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Náplň cvičení a podmínky zápočtu 

• Odevzdat projekt DSP do 2.6.  

• Účast: povolená jedna neomluvená absence  

• Zadání na webu 

• Jedlový potok u obce Volary 
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Literatura 

 

 ČSN 01 3469 Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb –  

 stavební část 

 ČSN 01 3473  Výkresy hydromeliorací 

 ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní Terminologie 

 ČSN 75 0121  Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků 

 ČSN 75 0140 Názvosloví hydromeliorací 

 ČSN 75 0142 Názvosloví protierozní ochrany 

 ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

 

 TNV 75 2102 Úpravy potoků 

 TVN 75 2103 Úpravy řek 

 TNV 75 2321 Rybí přechody 

 TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních ţivočichů přes 
 pře překáţky v malých vodních tocích 

 

 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhlška  503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 

 

 



Vyhláška 499/2006 Sb o dokumentaci staveb 

 Dokumentace  k územnímu řízení (vyhláška 503/2006 Sb.) 

 DOKUMENTACE K E STAVEBNÍMU POVOLENÍ 

 Dokumentace pro provádění stavby 

 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Dokumentace bouracích prací 

 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě 

 

 DOKUMENTACE  KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 

– A  Průvodní zpráva 

– B  Souhrnná technická zpráva 

– C  Situace stavby 

– D  Dokladová část 

– E  Zásady organizace výstavby 

– F  Dokumentace objektů 

 

– Obsah svázat po písmenech, celkově nejlépe do tkanicových desek, 

– Vše co můţe vypadnout z desek orazit autorizovanou osobou a opatřit číslem paré 



Návrh revitalizace toku 

 Přípravné práce – podklady, průzkumy (na konci cvičení) 

 

 Vlastní projekt  

1. směrové vedení osy (břehů) koryta 

2. niveleta dna (sklon, zahloubení, úseky s jednotným sklonem) 

3. příčný profil (tvar, velikost – kapacita) 

4. druh opevnění  

5. návrh ozelenění 

 

- nelze řešit odděleně: změna délky trasy = změna sklonu = změna 
rozdělení rychlostí a tečného napětí = volby druhu opevnění = změna 
drsnosti = změna kapacity = změna velikosti profilu 

 

- dobré znalosti (hydraulické, hydrologické) pro: tvar a kapacitu koryta, 
druh opevnění 

 

- horší znalosti pro směrové vedení: sice známe obecné vztahy; vzorce 
odvozeny pro některé toky (zde je lze pouţít jen na nich), matematické 
vyjádření za cenu velkého zjednodušení. dobrá trasa závisí na 
zkušenostech projektanta  



1. Směrové vedení trasy 

- revitalizace v pův. toku stávající koryto x zcela nové koryto (geometrické 
prvky) 

- nejniţšími místy údolí, !! napojení a kříţení starého koryta = nejcitlivější 
místo, pozor na nevhodné rozčlenění pozemků, kříţení komunikací kolmo 
max 60° 

- trasa plynulá se střídáním protisměrných oblouků 

- přímé úseky pokud moţno nenavrhovat (x zastavěná území, kříţení 
s komunikacemi): proudění = dvojitá šroubovice => lavice uprostřed toku, 
nestabilní proudnice 

- Stěhovavá kyneta  (široká niva s kynetkou) pokud je třeba zachovat 
protipovodňovou ochranu 

- tvar oblouku charakterizuje křivost r  

 

 v inflexních bodech r=0 (r = nekonečno), ve vrcholu oblouku r = max (r = 

min)  

r

1




Osa koryta a čára křivosti:   a) Kruţnice  b) sinusoida 



Proudnice v navržené trase 



 Jednoduchý kruţnicový oblouk (konstantní křivost) 

- Dle bývalé ČSN úpravy toků 

   poloměr rmin = 6 B, (10B ÷ 20B malé toky)  

   přímá  L = 2B ÷ 4B (2-3B dlouhé oblouky a oblouky  

  s malou křivostí; 3-4B oblouky s velkou křivostí a  

  krátkými oblouky) 

 

- Dle přírody, viz úsek níţe (výše) na revitalizovaném toku 

   záleţí na sklonu toku, 2, 5, 10, vyjímečně do 20 m 
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- výhody: jednoduchý výpočet hlavních vytyčovacích prvků (R, 2a, t, o), 

podrobné vytyčovací tabulky, jednoduchý návrh 

- nevýhody: skokové měnění křivosti = nestálá proudnice  

 

 Složený kružnicový oblouk 

 

 Obecná sinusoida (plynule proměnlivá křivost) 

 

 Lemniskátový oblouk (plynule proměnlivá křivost) 













Projektování revitalizace toku 
 Přípravné práce – podklady, průzkumy 

 Vlastní projekt  

 

Přípravné práce 

- historie záplav, škody 

- projektová dokumentace provedených a plánovaných úprav toku a jeho 
přítoků 

- údaje a dokumentace vodních děl a zařízení v dotčeném úseku: výkresy, 
vodohospodářská povolení, manipulační řády 

- dotčené stavby, inţenýrské sítě, komunikace, .. 

- údaje o biologické skladbě krajiny včetně samotného toku (chráněné, 
významné, druhy, zvláště chráněná území, ..)  

 

Terénní průzkum 

- prohlídka zájmového území (stav koryta, výskyt lavic, výmolů odolnost 
dna a břehů, skladba a stav doprovodné vegetace, stav objektů = zhruba 
rozsah a způsob potřebné úpravy  

- biologický a hydrobiologický průzkum toku a přilehlého území,rozbory 
vody ..... 

 



 

Geodetické podklady = Polohové a výškové poměry na toku 

 - zaměření toku (podélný a příčné profily), inundačního území, nadzemních 
a podzemních objektů 

 - DMT, katastrální mapy, základní topografické mapy, ZVM, různá měřítka 

 

Hydrologické podklady (základní hydrologická data) 

 - plocha povodí k profilu 

 - dlouhodobí průměrný roční úhrn sráţek 

 - dlouhodobí průměrný roční průtok Qa 

 - čára překročení průměrných denních průtoků Qmd 

 - čára opakování kulminačních průtoků QN 

 - hydrologické podklady ČSSR (! Bez tříd přesnosti) 

 - ČHMU dle ČSN 75 1400 (garance, placeno, platnost 5 let) 

 - spolehlivost dat?!: homogenita, stacionarita a integrita měřených dat, 
délky řady, statistika pro malé periodicity p= 0,02; 0,01 

  



Třída Orientační charakteristika Orientační hodnoty střední kvadratické chyby v % 

Qa Q30d ÷ Q300d Q300d ÷ Q364d Q1 ÷ Q10 Q20 ÷ Q100 

I 

Hydrologické údaje zpracované z hodnot dlouhodobě 

kvalitně pozorovaných přímo v daném profilu 

nebo v jiném velmi blízkém profilu na témţe toku 

8 10 20 10 15 

II 

Hydrologické údaje zpracované na základě 

dlouhodobých pozorování, která svojí délkou 

nebo kvalitou nevyhovují třídě I. 

Hydrologické údaje odvozené pro jiný profil na témţe 

toku, pokud to připouští charakter odvozované 

veličiny, vodního toku, délka a kvalita 

pozorování, aj. 

12 15 30 20 30 

III 

Hydrologické údaje odvozené na základě krátkodobých 

pozorování přímo na daném profilu nebo v těsné 

blízkosti na témţe toku.  

Hydrologické údaje odvozené z pozorovaných profilů 

pro profil na témţe toku, pokud nejsou splněny 

poţadavky třídy II, nebo odvozené pro profil na 

jiném blízkém toku s obdobnými 

fyzickogeografickými poměry a obdobným 

hydrogeologickým reţimem. 

20 25 45 30 40 

IV 

Hydrologické údaje odvozené z pozorovaných hodnot do 

profilu mimo poţadovaný vodní tok nebo mimo 

jeho povodí pokud je nelze zařadit do třídy III. 

Charakteristiky maximálních průtoků odvozené ze 

sráţek. 

30 40 60 40 60 

Tab.Orientační hodnoty pravděpodobné chyby základních hydrologických údajů dle ČSN 75 1400 

(Hydrologické údaje povrchových vod) 



Geologický průzkum 

 - druh a fyzikální vlastnosti hornin, raději geolog 

 - zatřídění hornin pro kalkulaci objemu a ceny zemních prací 

 - nalézt vhodné zdroje hornin, zemin a materiálů pro stavbu (hráze: 
hutnitelnost, propustnost) 

 

Hydrogeologický průzkum: obraz výskytu a pohybu podzemních vod 

 

Pedologický průzkum: fyzikální a mechanické vlastnosti půd, zrnitost 

 

Splaveninový režim: na větších a štěrkonosných tocích, křivka zrnitosti krycí 
vrstvy v toku = efektivní zrno, výmoly, štěrkové lavice  


