vhodné pro homo-

genní soudržné zeminy,
• výpočty založené na obecné smykové ploše – vycházejí z rozděle-výpočty založené na obecné smykové ploše – vycházejí z rozděle-

ní tělesa nad smykovou plochou na proužky, pro výpočet stupně 
stability se používají rovnice specifické pro danou metodu, např. 
metoda N. Jambu obsažená v programu GEO 5,

• výpočty založené na numerických metodách (metoda konečných 
prvků, metoda konečných diferencí apod.).
Mezi nejpoužívanější metody výpočtu stability svahu v České 

republice patří Pettersonova metoda. Metoda využívá kruhové smy-
kové plochy a ve výpočtu rozděluje těleso nad smykovou plochou 
na určitý počet proužků, které na sebe nepůsobí. Stupeň stability je 
následně dán jako poměr momentů pasivních sil a momentů aktivních 
sil kolem středu smykové plochy.

Další metodou, která je hojně využívána, je Bishopova metoda. 
Vychází ze stejného principu jako výše zmíněná Pettersonova metoda, 
ovšem uvažuje vzájemné spolupůsobení mezi sousedícími proužky. 

Mezi výhody obou metod patří jednoduché použití a také malý 
počet vstupních hodnot, do výpočtu je možné zavést působení 
pórového tlaku vody. Výsledkem je pouze kritická smyková plocha 
a stupeň bezpečnosti. 

V současné době se při řešení komplikovanějších případů využívají 
postupy založené na metodě konečných prvků. To umožňuje mnohem 
detailnější pohled na chování zemní konstrukce. Na druhé straně mezi 
nevýhody patří především výrazně komplikovanější zadávání a pod-
statně větší počet parametrů vstupující do výpočtu. To pochopitelně 
vyžduje vyšší nároky na inženýrsko-geologický průzkum.

Všechny výše uvedené metody pro výpočty stability zemních 
konstrukcí jsou vhodné pro posuzování míry bezpečnosti jak již 
vzniklých, tak potenciálních sesuvů. Vycházejí z podmínek zacho-
vání mezní rovnováhy. Při výběru metody vhodné pro posuzování 
konkrétní stabilitní úlohy je třeba posoudit vhodnost výpočetních 
metod z několika hledisek. Prvním hlediskem jsou cíle řešení, dále 
pak časová náročnost, technické možnosti a ekonomická efektivnost 
výzkumu. V současné době dochází k posouzení stability výhradně 
za pomoci výpočetní techniky a příslušného softwaru, který by sám 
o sobě měl zaručit správné řešení. Riziko chyby a následné nepřes-
nosti výpočtu leží na lidském faktoru. Metodou nelze získat naprosto 
přesný výsledek, protože veškeré metody využívají menší nebo větší 
zjednodušení chování skutečného prostředí. Proto je tedy vhodné, 
pokud čas a prostor dovolí, posuzovat jednotlivé úlohy z několika úhlů 
pohledu různými metodami s následným porovnáním.

Pro matematické modelování poruch spojených se snížením těsnosti 
tělesa hráze nebo změny její homogenity je v praxi používáno něko-
lik modelových nástrojů, které jsou často uživatelsky upravené bez 
zřetelného simulačního postupu. Výsledky simulací tak často závisí 
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na zkušenostech samotného řešitele. Zajištění kompletních vstupních 
dat je často velmi obtížné a nákladné i časově náročné. I když se 
jedná o shodné fyzikální jevy popsané shodnými rovnicemi, mohou 
se často lišit v koeficientech a konstantách, které jsou odvozeny dle 
všeobecných poměrů zpracovatele modelového nástroje. Nejčastěji 
se lze setkat s nástroji vyvinutými v zahraničí bez přímé možnosti 
ovlivnění mezí platností srovnatelných s našimi podmínkami. Ty 
jsou dány rozdílnou geologickou stavbou našeho území, kde se na 
jedné lokalitě často mění nejen podloží, ale i mineralogické složení 
pokryvných útvarů. Rozdíly a vlivy geologické skladby jsou nejčastěji 
patrny u vodních toků, kde dochází k tvorbě lavic tvořených sedi-
menty. Zde dochází k meandrování vodního toku a přeplavování částí 
lavic. Z toho důvodu se velmi často liší geotechnické vlastnosti zemin 
a jejich ulehlost. Tyto rozdílnosti se přímo odrážejí do homogenity 
konstrukcí sypaných hrází vodních nádrží.

Dalšími problémy zahraničních softwarových nástrojů jsou zadá-
vání ostrých hranic mezi podložím, tělesem hráze a případnými 
anomáliemi v konstrukci. Tyto nástroje jsou odvozovány z pozorování 
hrází vodních děl s malou historií. V našich podmínkách je větši-
na malých sypaných hrází stará stovky let. V těchto modelačních 
nástrojích nejsou dostatečně popsány vlivy konsolidace a projevy 
účinků gradientů rozdílů hladin v nádrži a v podhrází během provozu 
vodního díla. Při průzkumech poškozených historických vodních děl 
nejsou patrné tyto ostré hranice a často není jasné, kde byla základová 
spára tělesa hráze. Hranici původního terénu není často možné roz-
poznat ani u odbahňovaných nádrží, které byly postavené v místech 
sedimentačních pánví s mocnými jemnozrnnými sedimenty. Další 
nepostihnuté anomálie v tělesech hrází historických vodních děl jsou 
cesty preferenčního proudění tělesem hráze. Tyto cesty jsou nejčastěji 
zdrojem poruch popisovaných jako vnitřní eroze.

Informace o problémech vzniklých v průběhu řešení 
V průběhu prací nebylo v silách kolektivu, vzhledem k omezeným 

možnostem a aktuálnímu dění při povodních a také početnímu složení 
řešitelského týmu, zapracovat kompaktní poznatky vzniku a průběhu 
poruch vzniklých na hrázích malých vodních nádrží a ochranných 
hrází. Tyto poznatky jsou často odvozovány jednak zpětnou konverzí 
po povodňových škodách a také ze zpráv od občanů, které se však 
z různých důvodů často rozcházejí. Komunikace mezi správci a obslu-
hou vodních děl a pověřenými vodoprávními úřady v některých pří-
padech neprobíhá optimálně, tudíž informace o vzniklých situacích 
přicházejí často až po nápravě vzniklých škod.

Dosažené výsledky studie
Byly sestaveny prezentace uvedené na workshopu Udržitelné 

výstavby v roce 2011. Tyto prezentace mohou sloužit pro předvedení 
uvedené problematiky v praxi. Výsledky částečně potvrdily původní 
očekávání a obavy z důvodu komplikovanosti problému a obtížnosti 
získání vstupních parametrů do sofistikovaných numerických mode-
lačních nástrojů, které mezi sebou nejsou kompatibilní a obsahují 
značné množství koeficientů volitelných uživatelem. Tyto koeficienty 
způsobují rozptyl získávaných výsledků jednotlivých modelů.

Výstupy řešení pro prezentaci, k využití v praxi 
Hlavním výstupem je databáze poruch konstrukcí zemních hrází 

i s pravděpodobně překročeným mezním stavem během posledních 

povodňových událostí. Dalším výstupem je prezentace ukazující 
postup při řešení problematiky malých vodních nádrží v soustavě. 
Tyto výstupy byly prezentovány provozovatelům a správcům vodních 
děl při individuálních školeních obsluh vodních děl.

Perspektiva a účelnost pokračování řešení 
problematiky projektu

V současnosti, kdy byl zpřístupněn veřejnosti „první“ návrh Národ-
ního aplikačního dokumentu k EC7, je další pokračování řešení pro-
jektu aktuální, protože v současném platném znění tohoto závazného 
technického dokumentu není problematika výzkumu mezních stavů 
zemních konstrukcí protipovodňových objektů rozvedena. Je důležité 
v dostatečné míře tuto přílohu dopracovat v souladu s požadavky 
praxe.

Navazující studium dané problematiky by se mělo opírat nejen 
o výsledky numerického modelování, ale i o hlubší studium podepře-
né výsledky z laboratorních rozborů zemního materiálu určeného pro 
stavbu zemní konstrukce hráze a vzorků odebraných z poškozených 
vodních děl.

Na základě těchto zkušeností bude třeba sestavit modelové situace 
s nápravnými nouzovými opatřeními ke snížení škod.

Poděkování: Tento článek byl vypracován za přispění grantu ČVUT 
SGS10/140/OHK1/2T/11.

Ing. Tomáš Pecival
Ing. Věroslav Hrubý (autor pro korespondenci)

Stavební fakulta ČVUT
Katedra geotechniky

Thákurova 7
166 29 Praha 6  Dejvice

Email: veroslav.hruby@fsv.cvut.cz

Research of the limit state of earth structures as flood pro-
tection system (Pecival, T.; Hrubý, V.)

Key words
earth construction – limit states loose structure – defects – domino 
effect

The article deals with the description and evaluation of earth 
dam failures not only in terms of the applicable standards, but also 
in terms of impacts on the surrounding environment. The degree of 
failure may lead to total destruction of not only the dam itself, but 
also lowlying water works system, socalled domino effect. It is 
therefore appropriate to evaluate dams not only to limit states but 
also take into account the potential impact on the environment.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2012. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na email stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Innovyze – špičkový software 
pro hydraulické modelování, 
podporu provozu vodohospodářské 
infrastruktury a investičního plánování

Innovyze je přední světový poskytovatel softwaru pro modelování 
vodohospodářské infrastruktury a profesionálních řešení technologic-
kých potřeb provozovatelů vodovodů a kanalizací, státních institucí, 
zabývajících se vodou, a konzultačních/projektových organizací.

Innovyze má dlouhou tradici ve vývoji SW pro hydraulické mode-
lování a od roku 2009 může nabídnout spojené know-how svých 
mateřských firem MWH Soft a Wallingford Software.

Innovyze nabízí známé značky modelovacích nástrojů H2O 
a InfoWorks pro modelování systémů zásobování vodou, stokových 
systémů, řek, pro řízení provozu, návrh potrubí a správu majetku.

Firma Innovyze nabízí SW pro následující oblasti:

Modelování odvodnění území a podpora povodňového 
managementu

Hydraulické modelování je základním kamenem pro vyhodnocení 
stavu odvodnění území a povodňových jevů a systémy InfoWorks 
a InfoSWMM společnosti Innovyze představují špičková řešení pro 
tuto práci v plně grafickém (GIS) prostředí.

InfoWorks CS (Collection Systems, systémy odvodnění) a InfoSWMM 
mají dlouholetou tradici v oblasti modelování v městském prostředí, 
zatímco InfoWorks RS (říční systémy) se etabloval jako jeden 
z celosvětově nejpoužívanějších systémů pro říční modelování. 
InfoWorks ICM (integrované modelování povodí) spojuje to nejlepší 
z obou těchto nabídek, poskytuje skutečně integrované prostředí 
pro modelování všech zdrojů v povodí v rámci jediného řešení 
a aplikací nejnovějších technologických postupů znovudefinuje proces 
výstavby hydraulického modelu a simulačních výpočtů. Všechna 
uvedená řešení jsou dále posílena začleněním přepracovaného 
výpočetního modulu InfoWorks 2D, který je ideální pro modelování 
proudění ve složitých geometrických podmínkách. Je zahrnutý jako 
standard v InfoWorks ICM a jako doplňkový modul je k dispozici 
pro InfoWorks CS a InfoWorks RS. InfoWorks 2D poskytuje rychlé, 
přesné a detailní modelování povodňových stavů. Předpovídání 
povodňových stavů v reálném čase se stále více stává standardním 
požadavkem na celém světě v souvislosti se zlepšujícím se výkonem 
počítačů, již dnes schopným dostatečně rychle podporovat provoz 
náročných hydraulických modelů. Řešení FloodWorks společnosti 
Innovyze kombinuje vyspělé možnosti simulace InfoWorks s okamžitou 
telemetrickou informací k poskytnutí nutných varování, a to jak pro 
operátory, tak pro veřejnost, prostřednictvím publikování na webu.

výkonná řešení pro řízení těchto systémů v reálném čase. Firma Inno-
vyze vyšla vstříc potřebám provozovatelů a vyvinula pro ně nástroj 
IWLive. IWLive zpřístupňuje operátorům dispečinku výkonnou 
technologii modelování, kterou poskytuje InfoWorks WS a InfoWater, 
a dává jim možnost efektivně stanovovat, vyhodnocovat a využívat 
různé varianty provozních scénářů pomocí aplikace prediktivních 
i reaktivních nástrojů. Předností systému modelování společnosti 
Innovyze v oblasti zásobování vodou oproti jiným řešením je nejen 
robustnost hydraulických simulací, ale také široká škála funkčností. 
InfoWorks WS funguje jako samostatná platforma kompatibilní s mno-
ha aplikacemi GIS, zatímco InfoWater je nedílnou součástí prostředí 
ESRI ArcGIS. Specifickou možností, dostupnou pro obě varianty, je 
schopnost provádět pokročilou hydraulickou analýzu přechodových 
stavů, např. rázů. InfoWorks TS a InfoSurge poskytují rychlý, kom-
plexní a odbornou veřejností uznávaný nástroj pro modelování rázu 
v potrubí a mohou významně pomoci uživatelům analyzovat rázové 
chování a zabránit případným provozním problémům. Součástí 
rodiny softwarů nabízených firmou Innovyze jsou i sourozenci sys-
tému InfoWater – H2ONET, plně integrovaný do prostředí AutoCadu, 
a samostatná na GIS založená platforma H2OMAP.

InfoWater – Modelování a řízení systémů zásobování vodou 
integrované s GIS 

InfoWater je software pro modelování a řízení systémů zásobování 
vodou, který je plně integrovaný se systémem GIS. Je postaven na 
ArcGIS™ za použití nejnovějších technologií Microsoft NET a ESRI 
ArcObjects. Představuje výkonný nástroj pro hydraulické modelování 
a analýzu/optimalizaci funkce vodovodních sítí. Integraci se systémem 
ArcGIS a aplikaci architektury geodatabáze využívá k poskytnutí 
špičkové úrovně geoprostorové analýzy, datového managementu 
a provozního plánování.

Řešení pro správu a analýzu fyzických a provozních dat
Provozovatelé vodovodních a kanalizačních systémů se při plánová-

ní, vývoji a údržbě svých sítí ocitají pod rostoucím legislativním a eko-
nomickým tlakem. Systém InfoNet společnosti Innovyze poskytuje 
nástroje pro ukládání a analýzu dat a podporuje efektivní spolupráci 
odborníků ve firmě pro stanovení úspěšné strategie optimalizace 
provozu a rozvoje infrastruktury. InfoNet kombinuje širokou podporu 
propojení na jiné zdroje dat s efektivními nástroji na jejich ověřování 
a analýzu a umožňuje projektantům a inženýrům provádět dobře 
podložené rozhodování o sítích a přesvědčivě je prosazovat. InfoNet 
Mobile umožňuje snadný sběr dat v terénu s využitím nejmoderněj-
ších tabletových a přenosných zařízení pro sběr výsledků průzkumů 
v terénu a jejich rychlé přenesení do prostředí Infonet.

InfoWorks ICM – Integrovaný systém modelování povodí
InfoWorks ICM (Integrated Catchment Modelling), je první skutečně 

integrovanou platformou pro modelování, zahrnující jak urbanizované 
oblasti, tak povodí řek. Plná integrace technik modelování 1D a 2D 
prvků dává nové možnosti pro modelování jak povrchových, tak 
podpovrchových elementů daného povodí. InfoWorks ICM umožňuje 
začlenit hydrauliku a hydrologii přírodního a urbanizací ovlivněného 
prostředí do jediného modelu. 

Modelování zásobování vodou
S tím, jak se stávají systémy zásobování vodou stále rozsáhlejší 

a složitější, hledají provozní společnosti stále častěji jednoduchá, ale 

InfoNET – Správa infrastruktury pro vodovodní a kanalizační 
sítě

InfoNet je účelově vytvořený systém řízení infrastruktury (Infrastructu-
re Management System – IMS) pro systémy zásobování vodou a kanalizač-
ní systémy, který je navržen jako komplexní úložiště dat o infrastruktuře 
a který efektivně podporuje kvalifikované, rychlé a ekonomické rozhodo-
vání jak při každodenním operativním řízení provozních činností, tak při 
dlouhodobém plánování. Je určený pro podnikové nasazení v oblasti VaK 
a umožňuje uživatelům kromě výše uvedených oblastí nasazení spravo-
vat, integrovat, ověřovat, analyzovat a reportovat data ze svých sítí tak, aby 
poskytla přesné, kontrolovatelné a aktuální informace, a vytvářet zprávy 
o infrastruktuře sítě a její výkonnosti ve snadno použitelných formátech.  
Typické případy nasazení systému jsou pro správu a analýzu infra-
strukturních dat, správu kvality dat, plánování obnovy sítě, plánování 
provozní údržby sítě, plánování průzkumných prací, pro analýzu údajů 
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z průzkumu, správu dat CCTV, vytvoření hydraulického modelu, pří-
pravu plánu investic. Systém je možné rozšířit o řešení InfoNet Mobile 
pro sběr terénních dat a jejich bezproblémové převedení do prostředí 
kanceláře.

Program údržby a podpory
Program údržby a podpory významně zhodnocuje investici do 

technologie Innovyze. Program nabízí asistenci expertů, urychluje 
proces osvojení si práce s technologiemi Innovyze, rychlou technickou 
i inženýrskou podporu a vždy přímý přístup k nejnovějším verzím 
softwaru Innovyze. Je to jednoduchá, pohodlná a dosažitelná cesta, 

jak udržet software v aktuálním stavu, s plnou podporou a vždy mít 
možnost ihned využívat nové funkcionality software. Program odstra-
ňuje potřebu dokupování nových modulů a redukuje čas potřebný pro 
administrování licencí. 

Ing. Miroslav Tesařík
Opletalova 55110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 419 743
Mob.: +420 737 207 029

Email: tesarik@innovyze.cz
www.innovyze.cz

Využití stabilizačního působení vegetačního vlnolamu 
pro ochranu paty abrazního srubu

Miloslav Šlezingr 

Úvod
Stabilizace paty abrazního srubu je zákla-

dem budování jakéhokoli břehového opevnění 
v oblasti silně narušené vlněním. Řádně 
sta bi lizovaná pata je oporou opevnění, které 
je budováno výše po svahu. V některých pří-
padech však nastává situace, při které je prefe-
rováno řešení vylučující zásah do vlastního 
abrazního srubu, ale pouze zmenšující de-
struk ční působení vln v jeho patě (například 
v situaci, kdy je vlastní abrazní srub prohlášen 
za přírodní výtvor a stane se chráněným). 
V tomto případě je vhodné od pasivní ochra-
ny přistoupit k ochraně aktivní, kterou tvoří 
především různé typy stabilizačních výhonů 
a vlnolamů. V prezentovaném případě jsme 
preferovali čistě biologický ochranný prvek 
– vlnolam tvořený několika řadami vhodných 
dřevin, osazených na abrazní plošinu těsně 
přiléhající k vlněním narušenému břehu.

Metodika řešení
Prezentovaný případ vychází z návrhů sta-

bilizace břehového území údolní nádrže Brno. 
Nejvyšší a nejnebezpečnější břehová poškození 
se nachází v oblasti nádrže zvané „Osada“. 
Neustále se prodlužující jednání s příslušnými 
orgány státní správy vedlo k tomu, že na břehu 
nádrže je zřícením přímo ohrožena budova 
bývalé restaurace a dalších dvou chat (přičemž 
Povodí Moravy, s.p., je v této věci aktivním part-
nerem pro jednání a nabízí řadu alternativ). 

Současný majitel bývalé restaurace na vlastní 
náklady vybudoval masivní železobetonovou 
opěrnou zeď, která byla v dané situaci jedním 
z řešení, zabraňujícím zřícení budovy. 

Na abrazní plošině pod dalším z nejvyšších 
abrazních srubů (4–5 m vysokým) byla reali-
zována ochrana paty pomocí návrhu pěti řad 

vrbových řízků, jež mají po uchycení a vzrůs-
tu sloužit jako vlnolam. Zhodnocení funkce 
tohoto stabilizačního prvku je základním 
předmětem článku.

Vzhledem k charakteru lokality (turisticky 
využívaná chatová a rekreační oblast) byla 
jako vhodná stabilizační dřevina vybrána 
Salix fluviatilis – vrba poříční, a to především 
pro svoji vitalitu, metlovitý růst a schop-
nost vytvářet hustý povrchový kořenový 
systém výborně stabilizující břeh [1, 4]. Na 
vybrané lokalitě byly vysazeny vrbové řízky 
v pěti řadách po patnácti jedincích ve sponu 
0,5 x 0,5 m. Dvě nejníže položené řady byly 
situovány tak, že jsou celou vegetační sezónu 
pod úrovní hladiny vody. Třetí až pátá řada 
jsou v oblasti hlavního výběhu vlny [5,2]. 
Břehová čára při hladině v úrovni bezpečnost-
ních přelivů (nejčetnější hladina ve vegetační 
sezóně) je právě v oblasti mezi druhou a třetí 
řadou zasazených vrbových řízků. 

Cílem navrženého řešení bylo vytvoření 
přirozeného vlnolamu bez použití betonu, 
gabionů či jiných pro danou lokalitu cizo-
rodých prvků. Funkce vlnolamu se začala 
výrazněji projevovat po cca 2 letech a dnes 
jednoznačně přispívá k minimalizaci ústupu 
paty abradovaného břehu. Materiál postupně 
odpadávající z „těla“ abrazního srubu se 
hromadí v patě a podílí se tak na její ochraně 
a přeneseně i na vlastní stabilizaci břehu. 

Podrobná sledování rozvoje vlnolamu byla 
zaměřena na hodnocení počtu jedinců (řízků), 
které se v prvním roce uchytily a rostly (100 %), 
dále jsme se zaměřili na sledování počtu výho-
nů, počtu kořenových výmladků, podrobně 
byl sledován vývoj jednotlivých dřevin i jejich 
stabilizační působení. Dnes máme k dispozici 
přehledné tabelární zpracování vývoje dřevin 
i podrobnou fotodokumentaci osmiletého sta-
bilizačního působení (viz obr. 1) [1,5].
Diskuse

Celá problematika následné stabilizace bře-
hů nádrží, poškozených vlněním především 
eolického původu, vychází z nedostatečně 
provedené (mnohdy vůbec žádné) stabiliza-
ce břehů v rámci uvádění díla do provozu. 
Budování opevnění následně, až se projeví 
poškození břehů, je mnohdy velmi technicky 
a provozně náročné a výrazně dražší, než by 
byla realizace včasné stabilizace. 

Dnes existují poměrně přesné prognostické 
metody ústupu břehové čáry (např. metoda 
stanovení abrazní terminanty [4, 6, 8] a jiné), 
dle kterých lze odpovědně vytipovat potenci-

álně ohrožené části břehového území nádrží. 
Opevňujeme pak především tyto lokality.
Závěr

Za 8 let sledování působení výše popsaného 
typu břehové stabilizace možno konstatovat, 
že vlnolam založený na abrazní plošině a tvo-
řený vhodnými vrbovými porosty plní velmi 
dobře svůj účel. Vrbové porosty svým kořeno-
vým systémem stabilizují břeh, jsou výborně 
upevněny v zemině a kořenovou výmladností 
(ta je pro Salix fluviatilis typická) přirozeně 
zahušťují původně založený vlnolam.

Zemina opadávající z „těla“ abrazního 
srubu přispívá ke stabilizaci a přirozenému 
sesvahování porušeného břehu. Opad zem-
ního materiálu ze stěny abrazního srubu 
probíhá neustále vlivem klimatických jevů 
a v dlouhodobém horizontu se sklon terénu 
ustálí přibližně v úrovni úhlu vnitřního tření 
materiálu, jímž je břeh tvořen.
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Souhrn
Pro bystřinné toky je charakteristická vysoká rozkolísanost 

průtoků a zejména extrémní splaveninový režim, tj. vymílání 
a sedimentace i na krátkých úsecích toku. Příspěvek se zabývá 
hydrotechnickým posouzením koryta bystřinného toku a jeho inun-
dační zóny pro variantní způsoby opevnění při různých návrhových 
průtocích se zaměřením na vybrané hydraulické charakteristiky 
toku. Zejména je zohledněna vhodnost úprav toku pro společenstva 
bezobratlých živočichů. Pro ověření těchto parametrů byl využit 
hydrologický model KINFIL (pro návrhové průtoky) a hydraulické 
modely HECRAS a SRH2D. Data a výpočty k návrhu přírodě blíz-
kých revitalizačních úprav byly demonstrovány na případové studii 
Jindřichovického potoka, horské bystřiny Krušných hor. Modelové 

výpočty byly využity pro revitalizační úpravu v systému kamenný 
skluz nebo nízký stupeň – tůň.

u

1. Úvod
Pro bystřinné toky je charakteristická náhlá změna průtoků, ke 

které dochází za přívalových dešťů. Průtok má strmý vzrůst, krátkou 
dobu trvání a po dosažení maxima opět rychle klesá, což je způso-
beno malou plochou povodí, často zasaženou vysokými srážkami, 
a také velkým sklonem bystřinného povodí i vlastního toku [1]. Další 
důležitou skutečností je to, že k největším škodám nedochází kvůli 
vybřežení velkých vod a následným zaplavením rozsáhlých území 
jako u nížinných vodních toků, ale devastací úseků toků a objektů na 
toku vlivem velkého erozního namáhání dna a břehů koryta proudící 
vodou. Nezanedbatelná je také akumulace splavenin v dolních částech 
toků. Vzhledem k těmto zkušenostem [2] je nutné navrhovat úpravu 
bystřinných toků tak, aby vyhověla jak požadavkům účelovým, 
tj. na kapacitu koryta a odolnost proti namáhání, tak požadavkům 
ekologickým, zaměřeným na životní prostředí bystřiny a přijatelné 
biotechnické způsoby opevnění.

Téměř 150letá alpská tradice hrazení bystřin u nás vyvolává stále 
diskusi o zbytečném předimenzování a nadbytečnosti bystřinných 
úprav. Tato tradice, patřící po léta do oboru lesního inženýrství, se však 
v poslední době rozvíjí jak v respektování účelových požadavků, tak 
i požadavků ekologických, zaměřených hlavně na migrační prostupnost 
bioty v toku, přírodě blízké způsoby opevnění a ochranu koryta břeho-
vými porosty [3, 4]. Na rozdíl od nížinných vodních toků jsou bystřiny 
více morfologicky i hydrologicky propojené se svým povodím, což 
dokládá i způsob jejich identifikace, tj. stanovení indexu bystřinnosti 
[5], kdy se zvláště uplatňují charakteristiky povodí pro určení jeho 
chování v odtokovém procesu. Důležitý je především management 
bystřinného povodí včetně opatření protierozního, ale současně i pod-
porující příznivé životní prostředí pro zachování biodiverzity fauny 
a flory, což je společensky oceňováno [6, 7]. Možné překážky v pohybu 

Obr. 1. Povodí Jindřichovického potoka: (a) ortofotomapa, (b) hydrologické půdní skupiny, (c) hospodářské využití pozemků, (d) hodnoty 
čísel odtokových křivek (CN)
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ryb i makrobentických společenstev vlivem 
„klasických“ neprostupných staveb jsou spo-
jeny se stavem dřívějšího pojetí hrazení bys-
třin. Toto je kriticky zmiňováno v Rámcové 
směrnici o vodě Evropské unie [8] a současně 
i řadou autorů publikujících v oblasti ekologie 
a hydrobiologie [9, 10, 11].

Rámcová směrnice o vodě EU [8] obecně 
definuje ryby, makrobezobratlé a fytoplankton 
jako cílové organismy pro zlepšení akvatic-
kého životního prostředí. Proto je nutné jim 
nejen umožnit prosté přežití, ale realizovat 
i takové hydraulické stavby, které umožňují 
prostupnost vodním prostředím bystřiny. 
Již v pramenných oblastech bystřin se ze 
zmíněných cílových skupin vyskytují ben-
tičtí bezobratlí. Proto je třeba už v prvních 
řádově stovkách metrů soustředěného odtoku 
respektovat migraci celé bioty a kde je možno, 
vyhýbat se návrhu vysokých stupňů nebo 
přehrážek. Tam, kde po řadu let tyto stavby 
sloužily jako stabilizační protierozní objekty, 
vyvstává myšlenka, zda je dnešní společnost s absencí vodních živo-
čichů spokojena, jestliže jsou už k dispozici typy staveb, které oživení 
umožňují. Tato úvaha je předmětem článku, který je doplněn apliko-
vanou teorií matematických modelů, ale i chemickým průzkumem 
kvality vody a hydrobiologickým průzkumem makrozoobentosu.

Postup revitalizace dřívější klasické liniové stavby hrazení bystřin 
byl reálně vyzkoušen na případové studii Jindřichovického potoka 
v Krušnohorské oblasti. Pro stanovení N-letých průtoků byl použit 
hydrologický model KINFIL [12, 13], pro návrhy nových objektů 
dva hydraulické modely, nejprve HEC-RAS [14, 15, 16] a paralelně 
modernější model SRH-2D [17, 18]. Motivací pro tento článek je 
hlavně příležitost aplikace integrovaného modelování hydrologických 
a hydraulických modelů v prostředí GIS s cílem vyhodnotit hlavní 
revitalizační opatření – zachování prostupnosti pro biotu na bystři-
nách, z nichž většina vlivem přítomnosti vysokých příčných staveb 
tuto důležitou možnost zvýšení biodiverzity postrádala.

2. Metody a materiál
Přírodě blízká úprava bystřin či revitalizační opatření obvykle 

podstatně mění původní návrhové parametry koryta. Nový návrh 
hydraulických charakteristik by měl být zaměřen zejména na:
• kapacitu koryta s ohledem na návrhové průtoky, zejména v intravi-

lánu,
• stabilitu dna a břehů koryta proti erozivním účinkům proudící 

vody,
• omezením bystřinné eroze úpravu splaveninového režimu
• migrační prostupnost bioty v obou směrech na toku,
• hloubky, rychlosti, objemy vody, možnosti změn morfologie koryta 

při nízkých průtocích důležitých pro bio-
tu,

• vliv biotechnických opatření na proudění 
v korytě a příbřežní zóně.
Naprosto zásadní návrhová data a z nich 

odvozené parametry jsou především návrhové 
průtoky, vybrané s ohledem na otevřené nebo 
zastavěné trati a jejich infrastrukturu a na 
hospodářské využití pozemků (land use).

Obvykle se používají N-leté průtoky, sta-
novené ČHMÚ, u malých povodí s odtoko-
vými podmínkami změněnými antropogenní 
činností je možné aplikovat srážkoodtokový 
model, např. MIKE-SHE [19, 20], případně 
jiné. V naší studii byl použit model KINFIL 
[21, 12, 13].

2.1 Popis povodí
Jindřichovický potok, situovaný v severo-

západních Čechách v oblasti Krušnohoří, je 
levostranný přítok Rotavy v říčním km 2,0. 
Potok s průměrným sklonem 4 % má charak-
ter bystřiny, neboť splňuje následující pod-
mínky: plocha povodí F < 35 km2, nadmořská 
výška H > 200 m n. m., sklon toku J > 3 % 
je velmi proměnlivý, velká rozkolísanost prů-

toků, enormní eroze, transport a sedimentace splavenin, kamenité 
až balvanité koryto, proudové stíny a úkryty, rybí pásmo pstruhové. 
Tabulka 1 a obr. 2 uvádějí hlavní charakteristiky povodí. Průměrné 
měsíční teploty a srážky uvádí tab. 2.

Co se týče terénního reliéfu, je zájmové území součástí Krušných 
hor s hluboce zaříznutými údolími vodních toků. Svahy území mají 
převážně severozápadní expozici. Potok pramení pod obcí Jindři-
chovice a po cca 2 km se vlévá do Rotavy. Nemá žádné významnější 
přítoky. Lesnatost dílčího povodí je 47 %. Celá údolní niva je porostlá 
smíšeným lesem s převahou smrku. Podrost tvoří bylinná vegetace 
s hojným výskytem mokřadních a ruderálních druhů.

Geomorfologicky se povodí řadí do Krušnohorské soustavy. Geolo-
gicky patří území do oblasti Českého masivu, křídových sedimentů 
a Krušnohorského krystalinika.

Základní kvantitativní charakteristikou daného typu hydrogeologic-
kého prostředí je transmisivita, která vyjadřuje schopnost zvodnělého 
kolektoru propouštět určité množství podzemní vody a přibližně urču-
je jeho vodohospodářskou využitelnost. Pro danou lokalitu je hodnota 
transmisivity T = 10−3–10−4 m2/s, což znamená střední stupeň.

Tab. 1. Hydrologické charakteristiky povodí Jindřichovického potoka

Hydrologické číslo povodí 1-13-01-114

Celková plocha povodí je 5,964 km2

Plocha dílčího povodí k profilu začátku úpravy 1,33 km2

Lesnatost dílčího povodí 47%

Délka povodí 1,62 km

Délka rozvodnice 4,35 km

Délka povodí 1,62 km

Tvarový koeficient povodí A = 0,653

Typ povodí vějířovité, bez rozvinuté hydrografické sítě

Koeficient bystřinnosti KB = 0,118

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII

Teplota (°C) -2,5 -1,6 2,2 6,4 11,6 14,6 16,4 15,4 12,0 7,1 2,0 -1,4 6,8

Srážky (mm) 63 54 46 52 60 68 84 80 52 54 55 60 728

Tab. 2. Průměrné měsíční teploty a srážky v povodí Jindřichovického potoka

N (roky) 1 2 5 10 20 50 100

QN (m3/s) 0,9 1,2 2,2 2,9 3,7 5,4 6,9

M (dny) 30 90 210 330 364 – –

QMd (l/s) 40 25 12 6 3 – –

Tab. 3. Nleté a Mdenní průtoky Jindřichovického potoka (profil 
začátek revitalizační úpravy, ZRÚ)

Obr. 2. Výšky návrhových dešťů pro dobu trvání t = 10–300 minut a dobu opakování N = 
2–100 let pro stanici Jáchymov
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Převažující pedogenetickou asociací jsou půdy podzolované a pod-
zoly horských oblastí s převažujícím půdním druhem jílovité půdy 
až jíly.

Tabulka 3 poskytuje údaje ČHMÚ o N-letých a M-denních průtocích 
k uzávěrovému profilu Jindřichovického potoka (F = 5,964 km2).

Původně byl celý upravovaný úsek koryta zdevastován rozsáhlými 
břehovými a dnovými nátržemi, s četnými kamennými výchozy, kte-
ré obnažila dnová eroze. Místy docházelo k vytváření strží hloubky 
2,5–3 m, které ohrožovaly těleso silnice. Dno potoka bylo kamenité se 
zrnitostí krycí vrstvy 5–10 cm, resp. zrnitostí balvanité vrstvy 20–30 cm. 
V místech nátrží bylo koryto odhaleno až na skalnaté podloží; v místech 
poklesu rychlosti byly rozsáhlejší písčité lavice.

V návrhu na omezení bystřinné eroze byla respektována zásada 
využití všech možností pro průchod bioty [22, 23]. Tento moderní 
postup „skluz – tůň“ splňuje revitalizační předpoklady a současně řeší 
transport splavenin tím, že redukuje podmínky jejich vzniku. Kaskáda 
těchto sdružených dvojic objektů (nulový nebo i záporný sklon dna 
tůně) tak omezuje extrémní vzrůst hodnot lokálních svislicových 
rychlostí a tangenciálních napětí pro regresní postup vymílání dna 
včetně patek břehů (viz obr. 7 a 8).

2.2 Struktura hydrologického modelu KINFIL
Hydrologický model KINFIL [21, 12] je založen na kombinaci teorie 

infiltrace a transformace přímého odtoku kinematickou vlnou, který 
se osvědčil na řadě malých experimentál-
ních povodí při rekonstrukci historických 
povodňových případů. Tento model využívá 
fyzicko-geografické a hydraulické parametry 
povodí, které se dají určit především z mapo-
vých podkladů při absenci přímých pozoro-
vání a při zohlednění důsledků antropogenní 
činnosti v povodí. Model je přednostně určen 
pro stanovení návrhových průtoků pro různé 
„scénářové situace“, jako je změna kultur, 
odlesnění, urbanizace aj. Současná verze 
modelu KINFIL je založena na infiltrační teo-
rii Greena a Ampta se zavedením koncepce 
výtopy dle Morel-Seytouxe [24]. Parametry 
hydraulické vodivosti a sorptivity při polní 
vodní kapacitě jsou hlavními parametry 
řešení infiltrace. Zde je možné rovněž využít 
jejich korelace s hodnotami čísel odtokových 
křivek CN [25, 26, 27].

Druhým komponentem modelu KINFIL 
je transformace přímého odtoku. Rovnice 
popisuje neustálený pohyb aproximovaný 
kinematickou vlnou po ploše skloněné rovin-
né desky. Kinematická vlna je převedena do 
tvaru konečných diferencí a řešena explicit-
ním numerickým schématem Laxe a Wen-
droffa [28]. Pro praktické řešení je povodí 
geometrizováno rozdělením obvykle do dvou 
komponent: kaskády desek a úseků koryta 
toku, aby simulace topografických ploch byla 
dostatečně odpovídající přirozenému terénu. 
Využití modelu KINFIL je metodicky popsáno 
v různých studiích (např. [13]).

Pro tento hydrologický model je zapotřebí 
analyzovat geografii povodí nástroji GIS pro 
geometrizaci morfologických parametrů, 
stanovení hydraulických vlastností půd, 
hospodářského využití pozemků (land use) 
a údajů pro stanovení odtokových křivek 
(CN) (viz obr. 1).

2.3 Struktura hydraulických modelů 
HEC-RAS a SRH-2D

Jako prostředek výpočtu požadovaných 
hydraulických údajů pro parametry koryta 
Jindřichovického potoka byl zvolen mate-
matický hydraulický model HEC-RAS ver. 
4.1 (Hydrologic Engineering Center’s River 
Analysis System [16]). Program HEC-RAS 
využívá integrovaného prostředí MS Win-
dows s vynikajícím grafickým uživatelským 
rozhraním (GUI) podrobně řešenou hyd-
raulikou proudění v otevřených korytech 

a objektech na umělých i přirozených tocích. 
Systém obsahuje jednodimenzionální říční analýzu pro: (1) ustá-

lené proudění; (2) neustálené proudění; (3) pohyb sedimentu; a (4) 
analýzu kvality vody.

Výpočet vyžaduje zadání tří hlavních kategorií dat: geometrie koryta 
a objektů, hydraulické ztrátové součinitele a okrajové podmínky. 
S výhodou lze využít vazby na systémy CAD a GIS v zobrazení 3D. 
Pro hydraulické posouzení kapacit systému otevřených koryt a objektů 
z hlediska maximálních odtoků lze použít v zásadě dvou principů:
1. Řešit průchod návrhové povodňové vlny hydraulickým modelem, 

založeným na numerickém řešení neustáleného proudění. Tento 
způsob vyžaduje znalost tvaru vstupní návrhové vlny v horním uzá-
věrovém profilu sledovaného úseku toku a podobně jako následující 
princip, podrobný popis geometrických a hydraulických parametrů 
koryta. Tento přístup je výpočtově náročný a obvykle se nevyužívá 
pro toky místního významu,

2. Využít metod hydrauliky ustáleného proudění pro stanovení 
podélných profilů hladin, odpovídajících jednotlivým návrhovým 
N-letým průtokům. Tato metoda sice neumožňuje řešit neustálený 
režim, její předností však je možnost podrobnějšího vyjádření 
proudění v objektech na toku. 
Program řeší odděleně hydraulické režimy říčního a bystřinného 

Obr. 3. Návrhové hydrogramy Q1–Q100 vypočtené modelem KINFIL

Obr. 4. (a) Ukázka vysokého stupně (1,8 m), hrazení ze 70. let, (b) nová úprava přírodě blízká 
– „skluz–tůň“, 2008, (c) projektový návrh nové úpravy – „skluz–tůň“, 2008, (d) kombinace 
úpravy „stupeň–tůň“, 2008
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proudění. Proudění objekty může být podrobně analyzováno a řeše-
no pro různé hydraulické režimy a poskytuje záruku spolehlivého 
posouzení, především v lokalitách, kde ovlivnění hydraulického 
režimu objekty dominuje proudění v korytě. Tak je tomu i v případě 
Jindřichovického potoka. Ustálený model poskytuje vyšší hodnoty 
při řešení hladinového režimu; jeho výsledky jsou tedy na straně 
bezpečného návrhu.

Systém umožňuje řešení ustáleného nerovnoměrného proudění 
v přirozených otevřených korytech, doplněného možností vyjádření 
obecných objektů na toku. Výraznou předností je bezplatné využití 
modelu a tudíž jeho široké rozšíření a množství analogových situací 
a příkladů. 

V této studii byl nejprve pro posouzení kapacit koryta a objektů 
použit programový prostředek HEC-RAS a následně byly výsledky 
výpočtů hloubek, rychlostí a tangenciálního napětí konfrontovány 
s výsledky modernějšího modelu SRH-2D, který řeší hydraulické jevy 
v režimu neustáleného proudění, viz odstavec 1 této kapitoly.

Digitální model terénu vytvořený dle návrhu revitalizace Jindři-
chovického potoka byl využit pro otestování 2D modelu SRH-2D 
vyvinutého US Bureau of Reclamation [18] a pro ověření hydraulic-
kých charakteristik koryta. Model SRH-2D je srovnatelný s jinými 
dvoudimenzionálními modely, ale jeho předností je možnost využití 
flexibilní sítě výpočtových prvků a celková robustnost modelu.

Pro Jindřichovický potok byla vytvořena výpočetní doména 
v programu Aquaveo SMS [17] skládající se z více jak sta tisíc prv-
ků. Velikost čtyřúhelníkových výpočetních prvků v korytě toku se 
pohybovalo okolo 0,5 × 0,4 m a v inundaci 1,0 × 0,8 m. Digitální 
model terénu byl vytvořen v programu AutoCAD Civil 3D 2009 [29] 
z geodetického zaměření území a návrhových příčných profilů z pro-
gramu HEC-RAS.

3. Návrh úpravy přírodě blízké
Návrh trasy maximálně využívá stávající přírodní trasy koryta 

Jindřichovického potoka, která je vedena údolnicí a vzhledem ke 
značnému podélnému sklonu nemá tendenci k meandrování. Celko-
vá délka úpravy je 1,055 km, z toho v km 0,078–0,166, 0,206–0,221 
a 0,805–0,815 ostré erozní nepravidelnosti byly nahrazeny volnými 
oblouky. Břehové nátrže a dnové výmoly byly využity k vytvoření 
tůněk pod skluzy a stupni. Jejich stabilizace byla provedena pomocí 
příčných objektů z kamenných záhozů. Koryto má tvar lichoběžníka, 
šířka dna je 1,0–2,0 m s příčným sklonem břehů 1 : 1,5–1 : 2 až do 
úrovně břehových hran s výjimkou úseku tůní. Paty svahu jsou do 
výšky 0,25–0,30 m opevněny kamennou rovnaninou a zbývající část 
svahu nad patkou je opatřena travním porostem. Vzhledem k velké-
mu podélnému sklonu a tedy i tangenciálnímu napětí bylo nutné 
při návrhu nivelety vybudovat značný počet základních spádových 
objektů „skluz/stupeň – tůň“ (25) i příčných prahů (27) střídajících 
materiálové provedení dřevo–kámen. Konstrukční úpravy objektů 
jsou zhotoveny tak, aby umožňovaly migrační prostupnost v obou 
směrech. Jejich konstrukční výška nepřesahuje 0,4 m a příčný řez 

Doba 
opakování N 

(roky)

Jednodenní 
srážkový úhrn 

P1d,N (mm)*

Trvání deště t (min)

10 20 30 60 90

2 40,8 13,48 16,59 18,73 21,66 23,46

5 53,5 18,77 23,30 26,44 31,76 34,40

10 61,6 22,17 28,14 32,35 38,64 41,85

20 70,1 26,64 34,01 39,22 47,11 51,03

50 80,5 32,24 41,43 47,98 58,25 63,09

100 88,6 36,35 47,14 54,88 66,49 72,02

N (roky) 1 2 5 10 20 50 100

QN ČHMÚ (m3/s) 0,9 1,2 2,2 2,9 3,7 5,4 6,9

QN KINFIL (m3/s) 0,98 1,3 2,39 3,15 4,02 5,85 6,51

* převzato z [32]

Tab. 4. Výšky návrhových dešťů Pt,N (mm) různé doby trvání pro 
stanici Jáchymov (648 m n. m.)

Tab. 5. Návrhové průtoky Jindřichovického potoka v profilu začátku 
revitalizační úpravy (KRÚ)

Obr. 5. Hydraulické hloubky proudu simulované modelem HECRAS pro Q30d, Q1, Q10: (a) „staré“ (původní) koryto, (b) „nové“ (revitalizované) 
koryto

skluzovou plochou zabezpečuje průtok souvislým vodním paprskem. 
Objekty jsou navrženy jako hydraulicky účinné na kapacitní průtok, 
materiálem je kámen a jejich tvar „kopíruje“ přirozené spádové útvary 
na bystřinách. Příslušné hydraulické výpočty obsahují kapitoly 3.2 
a 3.3. Aby bylo minimalizováno opevnění mezi příčnými objekty, 
jsou tyto úseky provedeny ve stabilním sklonu, který odpovídá dané 
zrnitosti splavenin podle kritického tangenciálního napětí.

3.1 Návrhové deště a průtoky
Pro výpočet návrhových N-letých průtoků je třeba znát výšky návr-

hových dešťů. Výšky dešťů krátké doby trvání pro povodí Jindřicho-
vického potoka (viz tab. 4 a obr. 2) byly odvozeny na základě údajů 
ze srážkoměrné stanice Jáchymov programem DES_RAIN [30], který 
je založen na metodě redukce jednodenních maximálních srážkových 
úhrnů [31]:

kde Pt,N je srážkový úhrn pro dobu trvání deště t a průměrnou dobu 
opakování N, P1d,N jednodenní maximální srážkový úhrn pro dobu 
opakování jednou za N let, t je doba trvání výpočtového deště, a, c 
jsou oblastní parametry. 

Z těchto návrhových dešťů aplikovaných na povodí Jindřichovické-
ho potoka byly modelem KINFIL vypočteny N-leté návrhové průtoky. 
Model je přednostně určen pro stanovení průtoků po různých antropo-
genních zásazích, jako je změna kultur, odlesnění, urbanizace aj. Má 
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řadu variant pro povodí bez limnigrafických 
měření, jako je tato případová studie Jindři-
chovického potoka. Byla aplikována varianta 
čísel odtokových křivek CN, široce ve světě 
používaná [25, 33]. Transformace přímého 
odtoku je řešena kinematickou vlnou podle 
geometrických a hydraulických vlastností 
jednotlivých subpovodí [34]. Výsledky řeše-
ní uvádí tab. 5, ze které je možno porovnat 
výsledky modelu KINFIL s údaji N-letých 
průtoků poskytnutých ČHMÚ. Hydrogramy 
N-letých průtoků získané modelem KINFIL 
jsou na obr. 3.

3.2 Hydraulické výpočty modelem 
HEC-RAS

Posouzení kapacity koryta, a jeho namáhání 
proběhlo pro dva scénáře výpočtu v závis-
losti na starou regulační úpravu (OLD) a na 
novou úpravu přírodě blízkou (NEW) nejprve 
hydraulickým modelem HEC-RAS. Výpočet 
byl proveden v obou scénářích pro 30denní 
průtok a některé, projektově důležité N-leté 
průtoky (v rozsahu Q30d až Q100), zjištěné 
modelem KINFIL. Jako vstupní geometrické 
údaje koryta a objektů byly do řešení zahr-
nuty všechny navržené objekty na toku na 
základě podrobného zaměření podélného 
a příčných profilů. Tyto objekty významně 
ovlivňují hladinový režim a průběh namáhání 
koryta. Základní hydraulickou charakteristi-
kou je drsnostní součinitel n dle Manninga. 
S ohledem na materiál původního koryta 
a materiál objektů byly voleny různé hodnoty 
a stanoveny v souladu s manuálem programu 
HEC-RAS, a na základě místního šetření indi-
viduálně pro každý příčný profil. 

Výpočty v režimu nerovnoměrného ustá-
leného proudění byly provedeny pro celý 
upravený úsek koryta pro staré koryto (J-OLD) 
a pro revitalizací upravené koryto (J-NEW). 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že s ohle-
dem na kapacitu koryta pro návrhové průtoky 
k závažným změnám nedošlo. K vybřežení 
návrhových průtoků dochází jen na něko-
lika solitérních místech úpravy, kde dojde 
k neškodnému vylití do údolní nivy. Je zde 
však vidět naprosto prokazatelný vliv změn 
sklonů nivelety a příčných objektů ve vlast-
ním korytě toku na změny v jeho namáhání. 
Novým návrhem dojde k podstatnému snížení 
rychlostí a tangenciálního napětí. Velký vliv 
má návrh značného množství příčných objek-
tů na retenční schopnost koryta. Podstatně se 
zvyšuje množství zadržené vody při nižších 
průtocích. 

Vzhledem k limitovanému rozsahu pří-
spěvku jsou uvedeny pouze vybrané výstupy, 
které jsou shrnuty do obr. 5 a 6.

3.3 Hydraulické výpočty modelem SRH-2D
Dvoudimenzionální modely jsou zvláště užitečné v situacích, kdy 

nelze očekávat prizmatické proudění vody v korytě [35], při složité 
fyzické struktuře řešeného území jako jsou paralelní koryta, objekty 
v toku, složitá interakce s inundačním územím a obecně u přiroze-
ných koryt toků [36, 37, 38]. Jejich nevýhodou oproti 1D modelům 
je vysoká náročnost na data charakterizující terén [39] a velká výpo-
četní náročnost. Pro Jindřichovický potok byla vytvořena výpočetní 
doména v programu Aquaveo SMS [17], skládající se z více jak sta 
tisíc prvků.

Výstupem programu SRH-2D je datový textový soubor, který 
obsahuje údaje pro všechny prvky výpočtové domény. Výstupními 
údaji jsou kóty hladiny vody, hloubky vod, velikosti rychlosti vody, 
vektory rychlosti vody, Froudova čísla a tangenciální napětí [18]. 
Hodnocen byl zvláště běžný průtok na úrovní Q30d = 0,04 m3/s, 
který je významnější z pohledu ekologické kvality toku. U nižších 
průtoků (Q330d) docházelo k výpočetním chybám, a proto hodnoceny 

nebyly. V jiných pracích [15] byl srovnán rozsah povodňových stavů 
vypočtených 1D a 2D modelem. V případě Jindřichovického potoka 
se ale téměř všechny modelované průtoky drží v rámci koryta, takže 
toto srovnání je zbytečné. Zběžně porovnán byl jen podélný profil 
pro průtok na úrovni Q50 = 5,4 m3/s vypočtený modelem HEC-RAS 
a modelem SRH-2D (obr. 9).

Zvláště důležitým výstupem 2D modelu jsou vektory rychlosti, které 
nám mohou zobrazit vzorce pohybu vody okolo překážek v korytě, 
v depresích, zákrutách a na dalších morfologických prvcích. Změny 
ve směrování vektorů průtoku vody tak indikují zvýšenou geomor-
fologickou diverzitu, která je důležitou podmínkou pro ekologickou 
kvalitu toku [40]. V případě Jindřichovického potoka se ukazuje, že 
ve většině délky koryta je běžný průtok (Q30d) spíše quasi-laminární-
ho charakteru a změny ve směru vektorů jsou pozorovatelné pouze 
u jednotlivých stupňů. Pro zvýšení morfologické diverzity toku a tím 
i jeho ekologického potenciálu by proto bylo dobré vytvořit v toku 

Obr. 6. Tangenciální napětí v korytě vypočítané modelem HECRAS pro Q30d, Q1, Q10: (a) staré 
koryto, (b) nové koryto
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více těchto přírodě bližších stupňů, a to nejlépe podle kritérií odvoze-
ných z vyhodnocení přirozené bystřinné morfologie [41, 23, 42]. Tyto 
uměle vytvořené, ale přírodě blízké stupně stabilizují podélný profil 
toku a zadržují splaveniny jako tvrdá opatření 
z oboru hrazení bystřin, ale zároveň vytvářejí 
potenciální habitat pro druhy vodních orga-
nizmů vyskytujících se v přirozených nere-
gulovaných bystřinách [43, 44, 45]. Dobrou 
možností je také vytvoření překážek proudění 
z mrtvého dřeva, které nejenže mění morfo-
logii toku, ale také slouží jako přísun živin 
a potravinová základna pro mnoho druhů 
vodních bezobratlých [46, 47, 48].

Další důležitou charakteristikou z hlediska 
ekologické kvality toku je hloubka vody. Vzhle-
dem k velké vzdálenosti jednotlivých stupňů 

NO2
- F- Cl- Br- NO3

- PO4
3- SO4

2- pH

mg/l

Vzorek 1 <0,01 0,53 36,9 <0,005 13,6 <0,01 28,7 6,66

Vzorek 2 <0,01 0,57 50,9 <0,005 5,56 <0,01 27,9 6,68

Li+ Na+ NH4
+ Mg2+ K+ Ca2+ Mn Fe

mg/l

Vzorek 1 0,03 21,1 1,41 10,9 3,21 30 0,082 0,22

Vzorek 2 <0,001 29,9 1,08 8,68 2,63 23,6 0,064 0,36

Tab. 6. Hodnoty pH a obsahy základních aniontů, kationtů a prvků vzorkovaných potočních 
vod

(cca 50 m i více), má většina z délky toku 
příliš uniformní hloubku jak v podélném, tak 
i v příčných profilech. Hloubka vody při Q30d 
se pohybuje mezi 0,05–0,10 m a jen v tůních 
pod stupni stoupne na 0,3 m. Hloubka vody je 
ale jednou z hlavních charakteristik při posu-
zování kvality habitatu pro většinu vodních 
organismů, a proto její jednotvárnost omezuje 
ekologický potenciál toku [49, 50, 51, 52]. Malá 
diverzita hloubky vody v podélném profilu je 
patrná z obr. 9. Pro zlepšení této charakteris-
tiky toku by se také daly využít revitalizační 
postupy navrhované výše.

Uvedeny jsou pouze vybrané výstupy, které 
jsou vloženy do grafů na obr. 7, 8 a 9.

3.4 Výsledky hydrochemických 
a hydrobiologických analýz
3.4.1 Hydrochemické analýzy

Pro stanovení pH nefiltrovaných vzorků 
vody byl použit pH-metr inoLab pH Level 1 
(WTW, SRN).

Odebrané vzorky vod byly analyzovány 
na obsah hlavních aniontů a kationtů. Každý 
vzorek byl před chemickou analýzou filtrován 
přes nylonový membránovým filtr s velikostí 
pórů 0,45 μm. Hlavní anorganické anionty 
(F-, Cl-, Br-, NO2

-, NO3
-, PO4

3- a SO4
2-) byly 

stanoveny pomocí iontové chromatografie 
ICS 1600 (Dionex, USA). Pro separaci analytů 
byla použita předkolona a analytická kolona 
IonPac AS11-HC (Dionex, USA). Jako mobilní 
fáze byl použit 28,0 mM roztok KOH a průtok 
mobilní fáze byl nastaven na 1 mL/min. Pro 
potlačení vodivosti mobilní fáze byl použit 
samoregenerační supresor ASRS 300 – 4 mm 
(Dionex, USA). Detekce analytů byla prove-
dena konduktometricky.

Základní volné kationty (Li+, Na+, K+, NH4
+, 

Ca2+, Mg2+) byly stanoveny v odebraných 
vzorcích vody pomocí iontové chromatografie 
ICS 90 (Dionex, USA). Pro separaci analytů 
byla použita předkolona a analytická kolona 
IonPac CS16 (Dionex, USA). Jako mobilní 
fáze byl použit 35 mM roztok methansulfo-
nové kyseliny a rychlost průtoku mobilní fáze 
byla nastavena na 1 mL/min. Pro potlačení 
vodivosti mobilní fáze byl použit supresor 
CMMS 300 (Dionex, USA). Jako supresní 
činidlo byl použit 100 mM roztok hydroxidu 
tetrabutylammonného. Detekce analytů byla 
provedena konduktometricky.

Celkové množství rozpuštěného Fe a Mn 
ve vzorcích vody bylo stanoveno atomovou 
absorpční spektroskopií AA280FS (Varian, 
Austrálie) za standardních analytických pod-
mínek. Přiložená tab. 6 poskytuje výsledky 
hydrochemických analýz odebraných vzorků 
vod pro představu kvality akvatického pro-
středí bioty.

3.4.2 Hydrobiologické analýzy
Pro posouzení efektu nově tvarovaného koryta na vodní biocenózu 

oproti původnímu způsobu úpravy bylo otestováno složení společen-

Obr. 7. Rychlosti proudu v novém korytě simulované modelem SRH2D: (a) pro Q30d, (b) pro 
Q50
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stev makrozoobentosu v obou typech koryta. 
Za makrozoobentos je považována fauna 
vodních bezobratlých živočichů o tělesné 
délce větší než 2 mm [53].

Makrozoobentos byl jako modelová skupina 
zvolen z toho důvodu, že je svým druho-
vým složením i kvantitou velmi závislý na 
charakteru substrátu dna toku, tedy jednom 
z hlavních faktorů, ve kterém se odlišuje 
koryto Jindřichovického potoka upravené 
starým a novým způsobem. Podle charakteru 
dna bývají typy zoocenóz vodních toků přímo 
klasifikovány [54].

Testování byla podrobena nejspodnější 
část nově upraveného úseku toku (cca 150 m 
koryta, úsek A) a po proudu navazujících cca 
150 m koryta se starou, dlážděnou úpravou 
(úsek B). Tyto dva úseky byly zvoleny pro svůj 
srovnatelný průtok a těsnou návaznost. Lze 
proto předpokládat, že rozdíly ve složení ben-
tické fauny mezi oběma úseky jsou zde určeny 
především charakterem dnového substrátu 
a dalšími parametry (rychlost proudění, spád) 
danými odlišným pojetím úpravy koryta.

Vzorkování proběhlo ve dnech 7.–8. 10. 
2011. Bylo odebráno celkem 30 vzorků, po 
15 z obou úseků koryta. Každý vzorek před-
stavoval plochu dna o rozměru 0,1 m2. Jednot-
livé vzorkované plochy byly voleny tak, aby 
zastupovaly všechny hlavní typy prostředí, 
které jsou v daném úseku koryta přítomné. 
V úseku A to byly: 
1) plochy blízké přírodnímu charakteru toku, 

pracovně níže nazvané jako substrát „natu-
ral“

2) písčité náplavy, vyskytující se především 
pod hrázkami (substrát „písek“)

3) dno tvořené skládanými plochými kameny 
(označení substrátu jako „skládané kame-
ny“).
Každý z těchto tří typů ploch byl v sérii 15 

vzorků z úseku A zastoupen pětkrát. 
Na úseku B je převládajícím typem dna sou-

vislá kamenná dlažba, místy překrytá slabým 
nánosem písku a štěrku. Pouze na několika 
místech (několik m pod kamennými stup-
ni) jsou přítomny písčité náplavy obdobné 
prostředí 2) v úseku A. Vzhledem ke značné 
monotónnosti úseku B bylo na něm 15 vzorko-
vacích ploch rozmístěno pravidelně po délce 
toku, ve zhruba desetimetrových rozestupech. 
Třináct z nich tak reprezentuje kamennou 
dlažbu a dva z nich písčité náplavy.

Celkové počty vzorkovacích ploch jednot-
livých typů dna, nezávisle na úseku (A, B), 
tedy byly: dlažba třináctkrát, písek sedmkrát, 
natural pětkrát, skládané kameny pětkrát.

Vzorkování bylo prováděno standardní 
metodou pomocí Surberova sběrače [55] 
o rozměrech rámu 30 × 34 cm. Celková 
sběrná plocha sběrače tedy činila cca 0,1 m2. 
Sběrná síť sběrače měla velikost ok 0,5 mm. 
Vzorek dna z testované plochy byl kvantita-
tivně převáděn do sítě sběrače, a to tak, že (a) 
sypký substrát (písek, štěrk) byl sesbírán do 
hloubky cca 5 cm (byla-li zde taková vrstva 
přítomna), (b) kameny o rozměrech menších 
než sběrná plocha sběrače byly do sítě pře-
místěny celé a (c) povrch větších kamenů, 
popř. pevného kamenné dlažby, pokud byla 
přítomna (především v testované části B) 
setřen do sítě pomocí štětců. Postupem a) 
byl rovněž odebírán i substrát nacházející se 
pod volně loženými, tj. vyzdvihnutelnými 
kameny (b). Při použití takovéto kombinované 
metody je zaručeno kvantitativní vybrání ben-

Obr. 8. Tangenciální napětí v novém korytě vypočítané modelem SRH2D: (a) pro Q30d, (b) 
pro Q50

Obr. 9. Podélné profily 0,800–0,900 km HECRAS a SRH2D pro Q30d a Q50
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Obr. 10. Průměrné počty jedinců jednotlivých taxonomických skupin makrozoobentosu na 
testovaných plochách dna (0,1 m2) ve čtyřech typech dna Jindřichovického potoka

Obr. 11. Poměrné zastoupení hlavních taxonomických skupin makro
zoobentosu a celková abundance na 0,1 m2 dna ve čtyřech typech 
dna Jindřichovického potoka

tické fauny ze všech habitatů, které testovaná 
plocha poskytuje. Veškerý takto nasbíraný 
materiál byl v síti sběrače pomocí proudu 
vody v potoce proprán, poté přenesen do 
misek. Makrozoobentos byl z každého vzorku 
kvantitativně vybrán, na místě fixován 70% 
ethanolem a dále zpracováván v laboratoři.

Průměrné hodnoty celkové abundance 
makrozoobentosu činily 60–70 jedinců na 
0,1 m2 v habitatech „natural“ a „písek“, okolo 
45 jedinců na 0,1 m2 v habitatu skládaných 
kamenů a pouze okolo 16 jedinců na 0,1 m2 
v habitatu dlažby (obr. 10). Z taxonomických 
skupin byli na lokalitě nejzastoupenější 
chrostíci (Trichoptera), pošvatky (Plecoptera), 
dvoukřídlí (Diptera) a jepice (Ephemeroptera), 
představované téměř stoprocentně čeledí 
Baetidae. Tyto 4 skupiny představovaly dohro-
mady cca 85 % veškeré fauny, a to ve všech 
typech habitatů. Ostatní řády hmyzu a další 
skupiny živočichů, tj. ploštěnky (Turbellaria), 
máloštětinatci (Oligochaeta), vodule (Hyd-
racarina), drobní mlži (Pisidium sp.) a stru-
novci (Nematomorpha) představovaly pouze 
12–15 % bentické fauny, podle typu habitatu 
(obr. 11). Korýši (např. rod Gammarus) nebyli 
na lokalitě zjištěni vůbec, stejně jako jepice 
čeledi Heptageniidae.

Z hlediska taxonomické pestrosti se ukázal 
být jako nejbohatší habitat „natural“. Byly 
v něm hojně zastoupeny všechny na lokalitě 
dominantní skupiny makrozoobentosu a rov-
něž většina skupin méně zastoupených se 
zde vyskytovala. Nejzastoupenější skupinou 
ze byly pošvatky (Plecoptera), představovaly zde téměř 1/3 přítom-
ných živočichů. Naproti tomu v habitatu „písek“, kde byla průměrná 
abundance makrozooobentosu (cca 68 jedinců na m2) velmi podobná 
hodnotě z habitatu „natural“, více nežli polovinu z celkového počtu 
představovaly larvy řádu Diptera, a to převážně čeledi Chirionomidae 
(pakomárovití). Plecoptera a Ephemeroptera byly v habitatu „písek“ 
zastoupeny pouze minuciézně. Habitat skládaných kamenů se svým 
složením fauny do značné míry blížil substrátu „natural“.

Pro celkové hodnocení významu typu úpravy koryta pro makrozo-
obentos jsme navzájem porovnali zjištěné počty jedinců nejzastoupe-
nějších skupin, a to v 15 vzorcích z koryta nového oproti 15 vzorkům 
z koryta starého, představovaného z velké části habitatem dlažby. 
Výsledky jsou patrny z obr. 12. V případě chrostíků (Trichoptera) 
a dvoukřídlých (Diptera) je rozdíl zcela markantní. U obou skupin 
byly zjištěny výrazně vyšší počty v novém korytě (mediány hodnot 
činí 20 a 2 pro Trichoptera, resp. 16 a 2 pro Diptera). Horní kvartily 
hodnot ze starého koryta pak nedosahují ani dolních kvartilů hodnot 
z koryta nového. Také u pošvatek (Plecoptera) je patrný významný 
rozdíl v abundancích ve prospěch nového koryta. Naproti tomu 
u jepic (Ephemeroptera) se situace odlišuje. Hodnoty jejich početností 
ve starém korytě byly dokonce v průměru mírně vyšší, než v korytě 
novém, signifikantní rozdíl však nebyl prokázán. 

Jednoznačný rozdíl mezi novým a starým korytem se pak ukazuje 
v celkové abundanci bentické fauny (mediány 56, 18). Tento rozdíl se 
ještě poněkud zvýší, pokud ze série vzorků ze starého koryta vyřadíme 
dva vzorky odebírané v habitatu „písku“ a série je tak představována 
pouze vzorky odebíranými v habitatu „dlažba“ [56,16], obr. 12 e, f.

4. Diskuse
Zajímavým porovnáním výsledů simulace obou použitých modelů 

je vykreslení průběhu vodní hladiny v podélném profilu (obr. 9). 
Z uvedeného obrázku jsou patrné některé rozdíly ve výpočtu hladiny 
vody, které se projevují u jednotlivých stupňů (1. a 4. stupeň ve směru 
proti toku vody). V tomto desetinásobném převýšení je také patrný 
rozdíl ve vypočtené výšce hladin, kde se ukazuje, že model HEC-RAS 
dává spíše vyšší hodnoty (rozdíl je však velmi malý). Patrné je také 
vlnění vody vypočtené modelem SRH-2D pod jednotlivými stupni, 
které samozřejmě 1D model nemůže zachytit. Vzhledem ke vzdálenos-
ti jednotlivých stupňů je ale možno říci, že model HEC-RAS dostatečně 
přesně zachycuje průběh vodní hladiny a přednosti modelu SRH-2D 
by se vzhledem k větší výpočetní náročnosti uplatnily teprve při vět-
ší morfologické rozmanitosti toku (např. stupně v rychlém sledu za 

sebou s různě hlubokými tůněmi, překážky proudění přímo v korytě 
apod.) anebo při detailním studiu jednotlivých příčných objektů.

Analýzy makrozoobentosu naplnily předpoklad, že nově upra-
vené koryto je pro život bentické fauny podstatně příznivější než 
dno tvořené pouhou kamennou dlažbou přerušovanou stupni. 
Významná je především pestrá nabídka habitatů v nově upraveném 
korytě, a zvláště úseky koryta blížící se přirozenému charakteru 
toku vykazují velkou taxonomickou pestrost i kvantitu makrozoo-
bentosu. Zde je nutno poznamenat, že i pro přirozené funkce toku, 
včetně samočisticí schopnosti toku, je žádoucí druhová diverzita 
bentosu a zvláště pak přítomnost různých jeho funkčních skupin 
(tzv. sběrači, filtrátoři, drtiči, spásači i predátoři [56]). Složení mak-
rozoobentosu v nově upraveném korytě Jindřichovického potoka 
toto složení splňuje.

Společenstva písčin (psammon) bývají obecně druhově i početně 
nejchudší [54], přesto však byla v případě Jindřichovického potoka 
početně hojná, podobně jako společenstva dna pestrého na různé 
habitaty. Bylo to dáno vysokou hojností larev pakomárů (Chironomi-
dae) a chrostíků (Trichoptera), kteří v tomto prostředí mohou tvořit 
relativně velké biomasy a jsou tomuto prostředí přizpůsobeni [54].
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Obr. 12. Počty jedinců taxonů Plecoptera, Ephemeroptera, Diptera 
a Trichoptera a celkové počty jedinců makrozoobentosu na plochách 
0,1 m2 v korytě Jindřichovického potoka upravených novým (A) 
a starým (B) způsobem. Vyznačeny jsou medián, 25% a 75% kvartil, 
95% a 5% percentil, n = 15, 15 (grafy ae), n = 15, 13 (graf f)

Významný je fakt, že rozdíl ve složení i kvantitě a makrozoobentické 
fauny v obou úsecích koryta je markantní i přesto, že nová úprava 
koryta byla provedena před necelými pěti lety, kdežto stará úprava 
daleko dříve (v 70. letech) a z hlediska přítomnosti různých mikro-
habitatů (písečné nánosy, heterogenita dna daná disturbancemi) tedy 
teoreticky daleko vyvinutější, než je koryto nové. Lze proto předpo-
kládat, že i nově upravené koryto se bude v čase vyvíjet a rozdíly ve 
složení makrozoobentosu se ještě zvýší.

5. Závěry
Původním záměrem přírodě blízké úpravy byl návrat bioty do vod-

ního prostředí Jindřichovického potoka, ale také směrová i hloubková 
stabilizace koryta. Z uvedených hydraulických výpočtů vyplývá, že 
uvedené změny v parametrech koryta (podélný sklon, objekty, drsnost) 
mají vliv především u průtoku nižšího než Q20, potom už se příliš 
nemění. V návrhu byla ponechána hloubka a rozměry původního 
koryta, objekty byly voleny tak, aby umožňovaly migraci bioty.

Hloubka vody se zvyšuje, což je dáno menším podélným sklonem 
a vyšší drsností. Prokazatelné by to bylo zejména u m-denních průto-
ků, které jsou pro biotu nejdůležitější. Rychlost proudění a tangenci-
ální napětí se snížily s ohledem na výše uvedené změny. Objem vody 
se zvýšil díky členitějšímu podélnému profilu a větší hloubce vody. 
Podélný profil se více blíží přírodnímu „vlnitému“ podélnému profilu 
se střídáním peřejí a tůní (step-pool profile). Tůně nad a pod příčnými 
objekty vytváří refugia pro živočichy za nízkých vodních stavů.

Provzdušňování vody na častých přepadech a zvlášť na balva-
nitých skluzech poněkud zvyšuje i samočisticí schopnost toku. 
Migrační prostupnost toku je díky nízkým objektům a jejich kon-
strukčnímu uspořádání zachována. Estetické působení (krajinný 
ráz) není rovněž zanedbatelný faktor pro hydroekologické hodnocení 
stavu vodního toku.

Vzorkování makrozoobentosu poukázalo na podstatně vyšší vhodnost 
nového typu úpravy koryta oproti úpravě staré. Jak taxonomické složení, 
tak kvantita bentické fauny v nově upraveném korytě výrazně převy-
šovaly tyto parametry v korytě se starou úpravou, a to především díky 
přítomnosti přírodě blízkých úseků dna, sestávajících z pestré škály 
habitatů (písek, štěrk, menší i větší kameny). Rovněž hojná přítomnost 
písčin pod hrázkami se ukázala být v tomto typu toku přínosná pro pes-
trost a komplexnost bentického společenstva. Úseky dna vytvořené ze 
skládaných kamenů se sice ukázaly z habitatů nově upraveného úseku 
jako na makrozoobentos nejchudší, přesto pro něj představují podstatně 
příznivější prostředí než souvislá kamenná dlažba staré úpravy.

Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu MZe ČR 
NAZV QI91C008 „Optimalizace postupu navrhování technických 
protierozních opatření“ a MŽP ČR  000 207 1101. 

Literatura
[1] Beven, K. J. (2006): Rainfall–Runoff Modelling. The Primer. John Wiley & Sons, 

Chichester.
[2] Kovář, P.; Křovák, F. (2002): Hrazení bystřin, učební texty FLD ČZU, ISBN 80-213-

0888-5, 45 s.
[3] Novák, L.; Iblová, M.; Škopek, V. (1986): Vegetace v úpravách vodních toků 

a nádrží. SNTL, Praha.
[4] Just, T., a kol. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně 

před povodněmi. 3. ZO ČSOP Hořovicko, AOPK ČR, MŽP ČR, 359 s.
[5] Kovář, P.; Křovák, F. (1998): DOS-T 04.02.01. Doporučený standard technický. 

Hydrotech. stavby, úpravy toků, ČKAIT, 13 s.
[6] Chin, A.; Gregory, K. J. (2001): Urbanization and adjustment of ephemeral stream 

channels. Annals of the Association of American Geographers 91: 595–608.
[7] Lange, G.; Lecher, K. (1993): Gewässerregulung, Gewässerfplege. Paul Parey, 

Hamburg und Berlin, ISBN 3-490-17916-1.
[8] WFD EC 2000/60/ES: Directive of the European Parliament and the Council 

stablishing a Framework for Community action in the Field of water policy, 
2000/60/ES.

[9] Gordon, N. D.; McMahon, T. A.; Finlayson, B. L. (1996): Stream Hydrology – An 
Introduction for Ecologists. J. Wiley & Sons, W. Sussex, England, 526 s.

[10] Brookes, A.; Shields, F. D. (jr.) (1996): River Channel Restoration. J. Wiley & Sons. 
ISBN 0-471-96139-6, 433 s.

[11] Waal, L. C., Large, A. R. G., Wade, P. M. (2000): Rehabilitation of Rivers. J. Wiley 
& Sons. ISBN 0-471-95753-4, 331 s.

[12] Kovář, P.; Cudlín, P.; Heřman, M.; Zemek, F.; Korytář, M. (2002): Analysis of Flood 
Events on Small River Catchments using the KINFIL Model. Journal of Hydrology 
and Hydromechanics SAV SR, Bratislava 50 (2): 157–171.

[13] Vrana, I.; Vaníček, J.; Kovář, P.; Brožek, J., Aly, S., 2012: A New Fuzzy Group 
Agreement-Based Approach For Multiexpert Decision Making in Environmental 

Issues. Environmental Modelling and Software (in press).
[14] Computer program, 2001: HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center‘s River 

Analysis System), Version 3.0.1, III 2001.
[15] Cook, A. C. (2008): Comparison of One-dimensional HEC-RAS with Two-dimen-

sional FESWMS Model in Flood Inundation Mapping. West Lafayette, Indiana: 
Purdue University.

[16] HEC-RAS Computer Program (2010): Version 5.1. v.
[17] Aquaveo. 2010. Aquveo SMS. Provo, Utah, United States: Aquaveo. http://www.

xmswiki.com/xms/SMS:SMS.
[18] Lai, Y. G. (2008): SRH-2D Version 2: Theory and User’s Manual. Denver: U.S. 

Department of Interior, Bureau of Reclamation.
[19] Abbott, M. B.; Refsgaard, J. C. (1996): Distributed Hydrological Modelling. Kluwer 

Academic Publishers.
[20] US Army Corps of Engineers Hydrologic Modeling System HEC-HMS – Technical 

Reference Manual. Hydrologic Engineering Center – US Army Corps of Engineers, 
Davis, CA, 2000. 155 s.

[21] Kovář, P. (1992): Možnosti určování návrhových průtoků na malých povodích 
s využitím modelu KINFIL. Vodohospodářský časopis 40: 197–220.

[22] Chin, A. (2003): The geomorphologic significance of step-pools in mountain 
streams. Geomorphology 55: 125–137.

[23] Chin, A.; Anderson, S.; Collison, A.; Ellis-Sugai, B. J.; Hlatiner, J. P.; Hogervorst, 
J. B.; Kondolf, G. M.; O’Hirok, L. S.; Purcell, A. H.; Riley, A. L.; Wohl, E. (2009): 
Linking Theory and Practice for Restoration of Step-Pool Streams. Environmental 
Management 43: 645–661.

[24] Morel-Seytoux, H. J.; Verdin, J. P. (1981): Extension of the SCS Rainfall Runoff 
Methodology for ungaged Watersheds. Report FHWA/RD-81/060, U. S. National 
Technical Information Service, Springfield, Virginia.

[25] U.S. SCS (1986): Urban hydrology for small watersheds. U.S. Soil Conservation 
Service, Technical Release 55 (13), USDA, Washington, D.C.

[26] USDA SCS (1972): National Engineering Handbook – Section 4: Hydrology. 
Washington DC. ISBN 9787368433.

[27] Morgan, R. P. C.; Nearing, M. A. (2011): Handbook of Erosion Modelling. NSERL, 
Wiley-Blackwell.

[28] Singh, V. P. Kinematic Wave Modeling in Water Resources: Surface-Water Hydro-
logy. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. 1399 pp. ISBN 0-471-10945-2.

[29] Autodesk. 2008. AutoCAD Civil 3D 2009 Manual. San Rafael, USA.
[30] Vaššová, D.; Kovář, P.; 2011: Program DES_RAIN. Dostupné na http://fzp.czu.

cz/vyzkum/.
[31] Hrádek, F.; Kovář, P., 1994: Výpočet náhradních intenzit přívalových dešťů. Vodní 

hospodářství 11, str. 49–53, ISSN 1211-0760.

vh 7/2012 264



[32] Šamaj, F.; Valovič, J.; Brázdil, R., 1983: Denné úhrny zrážok s mimoriadnou 
vydatnosťou v ČSSR v období 1901–1980. Sbor. prác SHMÚ, Alfa, Bratislava.

[33] Ponce, V. M.; Hawkins, R. H. (1996): Runoff Curve Number: Has it reached 
maturity? Journal of Hydrologic Engineering 1(1): 11–19.

[34] Kovář, P.; Křovák, F. (2011): Nature Close Torrent Control in Ore Mountains. IAHS 
Conference HydroEco, Proceedings, Wien, 1.–5. 5. 2011, s. 386.

[35] Alexiadis, A.; Wiley, D. E.; Fletcher, D. F.; Bao, J. (2007): Laminar flow transitions in 
a 2D channes šith circular spacers. Industrial & Engineering Chemistry Research 
46(16): 5387–5396.

[36] Krapesch, G.; Tritthart, M.; Habersack, H. (2009): A Model-Based Analysis of 
Meander Restoration. River. Res. Applic. 25: 593–606.

[37] Pasternack, G. B.; Wang, C. L.; Merz, J. E. (2004): Application of a 2D Hydrody-
namic Model to Design of Reach-scale Spawning Gravel Replenishment on the 
Mokelumne River, California. River Research and Applications 20 (2): 205–225.

[38] Schwartz, J. S. (2003): Use of a 2D Hydrodynamic Model for Stream Restoration 
Design of High-flow Habitat in Low-gradient Midwest Streams. In Protection and 
Restoration of Streams 2003, 40–40. Philadelphia, Pennsylvania, USA.

[39] Legleiter, C. J.; Kyriakidis, P. C.; McDonald, R. R.; Nelson, J. M. (2011): Effects 
of Uncertain Topographic Input Data on Two-dimensional Flow Modeling in 
a Gravel-bed River. Water Resources Research 47.

[40] Pasternack, G. B.; Bounrisavong, M. K.; Parikh, K. K. (2008): Backwater Control 
on Riffle-pool Hydraulics, Fish Habitat Quality, and Sediment Transport Regime 
in Gravel-bed Rivers. Journal of Hydrology 357 (1–2): 125–139.

[41] Comiti, F.; Mao, L.; Wilcox, A.; Wohl, E.; Lenzi, M. (2007): Field-derived Relati-
onships for Flow Velocity and Resistance in High-gradient Streams. Journal of 
Hydrology 340 (1–2): 48–62.

[42] Lenzi, M. A. (2002): Stream Bed Stabilization Using Boulder Check Dams That 
Mimic Step-pool Morphology Features in Northern Italy. Geomorphology 45 (3–4): 
243–260.

[43] Comiti, F.; Mao, L.; Lenzi, M. A.; Siligardi. M. (2009): Artificial Steps To Stabilize 
Mountain Rivers: A Post Project Ecological Assessment. River. Res. Applic. 25: 
639–659.

[44] Roni, P.; Bennett, T.; Morley, S.; Pess, G. R.; Hanson, K.; Van Slyke, D.; Olmstead, 
P. (2006): Rehabilitation of Bedrock Stream Channels: The Effects of Boulder Weir 
Placement on Aquatic Habitat and Biota. River Research and Applications 22 (9): 
967–980.

[45] Yu, G.; Z. Wang, K.; Zhang, X.; Duan, and T. Chang. 2010. Restoration of an 
Incised Mountain Stream Using Artificial Step-pool System. Journal of Hydraulic 
Research 48 (2): 178–187. 

[46] Lester, R. E.; Wright, W. (2009): Reintroducing Wood to Streams in Agricultural 
Landscapes: Changes in Velocity Profile, Stage and Erosion Rates. River Research 
and Aplplications 25: 376–392.

[47] Nagayama, S.; Nakamura, F. (2010): Fish Habitat Rehabilitation Using Wood in 
the World. Landscape and Ecological Engineering 6: 289–305.

[48] Wilcox, A. C.; Nelson, J. M.; Wohl, E. E. (2006): Flow Resistance Dynamics in 
Step-pool Channels: 2. Partitioning Between Grain, Spill, and Woody Debris 
Resistance. Water Resources Research 42 (5).

[49] Hauer, C.; Mandlburger, G.; Habersack, H. (2009): Hydraulically Related Hydro-
Morphological Units: Description Based On A New Conceptual Mesohabitat 
Evaluation Model (MEM) Using Lidar Data As Geometric Input. River. Res. Applic. 
25: 29–47.

[50] Kozarek, J. L; Hession, W. C.; Dolloff, C. A.; Diplas, P. (2010): Hydraulic Comple-
xity Metrics for Evaluating In-Stream Brook Trout Habitat. Journal of Hydraulic 
Engineering-asce 136 (12): 1067–1076.

[51] Diez-Hernández, J. M. (2008): Hydrodynamic Ecohydraulic Habitat Assessment 
Aimed at Conserving and Restoring Fluvial Hydrosystems. Revista Ingenieria E 
Investigacion 28 (2): 97–107.

[52] Pasternack, G. B.; Bounrisavong, M. K.; Parikh, K. K. (2008): Backwater Control 
on Riffle-pool Hydraulics, Fish Habitat Quality, and Sediment Transport Regime 
in Gravel-bed Rivers. Journal of Hydrology 357(1–2): 125–139.

[53] Hartman, P.; Přikryl, I.; Štědronský, E. (1998): Hydrobiologie. Informatorium, 
Praha, 335 s.

[54] Lellák, J.; Kubíček, F. (1991): Hydrobiologie. Karolinum, Praha, 260 s.
[55] Hrbáček, J. (ed.) (1972): Limnologické metody. SPN, Praha, 208 s.
[56] Allan, J. D.; Castillo, M. M. (2007): Stream ecology: structure and function of 

running waters. 2nd edition. Springer, Dordrecht, 436 s.

prof. Ing. Pavel Kovář1, DrSc. (autor pro korespondenci)
tel: 224 382 148

email: kovar@fzp.czu.cz)
Ing. František Křovák1, CSc.

Ing. Vít Rous1

Mgr. Michal Bílý1,2, Ph.D.
RNDr. Václav Tejnecký3, Ph.D. 

Ing. Darina Vaššová1

Ing. Michaela Hrabalíková1

Mgr. Tereza Bažatová1

1Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Praha 6–Suchdol

2Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 30

160 00 Praha 6

3Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Praha 6–Suchdol

Nature close revitalisation measures of torrents. Case study of 
the Jindrichovicky brook (Kovář, P.; Křovák, F.; Rous, V.; Bílý, 
M.; Tejnecký, V.; Vaššová, D.; Hrabalíková, M.; Bažatová, T.)

Key words
torrent control – hydraulic assessment – shear stress – migration 
permeability

Discharge fluctuation, particularly in case of an extreme deposit 
regime, i.e. with scour and sedimentation occurring in short sections 
of the catchment, is characteristic for torrential stress. The paper 
deals with the hydraulic assessment of the torrent basin and its in-
undation zone for variable revetments in a proposed discharge, with 
focus on selected hydraulic characteristics of the flow. The suitability 
of revetments for the invertebrate community is particularly taken 
in to consideration. For verification of these parameters the KINFIL 
hydrological model has been used (for design discharge), as well 
as the HECRAS and SRH2D models. Data and calculations for the 
proposed nature close revitalisation measures were demonstrated 
in the case study of the Jindrichovicky brook, a torrent in the Ore 
Mountains. Model based calculations were used for the revitalisation 
measures in the stone chute of lower level steppool systems. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2012. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na email stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Hydromorfologie toku 
jako klíč ke studiu 
environmentálních hodnot 
krajiny
Jiří Jakubínský, Vladimír Herber

Klíčová slova
říční krajina – hydromorfologie – ekohydrologické vlastnosti krajiny 
– povodí Košáteckého potoka

Souhrn
Data získaná prostřednictvím terénního výzkumu hydromorfolo-

gických parametrů vodních toků mohou nalézt své uplatnění také 
při studiu ekologických vlastností říčních krajin. Po primárním 
vyhodnocení hydromorfologické složky kvality vybraných vodních 
toků jsou následně analyzovány i další součásti dotčené krajinné 
struktury, související přímo či nepřímo s modifikací odtokových pro-
cesů v rámci studovaného území. Společným jmenovatelem většiny 
hodnocených proměnných je přitom jejich určitý vztah k procesu 
antropogenně podmíněného ovlivnění charakteristik odtoku vody 
z povodí. Jako modelová lokalita bylo zvoleno povodí Košáteckého 
potoka – malého vodního toku v nížinné, antropogenně výrazně 
degradované krajině Polabí. Druhotně zjištěné environmentální 
hodnoty byly kromě vlastního ekologického potenciálu lokality 
interpretovány rovněž jako možné ukazatele náchylnosti prostředí 
ke vzniku povodňové situace. Význam prezentované multidiscipli-
nární analýzy vlastností fluviálního prostředí spočívá navíc, kromě 
samotné identifikace potenciálně kritických lokalit, v možnostech 
dalšího rozvoje problematiky oceňování jednotlivých funkcí a služeb 
říčních krajin.

u

Úvod
Současný stav hydrografické sítě české krajiny je výsledkem dlou-

hodobého vývoje, přičemž k zásadním úpravám převážné většiny 
vodních toků došlo zvláště v období posledních 150 let. Nejvýznam-
nější zásahy do vodního prostředí vždy souvisely se snahou společ-
nosti o dosažení co nejvyšších hospodářských výnosů a minimalizaci 
potenciálních povodňových škod. Jednalo se nejčastěji o budování 
sítě melioračních zařízení, napřimování a zahlubování koryt toků či 
opevňování jejich břehů a dna, s cílem rychlého a efektivního odve-
dení vody z krajiny. Krajina tak byla podrobena celé řadě víceméně 
účinných, avšak velice razantních opatření, jejichž výsledný efekt na 
fungování fluviálních ekosystémů se začal projevovat až s odstupem 
času. Provedené úpravy se výrazně podepsaly na způsobu formování 
odtokového procesu z krajiny, od něhož se kromě vybraných hydro-
metrických parametrů vodních toků odvíjí také množství environmen-
tálních vlastností dotčených povodí (např. ekologická stabilita území, 
retenční kapacita půdy, biologická diverzita apod.). Opomenout nelze 
ani řešení protipovodňové ochrany – zvyšování průtokové kapacity 
koryta jeho zahloubením představuje sice do jisté míry účinné opat-
ření (zejm. v intravilánech), ovšem ve spojitosti s dalšími běžnými 
úpravami toků je jeho protipovodňová účinnost značně diskutabilní. 
Ztráta kontaktu vodního toku s jeho nivou jakožto vhodným retenčním 
prostorem a urychlení postupu povodňové vlny napřímeným korytem 
vedou naopak ke zvýšení míry povodňového rizika. Nelze sice tvrdit, 
že všechna avizovaná opatření se přímo aktivně podílejí na degradaci 
environmentálních hodnot říční krajiny, ovlivnění hydrického režimu 
povodí a následné disturbance krajinné struktury jsou však zcela 
zřetelné a vyplývají i ze závěrů prezentované studie z povodí Košá-
teckého potoka. Podstata provedeného výzkumu vychází z poznatku, 
že je to právě neomezený styk s kolísající hladinou vodních toků, 
jež podmiňuje jedinečnost nivních ekosystémů, a časté přerušení 
vzájemných vazeb mezi řekou a nivou vede k zásadnímu narušení 
stavu fluviálního prostředí (Ložek, V. [1]). Hydrografická síť je zde 
vnímána jako možný indikátor ekologického stavu celého dotčeného 
povodí, utvářeného z velké části především způsobem hospodaření 
na daném území. 

Jako hlavní zdroj informací o „zdraví ekosystému“ byla využita 
provedená analýza morfologických parametrů koryta a příbřežní 
zóny, vycházející z oficiálně akceptované metodiky užívané spolu 
s hodnocením hydrobiologických a hydrochemických vlastností 
vodních toků pro evaluaci složek ekologického stavu povrchových 
vod, v rámci programů monitoringu MŽP. Na základě výsledků této 
analýzy byla zjišťována existence závislosti mezi charakterem využití 
území a atributy hydrografické sítě. Diskutovanému postupu byly 
podrobeny všechny trvalé vodní toky a jejich příbřežní zóny v oblasti 
zájmového povodí (tj. Košátecký, Jelenický a Tišický potok), jež byly 
rozděleny do celkem 36 úseků o průměrné délce 822 m. Vymezení 
jednotlivých úseků bylo provedeno s ohledem na relativní homogeni-
tu hydromorfologických vlastností toku (např. z hlediska morfologie 
koryta, charakteru proudění, zahloubení koryta apod.). Pro splnění 
požadavku komplexního, celistvého pohledu na studovanou krajinu, 
byla ke studiu využita rovněž data vztažená k parametrům celého 
povodí (zejm. převažující způsob využití území). Případová studie 
z povodí Košáteckého potoka na Mělnicku si klade za cíl poukázat na 
vzájemnou provázanost jednotlivých zdánlivě ne zcela souvisejících 
proměnných, jež různými způsoby determinují výslednou podobu 
ekosystému říční krajiny. Zároveň se snaží upozornit na možné indi-
kátory nevhodných způsobů hospodaření v krajině, které lze spatřovat 
ve stavu prostředí vodních toků. Tyto vlastnosti se mohou následně 
negativně projevovat i ve vývoji potenciálu trvalé udržitelnosti. 

Význam hydromorfologických vlastností koryta 
při formování charakteru odtoku z povodí

Charakter odezvy říčního prostředí na vnější zásahy není možné 
nijak významně generalizovat ani z něho činit všeobecné závěry 
a vytvořit tak jakousi typologii předpokládané, obecně platné reakce 
řeky na určité podněty. Jak již bylo naznačeno, vedle vlivu parametrů 
vnějšího podnětu (např. aktuální meteorologické situace, stupně urba-
nizace či převažujícího způsobu využití daného povodí), hrají v pro-
cesu formování konkrétní odezvy velice důležitou roli také vlastnosti 
samotného dotčeného prostředí říčního toku. Morfologické podmínky 
koryta se tradičně vyznačují spíše lokálními efekty na odtoková specifi-
ka – obvykle se jedná například o místní snížení rychlosti odtoku nebo 
zadržení většího objemu vody vlivem modifikace velikosti průtočného 
profilu. Za určitých okolností ovšem mohou i zdánlivě nevýznamné, 
plošně omezené změny morfologických vlastností řečiště, ovlivnit 
celý fluviální systém a významně degradovat efekt říčního kontinua. 
Zejména v případě extrémních průtoků lze morfologii koryta v rámci 
jednotlivých úseků toku považovat za jeden ze stěžejních činitelů, 
utvářejících celkový odtokový režim vody z povodí.

Kvantifikace vlivu změn morfologických podmínek koryta na 
průtokové charakteristiky toku však nenabývá zcela jednoznačných 
výsledků. Příčinou je právě velmi široké spektrum dílčích faktorů, 
jejichž působení určitou formou ovlivňuje parametry odtoku – přes-
né vyjádření míry vlivu jednotlivých podnětů je tedy velmi obtížné. 
Příčinné faktory se navíc v některých případech vyznačují shodnou 
ekologickou odezvou fluviálního prostředí. Problém dále představuje 
také skutečnost, že environmentální dopady některých významných 
aktérů celého procesu ovlivnění se projevují dlouhodobě, a to i po 
ukončení jejich existence nebo výrazném zmenšení míry vlivu. Mnohé 
parametry morfologie koryt vodních toků tak mohou být stále utvářeny 
dnes již neexistujícími podmínkami prostředí, na jejichž změnu však 
ještě ekosystém toku nestihl dostatečně zareagovat (tj. nebyl dosažen 
stav rovnováhy mezi procesy působícími v systému). Nesprávné 
přisouzení míry vlivu daného faktoru na hydrologický režim povodí 
může být podle Gordona et al. [2] zároveň důsledkem obvyklého 
„kumulativního efektu“ příčinných podmínek, vyznačujícího se půso-
bením hned několika inicializačních faktorů změn v jediné lokalitě. 
Jako příklad tohoto jevu lze uvést běžné vzájemné spolupůsobení 
efektu urbanizace a významného stupně opevnění koryta toku (tzv. 
kanalizace koryta), tolik specifického především pro městské vodní 
toky. Přesné vyjádření míry vlivu jednotlivých proměnných se zde 
tak stává prakticky nereálné.

V souvislosti s problematikou vztahů mezi disturbancemi fluvi-
álního prostředí a morfologickými vlastnostmi koryt toků se nabízí 
také otázka přirozenosti stavu vodních útvarů (resp. diferencí od 
stavu přírodního, bez antropogenních zásahů). Morfologie přírodních 
říčních toků je závislá na interakcích mezi tokem vody a erodovaného 
materiálu v prostoru říčního koryta, které je utvářeno procesy eroze 
a akumulace (Knighton, D. [3]). V případě, kdy se na formování odtoku 
podílejí ještě jiné, v říčním prostředí obvykle cizorodé proměnné, 
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je třeba počítat i s jejich zapojením do výše 
zmíněného procesu. Morfologické vlastnosti 
toku jsou tak v současnosti výsledkem půso-
bení celé řady dalších proměnných, jež se 
významným způsobem podílejí také na efektu 
„odpřírodnění“ vodních toků. Jelikož v rámci 
současné kulturní krajiny lze hovořit o zcela 
komplexním působení antropogenních aktivit 
napříč celou krajinnou strukturou (s čímž 
koresponduje také praktická neexistence vod-
ních toků, jež by se daly označit za naprosto 
přírodní), je vhodné uvažovat při analýze 
změn odtoku především morfologické vlast-
nosti koryta podmíněné činností člověka.

Analýza upravenosti toků 
zájmového povodí

Na základě výsledků analýzy hydromor-
fologických parametrů vybraných vodních 
toků, lze vysledovat několik existujících 
vztahů mezi ekologickými vlastnostmi krajiny 
a morfologií koryta. Zřetelný je zejména vztah 
mezi charakterem využití území příbřežní 
zóny a rozdílem šířek koryta a vodní hladiny 
v daném místě (za „šířku koryta“ je považo-
vána vzdálenost mezi hranami protilehlých 
břehů). Podle prostorové variability těchto 
proměnných lze v rámci daného povodí iden-
tifikovat dvojici převažujících morfologických 
typů koryta (viz obr. 1), s nimiž bezprostředně 
souvisejí také způsoby hospodaření s nivní 
krajinou. V případě Košáteckého potoka se 
z převážné většiny případů jedná o úseky 
s výrazným rozdílem hodnot šířek koryta 
a hladiny. Výjimku představuje relativně 
souvislý úsek ve střední části toku (zhruba 
mezi ř. km 10,8–15,6), vyznačující se naopak 
jen minimálními rozdíly mezi zjišťovanými 
parametry. Při porovnání těchto dat s další-
mi zjišťovanými informacemi o stavu koryta 
a příbřežní zóny, je zřejmá jejich vzájemná 
provázanost. 

Velmi rozdílné hodnoty šířek koryta a hla-
diny (v extrémních případech i více než 7 m), 
nejčastěji souvisí s výrazným nepřirozeným 
zahloubením dna toku oproti okolnímu teré-
nu. Spolu s obvyklým opevněním břehů i dna 
představuje tento stav výsledek dlouhodobé-
ho hospodaření s vodou v krajině, zaměřené-
ho primárně na eliminaci škod způsobených 
„běžnými“ povodňovými průtoky (kapacita 
koryta zde byla obvykle projektována na 
návrhový průtok dosahující až Q20). Tyto části 
toku se nyní vyznačují velmi nízkou varia-
bilitou hloubek v příčném profilu, sníženou 
půdorysnou členitostí koryta a obvykle také 
jen minimální biodiverzitou. Z hlediska 
převažující břehové vegetace je běžný výskyt 
osamocených dominantních dřevin nebo 
přerušovaných křovinných pásů. Údolní niva 
zde představuje hospodářsky velice atraktivní 
prostor, využívaný v maximální možné míře pro zemědělské potře-
by (až 92 % rozlohy údolní nivy podél diskutovaných úseků toku 
zabírá orná půda). Obecně lze tedy tyto úseky považovat za velmi 
intenzivně modifikované části toku, nejvíce odlišné od potenciálního 
přirozeného stavu tohoto prostředí. Míru zastoupení jednotlivých 
typů využití území v mapovaných úsecích údolní nivy Košáteckého 
potoka dokumentuje obr. 2.

Výše zmiňovaný úsek toku mezi obcemi Byšice a Košátky (ř. km 
10,8–15,6) se zanedbatelnými rozdíly mezi šířkou koryta a vodní 
hladiny se vyznačuje nižším stupněm antropogenní modifikace koryta 
toku (tj. například relativně snadnou podélnou průchodností toku, 
nižšími hodnotami zahloubení koryta, bez zřetelných známek úpravy 
dna a břehů). Typickým znakem těchto úseků je rovněž specifický 
charakter vegetačního pokryvu – břehová vegetace je obvykle tvořena 
přirozeným nebo hospodářským lesním porostem, jen minimálně se 

vyskytuje pohledově otevřený prostor. V příbřežní zóně a údolní nivě 
převažují ekologicky stabilní druhy krajinného pokryvu (nejčastěji 
lesy, křoviny nebo trvalé travní porosty), plocha orné půdy a zasta-
věného území představuje jen menší rozlohy [4].

Zhodnocením a vzájemným porovnáním dostupných dat (výsled-
ků hydromorfologické analýzy i dalších informací o stavu prostředí 
daného povodí) lze dospět k poměrně zajímavým skutečnostem, vzta-
hujícím se k environmentálním vlastnostem studované říční krajiny 
a jejím specifikům. Síť vodních toků studovaného povodí vykazuje 
v převážné většině znaky upraveného koryta, patrné jak z geometric-
kých, tak morfologických parametrů. S projevy degradace koryta do 
jisté míry koresponduje rovněž převažující charakter využití území 
údolní nivy – nejintenzivněji ovlivněné části toku lze tradičně nalézt 
v zemědělsky či průmyslově využívaných oblastech. Vztah mezi mor-
fologickými vlastnostmi koryta a ekologickými podmínkami údolní 

Obr. 1. Grafické znázornění variability rozdílů šířek hladiny a koryta toku v podélném profilu 
Košáteckého potoka

Obr. 2. Grafické znázornění zastoupení jednotlivých kategorií využití území v podélném 
profilu údolní nivy Košáteckého potoka

Obr. 3. Grafické znázornění průběhu hodnot koeficientu ekologické stability v podélném 
profilu Košáteckého potoka, odděleně pro oblast příbřežní zóny a údolní nivy
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nivy však již není zcela zřetelný, což 
dokládají především výsledky prove-
dené analýzy korelace. Existence sta-
tisticky významné lineární závislosti 
byla zjišťována pro vztah mezi hodno-
tami rozdílu šířek hladiny s korytem 
a koeficientu ekologické stability 
(KES) vyjádřeného pro území údolní 
nivy, příslušné k jednotlivým úsekům 
toku. Zmiňovaný KES byl vypočten 
podle jednoduchého vzorce Míchala, 
Bučka a kol. [5], tvořeného prostým 
poměrem ekologicky relativně stabil-
ních ploch vůči plochám nestabilním. 
Výsledný korelační koeficient nabývá 
hodnoty r = -0,23 a poukazuje tedy 
jen na minimální hodnoty vzájemné 
lineární závislosti. Spíše než charakter 
krajinného pokryvu celé údolní nivy 
představuje důležitý faktor, souvise-
jící s ekomorfologickými parametry 
koryta, zejména způsob využití lokalit 
těsně přiléhajících ke břehům toku. 
Území jakéhosi „ekotonu“ vodního 
toku, zhruba do vzdálenosti 10–20 m 
od hrany koryta, hraje důležitou roli 
ovlivňující průběh morfogenetického 
procesu, formujícího aktuální podobu 
koryta toku. Proměnlivost hodnot 
KES, zjištěných jednak pro území údolní nivy a dále také pouze pro 
příbřežní zónu v podélném profilu Košáteckého potoka ukazuje graf 
na obr. 3. Variabilita hodnot vypočteného KES pro příbřežní zóny trva-
lých vodních toků v povodí Košáteckého potoka a převažující způsob 
využití území v roce 2006 jsou patrné z mapy na obr. 4.

Vodní toky v povodí Košáteckého potoka prakticky ve všech katego-
riích, hodnocených v rámci provedeného výzkumu, vykazují hodnoty 
relativně významně upravených koryt. Technicky napřímenou trasou 
koryta se vyznačuje téměř 43 % veškerých toků v povodí a dalších 
bezmála 30 % aktivních vodních toků nabývá jen minimálních 
hodnot křivolakosti. Z hlediska upravenosti podélného profilu, hod-
noceného podle výskytu přirozených nebo umělých stupňů v korytě, 
je situace relativně uspokojivá – v ose toků se vyskytuje jen několik 
stupňů s malým převýšením. Z výsledků hodnocení upravenosti 
koryt (hodnoceny byly zvlášť břehy a dno) je patrná zcela odlišná 
struktura úprav u jednotlivých mapovaných vodních toků v rámci 
sledovaného povodí. Zatímco Košátecký potok se vyznačuje poměrně 
bohatou mozaikou různých typů povrchových úprav koryta (mírně 
převažují úseky bez zřetelných známek úprav, existuje ale řada úse-
ků se silně modifikovaným povrchem koryta – nejčastěji kamenná 
dlažba, kamenný pohoz nebo také souvislá betonová úprava profilu), 
u dalších toků je charakter úprav mnohem jednotnější. Tišický potok 
(levostranný přítok Košáteckého potoka) dnes protéká umělým kory-
tem prakticky v celé své délce, většina úprav je provedena formou 
kamenné dlažby, pohozu, částečně také betonových bloků. Naproti 
tomu koryto Jelenického potoka je naopak téměř v celé délce prosté 
jakýchkoliv zřetelných úprav povrchu břehů či dna (na rozdíl od 
rozsáhlých modifikací prostorového průběhu koryta). Koryto toku 
je tedy tvořeno přirozeným substrátem, nicméně jeho geometrické 
vlastnosti jsou spolu s výsledným půdorysem formovány výhradně 
antropogenní činností.

Rozdílný charakter trasy vodních toků v zájmovém povodí (patrný 
z obr. 5) je determinován především odlišnou strukturou krajiny, v níž 
se dotčené toky vyskytují. Košátecký potok jako nejdelší z mapova-

ných toků protéká několika různými typy krajin (krajina hlubokých 
zaříznutých údolí, rozřezaných tabulí, plošin a pahorkatin, apod.), od 
čehož se odvíjí i relativně diverzifikovaný charakter toku v podélném 
profilu. Oproti ostatním studovaným tokům se zde vyskytují i poměr-
ně přirozené korytovo-nivní struktury – více než 25 % délky toku je 
typických výskytem zákrutů, v malém rozsahu jsou přítomny i úseky 
meandrujícího nebo rozvětveného koryta (ř. km 14,0–15,5). Nepříliš 
dlouhé trvalé toky Jelenického a Tišického potoka jsou v důsledku 
unitárního způsobu využívání okolní krajiny naopak specifické 
jednotným typem trasování koryta. V případě Jelenického potoka 
se prakticky v celé délce jedná o přímý tok (z toho až 65 % je nyní 
technicky napřímeno), bez náznaků jakéhokoliv členění. 

Rizikové oblasti povodí v kontextu změn 
hydromorfologických vlastností toků

Morfologické parametry prostředí vodních toků mohou mít v přípa-
dě splnění určitých podmínek významný vliv na utváření charakteru 
srážko-odtokového procesu v povodí. Významným aspektem celé 
problematiky je zvláště otázka vlivu parametrů koryta a příbřežní zóny 
na vznik extrémních hydrologických situací (zejména povodňových 
stavů). Mezi příčinné skutečnosti, jež vstupují do odtokového proce-
su a podmiňují tak mimo jiné i formování lokálních povodní, patří 
především atributy morfologie dílčích částí toků, jež mohou přímo 
ovlivnit lokální hydraulické poměry daného úseku. Právě individuální 
posouzení jednotlivých úseků toku, se zohledněním místních specifik, 
představuje tedy klíčovou aktivitu v procesu vyjádření míry povod-
ňového rizika a následného stanovení (resp. navržení) relevantního 
přístupu ke správě vodního toku. Základním parametrem, od něhož 
se odvíjejí veškeré další postupy při řešení diskutované problematiky, 
je především způsob využití území údolní nivy – zejména přítomnost 
sídelní zástavby. V případě uvažování části vodního toku bez jakékoliv 
zástavby v inundačním území, lze za morfologicky i ekologicky vhod-
ný stav považovat zvláště mělké koryto, členité v příčném i podélném 
profilu. Z hlediska protipovodňové ochrany je cílem zpomalit postup 
potenciální povodňové vlny a snížit její destruktivní účinky zadržením 
(retencí) části povodňového průtoku ve vhodných lokalitách údolní 
nivy. Ideálním případem je koryto toku v přírodě blízkému stavu, jež 
umožňuje neustálý kontakt toku s nivou a nebrání svým vysokým 
zahloubením volnému rozlivu povodňových vod. Zcela nežádoucí 
aktivitou ze strany společnosti je tedy tradiční napřimování půdo-
rysu koryta, jeho umělé zahlubování nebo opevňování břehů či dna, 
typické právě pro agrární krajinu studovaného povodí. 

Zcela odlišné postupy za předpokladu „environmentálně přínosné“ 
správy toků vyžadují úseky vodních toků s přítomností intravilánu 
obcí či měst v rámci inundačního území. Přestože vždy záleží na 
konkrétních parametrech příbřežní zóny (zejm. vzdálenosti nejbližší 
zástavby od hrany koryta), jednoznačným cílem je vždy zajištění 

Obr. 4. Mapa znázorňující variabilitu hodnot koeficientu ekologické stability v rámci příbřežní zóny 
trvalých vodních toků povodí Košáteckého potoka a způsob využití území v roce 2006 

Obr. 5. Přehled rozsahu jednotlivých kategorií trasování koryt toků 
v povodí Košáteckého potoka
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dostatečné protipovodňové ochrany sídel – ostatní atributy říční kra-
jiny zde tedy ustupují do pozadí. Ačkoliv se z hlediska ekologického 
nejedná o zcela ideální přístup, řešení se nejčastěji nabízí v podobě 
zachování uměle zahloubených, velkokapacitních koryt s obvykle 
opevněnými břehy a minimální členitostí podélného profilu. Výraz-
né zvětšení členitosti koryta je zde naopak nežádoucím jevem, který 
může zapříčinit lokální zvýšení míry povodňového rizika během 
potenciální povodňové události. Zvláště v případě drobných vod-
ních toků, protékajících venkovskými sídly, představuje problém 
časté umisťování různých cizorodých těles, které spolu s naplaveným 
materiálem (např. mrtvým dřevem či shluky větví) vytváří umělé 
hráze v korytě. Spolu s nevhodně dimenzovanými mosty představují 
tyto předměty nejčastější příčinu snížení plochy průtočného profilu 
v rámci sledovaného povodí Košáteckého potoka.

Ve spojitosti s průzkumem hydromorfologických vlastností vod-
ních toků zájmového povodí, byly na více než 65 % celkové plochy 
inundačního území identifikovány stopy alespoň menších povodní 
(minimálně s vybřežením toku z koryta v rámci příbřežní zóny), jež 
krajinou prošly v nedávné minulosti. K nejčetnějším následkům 
nadprůměrných vodních stavů z minulosti patří zejména výskyt 
drobných břehových nátrží (objevují se zhruba na 50 % délky veške-
rých aktivních vodních toků), v menším rozsahu dále také rozsáhlejší 
břehové nátrže, drobné korytové akumulace, vývraty stromů i poško-
zení objektů v blízkosti koryta. O výskytu povodňových situací ve 
sledovaném povodí svědčí mimo mapovaných projevů i řada písem-
ných záznamů. Kromě informací o minulých povodních představuje 
poměrně důležitý nástroj k vyhodnocení aktuálního povodňového 
rizika také analýza výskytu potenciálních překážek volného proudění. 
Na základě detailního průzkumu inundačního území vodních toků 
bylo identifikováno přes 70 jevů (stavby a jiné překážky v korytě či 
příbřežní zóně, zúžení inundačního území apod.) se zřetelným vlivem 
na průtokové charakteristiky, nejen v případě výskytu vyšších vod-
ních stavů. Poměrně častým negativním jevem je rovněž nevhodná 
struktura upravenosti průběhu trasy toku, kde v místech střídání 
upravených a neupravených úseků toku dochází podle Langhammera 
[6] ke zvýšené koncentraci erozních, akumulačních a destrukčních 
projevů povodně.

Závěr
Studium vlivu antropogenně podmíněných úprav fluviálního pro-

středí na vlastnosti odtoku povrchových vod představuje v současné 
době aktuální téma z několika úhlů pohledu – kromě hydrologických 
vlastností krajiny se stále větší pozornost obrací rovněž směrem 
k ekologickým parametrům prostředí a způsobům jejich potenciální 
renaturace či revitalizace. Případová studie z povodí Košáteckého 
potoka na Mělnicku poukazuje na význam fungování jednotlivých 
dílčích složek ekosystému říční krajiny a jejich vzájemných vzta-
hů, kde narušení jediné komponenty může vyvolat zásadní reakci, 
směřující k postupné degradaci celého systému. V rámci výzkumu 
sledovaného povodí byla vyvrácena existence statisticky významné 
lineární závislosti mezi charakterem využití území údolní nivy (vyjá-
dřeným pomocí koeficientu ekologické stability) a hodnotami rozdílu 
šířek vodní hladiny a koryta, jako potenciálního nástroje k identifikaci 
lokálních hydromorfologických podmínek daného úseku toku. 

Převážná většina vodních toků se tedy vyznačuje morfologickými 
parametry koryta, které nejsou v daných typech krajiny zcela přirozené 
a vyskytují se tak v rozporu s podmínkami, jež utváří okolní prostředí. 
Hydrografická síť povodí Košáteckého potoka jen v minimální míře 
odráží charakter krajiny údolní nivy a ukazuje tak na dlouhodobou 
neexistenci přímého kontaktu mezi vodním tokem a přilehlou kraji-
nou. Tato situace se nejčastěji projevuje velmi výrazným technickým 
zahloubením koryta toku oproti okolnímu prostředí, které obvykle 
dosahuje maximálních hodnot (dno koryta je až 7,2 m pod úrovní 
terénu) v lokalitách obklopených ornou půdou. Z hlediska degradace 
přirozených environmentálních hodnot a diskutované ztráty kontaktu 
vodních toků s nivou je situace riziková zvláště v případě Tišického 
a Jelenického potoka, dále rovněž v horních částech toku Košáteckého 
potoka (zejména ř. km 19,8–23,5 nad obcí Kropáčova Vrutice). Naopak 
příkladem relativně stabilizované části koryta, kde byly důsledky zcela 
nevhodného přístupu ke správě toku již částečně odstraněny, je kratší 
úsek Košáteckého potoka zhruba mezi obcemi Sušno a Nemyslovice 
(ř. km 24,4–25,6). V tomto úseku byla správcem toku realizována revi-
talizační opatření s cílovým stavem v podobě mělkého zatravněného 
koryta miskovitého tvaru (jedná se o periodicky aktivní část toku), 
doplněného protierozním zatravněným pruhem pozemků podél toku. 

Význam podobné snahy o návrat fluviálního prostředí k potenciálně 
přirozenému stavu souvisí kromě pokusu o znovuoživení kontinua 
toku v podélném profilu také s procesem ocenění říční krajiny jako 
biotopu pro mnohé rostlinné i živočišné druhy, uspokojujícím mimo 
jiné jejich migrační nároky. Zvýšená členitost koryta se navíc násled-
ně odráží rovněž v hodnotách krajinného rázu celé říční krajiny. 
Nejen z těchto důvodů by měly být přírodní hodnoty respektovány 
jako celospolečenský zájem, jeden ze základních atributů krajiny 
a problematika vodního hospodářství pokud možno řešena v širších 
krajinných souvislostech.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Masarykovy 
univerzity (MUNI/A/0966/2009) „Projevy globální environmentální 
změny v krajinné sféře Země“ (PROGLEZ).
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Stream hydromorphology as a key to the study of environ-
mental landscape values (Jakubínský, J.; Herber, V.)

Key words
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of the landscape – catchment of the Košátecký brook

The article deals with possibilities of using a data obtained 
through research of hydromorphological water flow parameters, 
necessary for study of ecological characteristics of the riverine land-
scapes. After the primary hydromorphological quality assessment 
of selected streams are subsequently analyzed other components 
of affected landscape structure, directly or indirectly associated 
with modification of runoff processes in the studied area. A joint 
denominator of most evaluated variables is their specific relation-
ship to the process of anthropogenic affecting the characteristics 
of water runoff from the river basin. As the model site was chosen 
the Košátecký brook catchment – small water flow in the lowland, 
strongly anthropogenically degraded landscape of the Elbe region. 
Secondary identified environmental values   of the basin were in 
addition to its own ecological sites potential also interpreted as 
possible indicators of environment vulnerability to the flood situa-
tion. The importance of a multidisciplinary analysis of the fluvial 
environmental properties is in addition to the actual identification 
of potentially critical sites, especially also in possibilities of further 
developing the issue of valuation an individual functions and serv-
ices of the river landscapes.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2012. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na email stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Reakce na tzv. „Otevřenou odpověď na článek Vliv 
úhrnů a intenzit dešťů na ztráty půdy vodní erozí  
(VH 4/2012)“ autorů Josefa Krásy a Tomáše Dostála

Miloslav Janeček

Úvodem je především nutné uvést, že 
oba kritici (Krása, Dostál) jsou spoluautory 
novelizovaného znění certifikované Metodiky 
pro praxi „Ochrana zemědělské půdy před 
erozí“(Janeček, M. a kol., 2012), kde mimo jiné 
bylo v rámci novelizace Metodiky doporučeno 
ve všeobecné shodě autorského kolektivu, 
jehož členy byli i oba kritici, pro území ČR 
používat jednotnou hodnotu R faktoru = 40 
MJ.ha-1.cm.h-1, jak vyplynulo z provedeného 
vyhodnocení 31 ombrografických stanic 
ČHMU za období 1961–2000, tedy 40 let, 
podle zcela jasného metodického postupu dle 
W-S a s využitím dalších 257 ombrometrických 
stanic za období 1971–2000, tedy 30 let. Oba 
kritici měli možnost po celou dobu přípravy 
novelizovaného znění Metodiky během r. 2011 
– včetně závěrečného odsouhlasení – vznášet 
připomínky k postupu stanovení R-faktoru, 
který je v Metodice totožný s postupem uveřej-
něném v jimi kritizovaném článku ve VH! Není 
mi proto jasné, proč kritiku oba pracovníci FSv 
ČVUT neuvedli v rámci odborné diskuse k této 
Metodice, jako její spoluautoři?

O nějaké předem určené hypotéze, aby 
hodnota R-faktoru činila 40, nemůže být ani 
řeč, neboť sami jsme do doby konečného 
vyhodnocení nevěděli, k jakému číslu se 
dostaneme. Tato domněnka vychází pouze 
z fantazie kritiků.

O jaké zamlčování řady faktů se jedná, když 
kritici měli naprostou volnost zpracovatel-
skému kolektivu svoje či jiná fakta při tvorbě 
Metodiky předložit?

K jednotlivým bodům:
1) Mám poučovat kritiky o metodickém postu-Mám poučovat kritiky o metodickém postu-

pu stanovení R-faktoru, kdy se ze souboru 
srážek dle metody W-S vybírají erozně nebez-
pečné deště s úhrnem nad ½ inche a o inten-
zitě nad ¼ inche za 15 min, pokud jsou deště 
od sebe odděleny více jak 6hodinovou pře-
stávkou, anebo si tento výběr neuvědomují? 
To se mi u odborníků zabývajících se erozí 
a R-faktorem nechce věřit.

2) Hodnoty R-faktoru pro horské oblasti neby-Hodnoty R-faktoru pro horské oblasti neby-
ly vyloučeny. Tento závěr kritiků vyplývá 
z nepochopení metodického postupu vyhod-
nocování, neboť bylo zjištěno, že naprosto 
převažující plocha zemědělské, a tím spíše 
orné půdy se nachází v oblasti s rozsahem 
R-faktoru od 30 do 45. Na tyto hodnoty však 

nemají vliv hodnoty R-faktoru v horských 
oblastech, jak se kritici mylně domnívají.

3) A proč ne? Jde o doplňující informace např. 
ve vztahu k dlouhodobým průměrným roč-
ním hodnotám, to znamená, že se v průměru 
na stanici vyskytují dva erozně nebezpečné 
deště.

4)  V případě Idaha šlo o dokumentování obec- V případě Idaha šlo o dokumentování obec-
né závislosti hodnot R-faktoru na nadmořské 
výšce.

5) V poslední době, zejména v letech 1977, 
1981 a zvláště pak v r. 1997, se vyskytly 
na našem území extrémní přívalové deště 
s nízkou pravděpodobností výskytu, jež by 
zkreslily průměrné dlouhodobé hodnoty 
R-faktoru ve smyslu metody W-S a proto byl, 
na doporučení statistika ČHMÚ, použit zmí-
něný postup. Opět s kritiky podsouvaným 
předem stanoveným cílem nesouhlasím. 
Jaký důvod by k takovému jednání autoři 
článku měli mít?

6) V souvislosti s kritiky nepochopeným vy-
světlením opuštění původní doporučované 
hodnoty R = 20 nelze pochopit kritiku, že 
„skutečný vědec, je-li konfrontován se sku-
tečností odporující jeho původní hypotéze, 
tuto opustí, ověřuje nová data a nebrání se 
změně názoru“, když jsme právě tuto změnu 
na základě vyhodnocení velkého množství 
dat učinili a doporučili změnu R z 20 na 40, 
včetně vysvětlení experimentálně naměře-
ných dat. Zde je potřebné kritiky požádat, 
aby si dobře přečetli uváděný text, a snad to 
pochopí. Za naprosto nepravdivé považuji to, 
že jsem byl upozorňován vědeckým týmem 
kritiků v r. 2002 na rozpor mezi hodnotami 
R používanými v ČR a jejím bezprostřed-
ním okolí, když již v r. 1996 jsem nechal 
zpracovat DP „Regionalizace R-faktoru pro 
území ČR dle Schwertmanna“(Prošek, 1996) 
slaďující hodnoty R-faktoru pro ČR s hodno-
tami pro sousední Německo dle Deumlicha, 
a dále jsme se touto problematikou zabývali 
(Janeček a kol., 2005, 2006, 2009, 2011). 
Paradoxem je, že jsem na konferenci „Erozní 
procesy a pozemkové úpravy“, pořádané 
6. června 2006 na Fakultě stavební ČVUT 
v Praze, pravděpodobně i za přítomnosti 
kritiků, přednesl referát „Nové určení faktoru 
erozní účinnosti deště – R pro území České 
republiky“, kde jsem uvedl naše do té doby 

shromážděné dílčí výsledky vyhodnocení 
R-faktoru, ukazující na mnohem vyšší hod-
noty R nežli zatím tehdy platnou Metodikou 
doporučované, včetně srovnání výsledků 
dosažených metodami dle Schwertmanna, 
Pretla a Wischmeiera.
Z dalšího textu zřetelně vyplývá „uražená“ 

ješitnost kritiků, byť zastřená dalšími skuteč-
nými odborníky tohoto oboru. Těch by bylo 
možné jmenovat velké množství nejen z české 
minulosti, ale zejména ze zahraničí, např: 
Angima, S. D., 2002; Bonilla, C. A., Vidal, K. L., 
2011.; Braunović, S. et al., 2009; Deumlich, D., 
1993; Diodato, N., 2004; Klik, A., Konečný, F., 
2011; Maderková, L., Antal, J., Čimo, J., 2011; 
Petkovšek, G., Mikoš, M., 2004; Rejman, J., Tur-
ski, R., Paluszek, J., 1998; Renard, K. G., Foster, 
G. R., Weesies G. A., McCool D. K., and Yoder 
D. C. 1997; Salles, C., Poesen, J., 1999; Salles, 
C., Poesen, J., Sempere-Torres, D., 2002; Santo-
sa, P. B. et al., 2010; Schwertmann, U., Vogel, 
W., Kainz, M., 1987; Strauss, P. et al., 1997; 
Verstraeten, G. at al., 2006; Wischmeier W. H., 
Smith, D. D., 1965, 1978; Wordofa, G., 2011 
a mnoho dalších. Ale co citovat od kritiků, 
když jejich postup praktického určení hodnot 
R-faktoru byl zatím velmi mlhavý a nebyli jej 
schopni ani sami formulovat do novelizované-
ho textu Metodiky jako její spoluautoři? Opět 
nic nevím o tom, že by Ing. Krása mě osobně 
od r. 2005 několikrát prezentoval výsledky 
výzkumu R-faktoru, včetně své habilitace, 
o které jsem ani nevěděl. Proč tyto připomínky 
a vážnou kritiku prezentují až tiskem ve VH?

Celý postup jednání p. Krásy a Dostála a uve-
řejnění kritiky ve VH považuji z jejich strany za 
hrubě neetický, neodpovídající seriózní vědec-
ké diskusi nad řešenými problémy a žádám 
kritiky o veřejně publikovanou omluvu za 
osobní napadání, založené na nepravdivých 
a vykonstruovaných domněnkách.

Závěrem, vážený pane redaktore a redakční 
rado VH, věřím, že příště, dříve nežli uveřejníte 
takto kritický příspěvek, si vyžádáte stanovisko 
kritizovaného, resp. v tomto případě napadené-
ho. Očekáváme Vaši brzkou odpověď .

V Praze dne 24. 5. 2012
za autorský kolektiv M. Janeček 

Poznámka redakce: Již vícekrát jsem otiskl 
v časopise články, které vzbudily nevoli. Už 
jiný nebudu! Protože si myslím, že každý by 
měl mít právo na názor na jedné straně, ale na 
straně druhé nést za ten názor zodpovědnost. 
Očekával jsem, že autoři kritizovaného článku 
se ozvou, a věděl jsem, že jim odpověď otisknu 
v nejbližším možném termínu. Tak činím! Těším 
se na odpověď pánů Krásy a Dostála, ev. dalších 
zainteresovaných odborníků.

Ing. Václav Stránský
šéfredaktor

Reaguji na příspěvek „A za trest to stokrát 
opíšeš“ v čísle Vodního hospodářství 5/2012. 
S autorkou tohoto příspěvku naprosto sou-
hlasím ve všech  věcech. Jedno rozhodnutí se 
musí opisovat několikrát. Vodoprávní úřady 
jsou zavaleny všemožnými evidencemi, že 

nemají čas ani na to, aby dělaly to, co  by 
mělo být jejich hlavní náplní: ochrana vod 
a vodohospodářských zájmů. V důsledku 
byrokracie nemáme čas ani na to,  abychom 
si prošli a zkontrolovali vodní toky, o nichž 
rozhodujeme, a už vůbec nemáme čas kon-
trolovat  plnění svých rozhodnutí. Takže 
sedíme u počítače, vyplňujeme evidence, 
rozhodujeme od stolu a do potoků nám tečou 
nejen předčištěné odpadní vody. My s tím 

nemůžeme nic udělat, protože na to nemáme 
čas ani prostředky. Nechápu, proč nelze umís-
tit svá rozhodnutí na jeden server, kde by si 
každá instituce  vybrala údaje, které potřebuje, 
a my bychom mohli dělat svoji práci.

S pozdravem

D. Křenek, ref. vodního hospodářství 
a ochrany přírody 
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Naše největší vodárenská nádrž Švihov  
na Želivce má svého ministerského zmocněnce

Ve Vodním hospodářství č. 3/2012 byl zveřejněn článek o největším 
zdroji pitné vody v České republice, a to o vodárenské nádrži Švihov 
na Želivce, která zásobuje pitnou vodou hlavní město Prahu, středo-
českou oblast a části jihočeské a východočeské oblasti České republiky. 
Celkový objem nádrže představuje 309 mil. m3 a zatopená plocha činí 
1602,64 ha. V povodí vodárenské nádrže je mimo jiné i značná země-
dělská činnost a místní aktivity jsou v určitých místech limitovány 
ochrannými pásmy vodárenské nádrže.

Dne 9. srpna 2011 se uskutečnilo pracovní jednání předsedy Senátu 
Parlamentu České republiky Ing. Milana Štěcha na téma ochrany vodá-
renské nádrže Švihov na Želivce, iniciované sdružením Čistá Želivka, 
o.p.s., za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životní-
ho prostředí, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Hlavního města Pra-
hy, města Pelhřimov (zástupce sdružení Čistá Želivka, o.p.s.) a státního 
podniku Povodí Vltavy. Na jednání bylo mimo jiné uvedeno, že „cílem 
činnosti sdružení Čistá Želivka, o.p.s. je vznik centrální koordinační 
platformy za účasti krajů a vládních orgánů k řešení konkrétních pro-
blémů realizace ochrany vodního díla Želivka – Švihov“. Výsledkem 
jednání byl společný příslib náměstka ministra životního prostředí 
PhDr. Ivo Hlaváče a náměstka ministra zemědělství Ing. Aleše Kendíka, 
že zajistí koordinaci aktivit v povodí vodárenské nádrže na centrální 
úrovni formou jmenování zmocněnce ministra, který bude zajišťovat 
pravidelnou komunikaci se zainteresovanými subjekty. 

Na základě tohoto jednání jmenoval ministr zemědělství Ing. Petr 
Bendl společně s ministrem životního prostředí Mgr. Tomášem Chalu-
pou, ministerského zmocněnce pro koordinaci činností na zlepšování 
stavu vodárenské nádrže Švihov na Želivce Ing. Vojtěcha Munzara. 

S ohledem na skutečnost, že se 75 % povodí vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce nachází na území Kraje Vysočina, proběhlo dne 14. 
května 2012 na vodním díle Švihov na Želivce a následně v Pelhřimově 
společné setkání členů Výboru pro koordinaci činností na zlepšování 
stavu vodárenské nádrže Švihov na Želivce se zástupci Kraje Vysočina 
a města Pelhřimov. Setkání bylo iniciováno zmocněncem ministra 

zemědělství a ministra životního prostředí pro vedení tohoto výboru 
Ing. Vojtěchem Munzarem. Účastnili se ho mimo jiné i hejtman Kraje 
Vysočina, zástupci obou ministerstev, generální ředitel státního podniku 
Povodí Vltavy, starosta města Pelhřimov za sdružení Čistá Želivka, o.p.s. 
a zástupce zemědělců. Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 
na jednání mimo jiné připomněl, že vodárenská nádrž Želivka, která 
slouží jako zdroj pitné vody pro Hlavní město Prahu, část Kraje Vyso-
čina a část Středočeského kraje, je největší vodárenskou nádrží nejen 
v České republice, ale i ve střední Evropě. Ochrana vod v této nádrži 
i v jejím povodí je tedy podle hejtmana prioritou nejen kraje ale i Čes-
ké republiky. Ministerský zmocněnec Ing. Vojtěch Munzar uvedl na 
jednání, že na kvalitu povrchové vody v nádrži má rozhodující vliv 
veškerá činnost v jejím povodí. Vzhledem k tomu byly projednávány 
možnosti podpory udržitelnosti kvality povrchových vod jak v povodí, 
tak i ve vlastní vodárenské nádrži, včetně  stávajících aktivit a možnosti 
jednotlivých účastníků jednání.

 Účastníci pracovního jednání se mimo jiné shodli, že integrovaný 
management ochrany vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na 
Želivce bude zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy, jako správce 
povodí a pořizovatel Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy v rámci pro-
cesu plánování v oblasti vod. Současně budou v rámci tohoto procesu 
využívány další podpůrné aktivity a projekty, zejména z úrovně krajů 
a ministerstev. Na probíhající aktivity bude dohlížet Výbor pro koordi-
naci činností na zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na Želivce, 
pod vedením ministerského zmocněnce. Další jednání ministerského 
zmocněnce v dané věci se předpokládá na podzim letošního roku se 
zástupci všech dotčených krajů. 

RNDr. Petr Kubala
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

Poznámka redakce: Autor je členem Výboru pro koordinaci činností 
na zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na  Želivce, který vede  
ministerský zmocněnec Ing. Vojtěch Munzar.
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ČOV pro objekty v horách: Přírodní 
řešení, nebo high-tech?

Také letos uspořádala odborná skupina ČAO při CzWA seminář 
zaměřený na aktuální otázky týkající se decentrálních způsobů čištění. 
Hlavním tématem bylo letos zvoleno bakteriálního znečištění – což 
je parametr, který se nově objevil v požadavcích na jakost vyčištěné 
vody a se kterým si řada projektantů a vodoprávních úřadů neví 
rady. Je to ukazatel, o kterém je zatím minimum informací, a proto 
byl diskutován ve více přednáškách: Vinklárková, Baudišová, Kriška, 
Vilím, Plotěný. Cílem bylo dojít k nějakému publikovatelnému resumé 
– vzhledem k rozsáhlosti bude zpracováno a nabídnuto k publikaci 
ve Vodním hospodářství v dohledné době.

Zajímavá byla přednáška o vlivu vod, zejména odpadních, na floru 
a o postupech povolování ČOV v CHKO Krkonoše (Horáková). Ze 
strany KRNAP je snaha maximálně udržet původní rostlinstvo, a to 
i v případech, kdy by se navrhovala vegetační ČOV. Ukazuje se ale, že 
na floru a faunu má podstatný vliv i změna chování obyvatel a změna 
v jejich složení – dříve zemědělci, dnes rekreanti, využívající a obhos-
podařující zelené plochy, ale i vodu, zcela jinak. Jako zajímavý námět 
zasluhující rozpracování by bylo využití (likvidace) odpadních vod 
v lesních porostech, kde zejména u malých objektů by to bylo řešení 
nejméně zatěžující okolní prostředí.

Diskutována byla různá technická řešení na bázi jak vegetačních 
ČOV (Kriška, Rozkošný), tak i klasických ČOV (Plotěný), s cílem najít 
optimální řešení pro kombinaci požadavků vyplývajících ze způso-
bu užívání nemovitosti (nepravidelnost užívání), místa vypouštění, 
legislativy a možností provozovatele.

Vyčerpávající byl příspěvek prof. Šálka (přednesl Kriška) o využití 
odpadní vody k závlaze, popsány byly jak technické možnosti, tak 
i způsob výpočtu potřebné plochy, množství a ev. dalších parametrů. 
V příspěvku byly shrnuty mnohaleté zkušenosti ze sledování tohoto 
způsobu nakládání s vodami.

Emoce tradičně vzbudil výrobkový přístup a metodika pro provádění 
kontrol čistíren dodaných na ohlášení (Koller). Z diskuse vyplynulo 
několik námětů na odstranění problematických míst v metodice pro 
působení OZO (vzorek, vymahatelnost revize, evidence revizí, cena za 
revizi atd.). Opět námět na další diskusi a shrnutí ve formě článku.

Jako high-tech řešení byly opět představeny membránové procesy. 
Tentokrát nejen po stránce teoretické (Vilím), ale hlavně po strán-

ce praktické během návštěvy na membránové ČOV pro Benecko, 
o velikosti asi 1 800 EO. Pro skoro všechny účastníky to bylo první 
setkání s tak velkou membránovou ČOV, a tedy i první praktickou 
zkušeností např. s aktivačním procesem pracujícím s koncentrací 
sušiny větší než 10 g/l. Směs v aktivaci je jako černá nesedimentující 
káva, a přesto poté, co voda projde membránami, je vizuálně čistá, 
srovnatelná s pitnou vodou (bez zákalu). Myslím, že to bylo setkání 
poučné a inspirující – ČOV funguje, ekonomické parametry jsou pro-
kazatelně obdobné jako u klasických čistíren (např. spotřeba energie 
byla hluboko pod 1 KWh/m3), kvalita odtoku neporovnatelně lepší… 
Docela nebezpečná pilotní realizace pro odpůrce membrán.

Když k úrovni příspěvků a bohaté diskusi přičteme přízeň Krako-
noše (nádherné počasí), vstřícnost pracovníků KRNAPu (prezentace 
zkušeností a zajištění exkurze po horách) a perfektní zázemí hotelu 
Sportcentrum v Benecku (domácí přístup), tak je to důvod, proč začít 
hledat vhodné místo pro setkání v příštím roce. I když zabezpečit, aby 
se opět všechny příznivé okolnosti sešly tak jak v tomto případě nebu-
de jednoduché. Poděkování i oběma sponzorům semináře – ASIO, 
spol. s r.o., a ENVI-PUR, s.r.o.

Škoda je jen v tom, že se setkání neúčastní více pracovníků vodo-
hospodářských orgánů a pracovníků CHKO (údajně je prý 1 000 Kč 
již částka převyšující jejich možnosti), jistě by to vedlo k ještě 
většímu vzájemnému obohacení a dalším konkrétním námětům 
na změny v legislativě – zejména co se týká praktického provádění 
vydaných předpisů. Pro zájemce je k dispozici na CzWA ještě pár 
sborníků, i když v nich samozřejmě nemůže být všechno, co bylo 
diskutováno. 

V Krkonoších, Benecku v květnu 2012 zaznamenal
Ing. Karel Plotěný

mluvčí skupiny ČAO

Membránová ČOV Benecko Účastníci exkurze po KRNAP (…aneb až k pramenům Labe)
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Odborná skupina průmyslové odpadní 
vody (OS POV)

Představení OS POV
OS POV zahájila svoji činnost začátkem r. 2011. Skupina je výbě-

rovým sdružením odborníků z oblasti produkování a čištění prů-
myslových odpadních vod, jejich monitoringu a legislativních vazeb 
souvisejících s řešením této problematiky. Skupina byla založena jako 
specializovaná řádná odborná skupina v rámci České asociace pro 
vodu (CzWA) a platí pro ni stanovy asociace. OS POV byla založena 
s cílem zviditelnit problematiku produkce a čištění průmyslových 
odpadních vod v rámci celkové problematiky nakládání s odpadními 
a srážkovými vodami a umožnit výměnu zkušeností s širokým spekt-
rem technologií čištění průmyslových odpadních vod.

OS POV má v současnosti 21 registrovaných členů, z toho je 18 
členů CzWA a z nich je 16 členů-expertů.

Důvody vzniku, charakteristika a zaměření OS POV
Nakládání s průmyslovými odpadními vodami se stále nachází za 

zájmem o odpadní vody, zejména k odpadním vodám splaškového 
a městského charakteru. Tento přístup lze pozorovat nejen ze strany 
aktivit CzWA a složení odborných skupin Asociace, ale je tím pozna-
menána i tvorba legislativních předpisů. Příkladem může být vedle 
tvorby legislativních limitů i zcela odlišný způsob definování a hod-
nocení nejlepších dostupných technik (BAT) pro průmyslové odpadní 
vody na jedné straně a pro zneškodňování městských odpadních na 
straně druhé. Zajímavou zkušeností je i přístup příslušných správních 
úřadů v procesech povolování čistíren průmyslových odpadních vod, 
kde je často ve srovnání s čistírnami městských odpadních vod patrná 
nejistota v posuzování čištění průmyslových odpadních vod, vycháze-
jící z nižší úrovně znalostí a informovanosti o těchto procesech.

Ve srovnání s čištěním městských odpadních vod je u průmyslo-
vých odpadních vod patrný zásadní rozdíl v těchto odlišnostech:
•	 Podstatný rozdíl ve způsobu vzniku a v produkci jednotlivých 

druhů průmyslových odpadních vod.
•	 Širší druhová skladba průmyslových odpadních vod ve vztahu 

k jejich charakteru a vlastnostem.
•	 Široké spektrum používaných technologií čištění průmyslových 

odpadních vod, a to i zcela odlišných.
•	 Komplexnost technologií průmyslových ČOV zahrnujících v řadě 

případů celou řadu dílčích technologií různého typu.
•	 V řadě případů významná vazba procesů koncového čištění prů-

myslových odpadních vod na výrobní technologie jako zdroje jejich 
vzniku, opatření k jejich předúpravě či k jejich zpětnému využití.
Uvedené odlišnosti průmyslových odpadních vod jsou jednou z pří-

čin vyšší technologické i informativní úrovně řešení čištění městských 
odpadních vod jak mezi širokou odbornou veřejností, včetně členů 
CzWA, tak mezi příslušnými orgány státní správy.

Uvedené rozdíly mezi městskými a průmyslovými odpadními 
vodami jsou rovněž příčinou odlišného vývoje v oblasti technologií 
a zařízení pro oba druhy vod. U městských odpadních vod vznikají 
nové technologie s vyšší účastí akademických institucí, výzkumných 
ústavů apod., u průmyslových odpadních vod jsou významnými 
nositeli modernizací čistírenských technologií a zařízení ty komerční 
společnosti, které jsou výrobci a dodavateli špičkových řešení.

Významným faktorem modernizací procesů čištění odpadních 
vod a informovanosti odborné veřejnosti jsou poznatky a zkušenosti 
z provozovaných ČOV. U městských odpadních vod lze pozorovat 
to, že informace z provozů ČOV jsou podstatně dostupnější. To je 
dáno tím, že městské ČOV jsou vlastněny a často provozovány městy 
či obcemi s jiným přístupem k poskytování informací, než je tomu 
u soukromých společností provozujících průmyslové ČOV. I přes 
uvedené by měla být jednou z priorit OS POV snaha o zapojení 
odborníků z praxe, zejména provozovatelů moderních technologií 
v oblasti průmyslových ČOV.

Další významná činnost OS POV by měla vycházet z komplexnosti 
řešení většiny průmyslových ČOV, které zahrnují vedle vlastní čis-
tírenské části rovněž nakládání s produkovanými kaly, často zcela 
specifických vlastností. Důležitou součástí každé moderní průmys-
lové ČOV je rovněž vysoká úroveň systémů řízení technologických 
procesů s moderními měřicími a regulačními prvky. U některých 
průmyslových ČOV se setkáváme s až neúměrnými požadavky na 
vysokou úroveň čištění odpadních vod. Za tím je snaha správců 
vodních toků a vodoprávních úřadů, přenést financování opatření 

zajišťujících dosažení cílových hodnot norem environmentální 
kvality povrchových vod z obecné sféry městských a obecních ČOV 
na soukromé subjekty, a to bez ohledu na ekonomickou efektivnost 
či dostupnost. U odpadních vod s vysokým zatížením organickými 
látkami se stává postupně standardem energetické využití těchto látek 
jejich transformací na bioplyn zařazením moderních anaerobních pro-
cesů do komplexní technologie průmyslových ČOV. Uvedený rozsah 
technologických prvků dává podnět k užší spolupráci s dalšími OS 
CzWA, zejména s:
•	 OS Kaly a odpady;
•	 OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod;
•	 OS Energetické využívání odpadních vod.

Charakter spolupráce s těmito OS by měl zahrnovat především 
účast vybraných členů OS POV na seminářích uvedených OS, vhodný 
by byl příspěvek z oblasti činnosti OS POV na dané téma. Další akti-
vitou by mohly být neformální účelové kontakty mezi jednotlivými 
členy OS v rámci řešení konkrétních problémů.

Dosavadní činnost
Činnost OS se zaměřovala zejména na konzultační a posudkovou 

činnost v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod 
a v oblasti legislativy. Její aktivity byly zaměřeny na získávání a výmě-
nu poznatků a zkušeností, týkajících se uvedených činností.

Členové skupiny se aktivně účastnili řady odborných seminářů 
a konferencí a publikovali v odborných časopisech. V dubnu 2011 
byla OS POV hlavním organizátorem semináře, kterého se zúčastnilo 
cca 35 přednášejících a diskutujících. Seminář byl koncipován jako 
představení skupiny, bez monotématického zaměření. Jednotlivé 
přednášky poskytly pohled na čištění průmyslových odpadních vod 
z různých úhlů – od technologického až po legislativní. Při organizaci 
semináře byl kladen důraz na prostor pro diskusi. V r. 2012 je pláno-
ván obdobný seminář. Další činnost zahrnovala účast některých členů 
na konferencích a seminářích v r. 2011 a 2012.

Plán činnosti na rok 2012
V roce 2012 bude skupina pokračovat ve vzájemné výměně zku-

šeností s nakládáním s průmyslovými vodami. Jako důležité části 
přípravy staveb průmyslových ČOV bude věnována pozornost nedo-
statkům v současných právních předpisech dotýkajících se odpadních 
vod a jejich vzájemnému nesouladu. 

Dále bude vyvíjena vhodnou formou osvětová činnost vůči státní 
správě, směřující k zlepšení orientace jejích pracovníků v problemati-
ce a specifických odlišnostech čištění průmyslových odpadních vod. 
Budeme i diskutovat o potřebě realistické aplikace právních předpisů 
v této oblasti. Vhodnou formou jsou články a diskusní příspěvky 
v odborných publikacích, příspěvky na konferencích a seminářích 
a případné pozvání k účasti na semináři pořádaném OS POV.

Vývoj další činnosti OS POV bude ale do značné míry závislý na 
aktivitě jejích členů. Rovněž rozsah typů a výrazná odlišnost techno-
logií čištění průmyslových odpadních vod se může ukázat jako faktor, 
který může negativně působit na činnost OS. V tomto případě pak 
bude na zvážení, zda v rámci OS nedělit její aktivity na dvě základní 
oblasti, a to oblast technologií výlučně fyzikálně-chemického typu 
a technologií, které zahrnují biologické procesy.

Pro případné zájemce o seznam s kontakty na členy OS POV jsou 
tyto informace k dispozici u vedoucího OS.

Kontakty na OS POV a současné vedení skupiny

OS Průmyslové odpadní vody
email: ospov@czwa.cz

Ing. Václav Hammer (vedoucí)
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
tel.: +420 222 531 608; email: hammer@ekosystem.cz

Ing. Josef Miňovský, CSc. (zástupce vedoucího)
Hydrotech s.r.o., Třebohostická 14, 100 31 Praha,
tel.: +420 261 305 280, email: minovsky@hydrotech.cz
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ASOCIACE PRO VODU ČR
pořádá 5. konferenci

Řešení extrémních požadavků  
na čištění odpadních vod

Akce proběhne 21.–22. února 2013 v Blansku.
Info: Ing. Jan Foller, 603 804 697, jan.foller@gmail.com



Kilojouly 2012
Stalo se moderní používat pojem „udržitelný rozvoj“ i tehdy, když 

chceme zamaskovat ten neudržitelný. Možná by bylo lepší, pokud se 
chceme opravdu posunout dál, se vrátit ke slovům, u nichž si jejich 
obsah umíme lépe představit, a používat pojmy jako chovat se rozum-
ně skromně, vyváženě. Možná by heslem nabádajícím k rozumnosti 
mohlo být pro začátek heslo „neplýtvat“… tím, co vytváří člověk, tím 
co vytváří příroda. Například neplýtvat energií obsaženou ve vodách 
a v odpadech. Údajně je v odpadní vodě devětkrát více energie, než je 
jí potřeba na její vyčištění. Co se týká potravin, tak polovina světové 
produkce skončí jako odpad! Při hodně hrubém výpočtu lze konsta-
tovat, že v ČR nám s odpadními vodami odteče energie (kilojoulů) 
za několik miliard korun ročně (tak 2–3 miliardy Kč). Což je částka, 
kterou má smysl se zabývat. Proto ten zvolený název semináře, který 
proběhl začátkem roku v Zaječí.

Již tradiční setkání, s pro vodaře netradičním názvem, si dalo za cíl 
podívat se z blízka na energetickou stránku čištění odpadních vod.  
Vzhledem k tomu, že ASIO, jako hostitel setkání, se touto problemati-
kou zabývá v rámci projektu Synergie, tak byly prezentovány výsledky 
rešerší (Ing. Holba), které ukazují směr vývoje v energetické optimali-
zaci čištění vod. Ve stejném duchu, ale podrobněji na technologickou 
stránku zaměřená, byla přednáška prof. Jeníčka. O rozšíření pohledu 
se postaral prof. Kazda z Ulmu přednáškou zabývající se využitím 
odpadů na tvorbu energie. Další příspěvky se zabývaly legislativní 
stránkou (Ing. Sirotková) a jednotlivými procesy, které spoří energii, 
získávají energii a nabízejí další způsoby zpracování kalů (mokrá oxi-
dace). Přínosem setkání bylo i tradiční víceoborové obsazení. V tomto 
případě šlo např. o přednášky o palivových článcích nebo o použití 
tepelných čerpadel na čistírně odpadních vod. Když jsem přemýšlel 
o tom, proč se tentokrát na přednáškách nediskutovalo tolik jako 
obvykle, došel jsem k názoru, že buď na téma byl shodný názor, nebo 
téma bylo takové, že pro ostatní bylo nové a bylo třeba je strávit. Což 
se potvrdilo po večeři, většina diskusí u vína byla odborná.

Jaké byly závěry a přínosy ze setkání? Myslím, že většina z nás 
si utřídila informace o energii v odpadních vodách, doplnila a pro-
hloubila znalosti (např. já jsem konečně pořádně pochopil funkci 
mikrobiálního palivového článku). A co asi bylo nejcennější? Setkání 
nás motivovalo a povzbudilo k dalším novým krokům. Zmiňme před-
nášku o palivových článcích od prof. Dohanyoshe na semináři Kaly 
a odpady. To mne těší nejvíc.

Praktickým krokem, navazujícím na toto setkání, by mohlo být 
založení odborné skupiny při CzWA, o které se již delší dobu v kuloá-
rech hovoří. Dá se říci, že toto setkání přispělo k formování myšlenek 

o programu skupiny, neboť řada účastníků má zájem se stát členy 
této skupiny.

Závěry a náměty ze setkání a zároveň i náměty na činnost odborné 
skupiny – Energie a odpadní vody (zatím pracovní název) – lze shr-
nout následovně:
• Energie, ekonomičnost jejího vynakládání a co nejefektivnější 

výroba el. energie by měly být (samozřejmě vedle účinnosti čištění) 
jedním z parametrů posuzování ČOV.

• ČOV by se nemusela omezit jen na odpadní vodu, ale měla by se 
stát komplexnějším objektem. Zejména ve vztahu k obcím by měla 
řešit i problematiku využití odpadů – čímž by se zvýšila efektivita 
hospodaření s energií.

• Pokud chceme dosáhnout podstatné změny v pohledu na ener-Pokud chceme dosáhnout podstatné změny v pohledu na ener-
getickou bilanci ČOV, je třeba ČOV nahlížet komplexně a zcela 
přehodnotit postupy čištění, s cílem minimalizovat ty energeticky 
nevýhodné a upřednostňovat a zlepšovat ty energeticky přínosné 
nebo méně náročné.

• Má smysl hledat úspory i na stávajících čistírnách, a to jak cestou 
modelování celku, tak revizí jednotlivých aparátů, případně změ-
nami v technologickém uspořádání.

• Největší rezervy lze mimo jiné hledat v hospodaření s organickými 
látkami (maximálně je využít pro tvorbu el. energie) v procesu 
odstraňování dusíku (např. deamonifikace kalové vody), dále obec-
ně v procesu aerace (největší spotřebitel energie) a při zpracování 
kalu (potenciálně největší zdroj energie).

• ČOV (plocha i technologie) také umožnuje i další způsoby získávání 
tepelné a zejména el. energie (tepelná čerpadla, turbíny, fotovoltai-
ka…). Tyto možnosti by bylo škoda nevyužít.
Na závěr poděkování všem, co se o setkání zasloužili organizačně 

i odborně. Věřím, že právě i energie vložená do tohoto setkání povede 
k vytvoření synergických efektů, a že se tak naplní vize projektu Syn-
ergie, a že do budoucna se budeme na čistírny odpadních vod dívat 
nejen jako na zařízení řešící bezškodné odvedení odpadních vod, ale 
zároveň jako na zařízení přeměňující odpad na suroviny a produkty 
– čistou vodu a energii.

Za organizátory akce Kilojouly 

Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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Spolehlivý přístup k moři ohrožen

Praha, 30. 5. 2012 – Česká republika jako jediný evropský stát 
nemá mít spolehlivý přístup k moři po vodní cestě. Ředitelství vod-
ních cest ČR se tuto skutečnost překvapivě dozvědělo včera z inter-
netu. MŽP tak opakovaně brání přístupu naší země k moři.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo dne 29. 5. 2012 
na internetových stránkách Informačního systému EIA dokument, 
který vrací dokumentaci EIA záměru Plavební stupeň Děčín Ředitel-
ství vodních cest ČR (ŘVC ČR) k dalšímu dopracování. Jedná se již 
o druhý podobný krok resortu životního prostředí. Dopis Ing. Honové, 
ředitelky Odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR, dato-
vaný 23. 5. 2012, však nepochopitelně poštou ani datovou schránkou 
na ŘVC ČR nedorazil, což je značně nestandardní.

Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR, říká: „Budeme požado-
vat jasné zdůvodnění vrácení dokumentace a rozsáhlých požadavků 
na její doplnění. Značná část požadavků jde nad rámec původních 
požadavků na doplnění z května 2011. MŽP je mělo uplatnit již tehdy, 
a proto se domnívám, že jde pouze o záměrné zdržování procesu, který 
se může zcela absurdně donekonečna opakovat. Důvody, které Odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ve třinácti bodech dopisu 
uvádí, vzbuzují důvodné podezření, že MŽP k záměru nepřistupuje 
objektivně a odborně. Obdobně lze pochybovat i o nezávislém a objek-
tivním přístupu k problematice ze strany zpracovatele posudku RNDr. 
Tomáše Bajera, který v rekordním čase podrobně pročetl tisíce stran 
dokumentace, aby se k nim mohl vyjádřit.“

MŽP například požaduje aktualizaci přírodovědných průzkumů 
dotčeného území v roce 2012, aniž by řádně zdůvodnilo opodstatněnost 
této podmínky. Opět se jedná o prokazatelnou obstrukci, protože podle 
platných metodik samotného ministerstva nelze již časově ně které 
úkony zkoumání vybraných organismů v letošním roce provést!

Dopis dále napadá obsah a kvalitu posouzení vlivů na krajinný ráz. 
Tato kritika je zcela nepodložená. Je totiž těžko představitelné, že před-
ní osobnost a zakladatel procesu a metodik hodnocení krajinného rázu 
doc. Vorel, který se podílel na vypracování posouzení, by zpracoval 
zcela nevyhovující a nepoužitelný dokument, jak tvrdí MŽP.

Podivný je pak požadavek na podrobné zpracování varianty, která 
by řešila zlepšení splavnosti Labe bez vybudování jezu. Tato varianta 
byla týmem odborníků ČVUT již v roce 2004 označena na základě 
matematických modelů za nereálnou a její projektové zpracování by 
tak předem znamenalo zbytečnou investici v řádu miliónů korun. 

Tímto postupem MŽP je ohrožena realizace díla v programovém 
období 2014 až 2020 a tím možnost čerpání prostředků Evropské unie. 
Zároveň nedojde k naplnění programových priorit vlády v oblasti 
růstu konkurenceschopnosti České republiky a podpory podnikání. 

Nepostavení plavebního stupně Děčín může mít rovněž negativní 
vliv na energetickou bezpečnost naši země a schopnost dopravovat 
strategické suroviny.

Vláda ČR svým usnesením č. 155 ze dne 14. března 2012 ke Zprávě 
o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech 
jejího rozvoje uložila ministru dopravy pokračovat v přípravě Pla-
vebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a činit kroky 
vedoucí k realizaci těchto staveb a o této spolupráci informovat vládu 
vždy ke dni 31. prosince každého kalendářního roku. 

ŘVC ČR využije všech zákonných kroků k rychlému řešení vzniklé 
situace a bude se domáhat jak svých práv, tak zejména obnovy nezá-
vislosti a transparentnosti tohoto procesu.

ŘVC ČR bude i nadále pořádat kulaté stoly pro odbornou veřejnost, 
na kterých by ráda detailně představila jednotlivé varianty záměru, 
o kterých chce zahájit podrobnou veřejnou diskusi. Termíny těchto 
kulatých stolů oznámíme v nejbližších dnech. 

Ředitelství vodních cest ČR 

Česká společnost krajinných inženýrů 
Český svaz stavebních inženýrů

zvou na konferenci

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2012
15. ročník s tématem 

POVRCHOVÝ ODTOK A EROZE V KRAJINĚ

Konference se bude konat v zasedací místnosti Ministerstva 
zemědělství ČR 

ve dnech 20. a 21. září 2012

Zájemcům o účast na konferenci poskytne informace 
Ing. Adam Vokurka, PhD., na e-mailu: vokurka@fsv.cvut.cz

Zájemcům o firemní prezentaci poskytne  
Ing. J. Čašek na e-mailu: j.casek@3eprojektovani.cz

Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích 
na letošní rok najdete na našem webu www.cski.krajinari.com
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