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Zvláštnosti navrhování 
malých závlahových  nádrží



Úvod do problematiky

Závlahové nádrže charakteru malých vodních účelových nádrží
plní řadu významných funkcí při řešení problematiky účelného,
ekonomického a ekolologického hospodaření vodou v zemědělsky
využívané krajině a urbanizovaném prostředí.

Náplní referátu je poukázat na zvláštnosti řešení těchto nádrží.

Problematika řešení klasických objektů, kterými jsou zemní hráze, výpustné objekty a
bezpečnostní přelivy, je u nás podrobně propracovaná a citovaná v odkazech a není
náplní referátu.
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Druhy malých závlahových nádrží (MVZN)

Malé závlahové nádrže jsou převážně víceúčelové. Podle dominantní 
funkce dělí se do těchto skupin:

a) Závlahové nádrže akumulační zachycují a shromažďují  závlahovou 
vodu před dalším využitím.

b) Závlahové nádrže intervenční jsou zdrojem vody zajišťující dodávku 
vody v kritickém období, až do úplného vyprázdnění.

c) Závlahové nádrže infiltrační, dotující zdroje podzemních vod.

d) Závlahové nádrže klimatizační, ovlivňující mikroklima přilehlého 
území.

e) Nádrže dešťové (srážkové) hospodařící se srážkovými vodami.
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Zdroje vody a vedlejší funkce závlahových nádrží
K hlavním zdrojům závlahové vody patří:

 voda povrchová

 dešťové srážky

 výjimečně voda podzemní

 a doposud  málo využívaná vyčištěná voda odpadní

K vedlejším funkcím malých vodních závlahových nádrží patří:
 Regulace průtoku vody pod nádrží využitím zálohového prostoru.
 Dočišťování přitékajících povrchových a čištěných odpadních vod.
 Ovlivňování mikroklimatu v bezprostředním okolí nádrže.
 Dotace zásob podzemních vod a regulace hladiny.
 Vytváření optimálního prostředí pro vodní a mokřadní faunu a floru.
 Vytváření okrasné funkce v krajině a zejména urbanizovaném prostředí.

Malé závlahové vodní nádrže jsou důležitou součástí biocenter . 
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Výběr vhodné lokality – druhy neprůtočných nádrží
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Důležitou součástí navrhování závlahových nádrží je návrh 
opatření na protierozní ochranu povodí nádrže
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Klasické objekty MVN využívané u závlahových nádrží
Konstrukce základních objektů, kterými jsou zemní hráze, bezpečnostní přelivy a výpustná 
zařízení je až na řadu detailů obdobná konstrukcím používaným u malých vodních nádrží. 

Odlišnosti spočívají:

 V návrhu opevnění zemních hrází, vzhledem ke vysokému kolísání hladiny,  
od dna až po dosah vlnobití.

 V prohloubení a zpevnění litorální zóny, omezeném využití biologických 
prvků.

 V kombinaci výpustných a odběrných zařízení, jejich doplnění o regulační 
zařízení.

Podrobnosti řešení jednotlivých zařízení jsou uvedené v citované literatuře, uvedené na 
konci referátu.
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Speciální objekty používané u závlahových nádrží

Do skupiny speciálních objektů patří:

 Výpustné (odběrné) objekty umožňující plynulé vypouštění 
zálohového resp. zásobního prostoru. 

 Odběrné objekty umožňující odběr vody z požadované hloubky, při 
současné možnosti regulování odebíraného množství.

 Kombinované objekty plnící funkci odběrnou a výpustnou.

 Podrobně propracované sdružené funkční bloky, které tvoří odběrné, 
výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv.

 Zařízení zaměřená na ochranu před splaveninami.

 Zařízení plnící ekologickou funkci umožňující přežití organizmů při 
vyprázdnění nádrže.
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Jednoduchá odběrná zařízení  pro ovládání zálohového prostoru

Baterie násosek určená k 
zavěšení na dlužovou stěnu

• Šachtový plovákový odběrný objekt
• Regulační stavidlový uzávěr
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3-zařízení na výškové nastavení stavidla
4-regulační stavidlo s clonou
2-dnový práh

2-kruhový plovák
3-ovladatelný trubní přeliv s výškově nastavitelnou 
přepad. výškou. 



Řízený (regulovatelný) odběr závlahové vody

Plovákový šachtový 
teleskopický regulátor 
odběru závlahové vody

Etážový odběr závlahové 
vody s gravitačními 
regulovatelnými odběry
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Různé způsoby uspořádání odběrných objektů

Kombinace výpustného a 
odběrného zařízení u malé 
závlahové nádrže

Přímý odběr závlahové vody z 
požadované hloubky nádrže
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Odběry čerpáním ze závlahových nádrží

Odběry čerpáním ze závlahových nádrží je možné řešit těmito způsoby:

 Výstavbou nosné konstrukce  v nádrži na níž je umístěn mobilní čerpací 
agregát se savicí ponořenou do požadované hloubky a připojením na 
povrchové, případně podzemní výtlačné potrubí.

 Výstavbou samostatného odběrného objektu a trubního přívodu z 
nádrže do čerpací stanice umístěné pod hrází nádrže.

 Umístěním čerpací stanice v břehové části nádrže a přívodem vody do 
sací jímky.

 Umístěním čerpací stanice v hrázové části závlahové nádrže.

 Plovoucí čerpací stanicí aj.
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Vybrané odběry čerpáním

Čerpací stanice v závlahové  
nádrži 

Čerpací stanice v břehové části 
závlahové nádrže
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2-stavidlový uzávěr, 3-žaluziový filtr, 4-čerpací agregát



Příklady řešení odběrů čerpáním

Břehový odběr čerpací stanicí       Odběr kombinovaným funkčním blokem
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Ochrana odběrů závlahové vody před splaveninami
Ochranu odběrů před splaveninami je možné zajistit:

 Nornými stěnami upevněnými na plovácích, částečně ponořenými, kdy voda 
podtéká pod nornou stěnou.

 Propustnými nornými stěnami z pletiva o průměru ok kolem 1 cm s nárostem řas 
a sinic, případně kombinací s nornými stěnami.

 Použitím usměrňovacích staveb před vtokem do odběrného zařízení.

 Použitím etážových odběrů z hloubky s nejnižším výskytem splavenin.

 Využitím záchytných jemných česlí a sít s ručním, nebo mechanickým 
odstraňováním zachycených splavenin.

 Využitím rotačních bubnových sít s automatickým splachováním splavenin.

 Využitím žaluziových automaticky čistitelných jemných česlí, nebo sít.

 Předřazením sedimentačních nádrží
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Příklady neřešení splaveninové problematiky

Eutrofizovaná závlahová nádrž Nevhodná ochrana před splaveninami
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Různé způsoby ochrany před splaveninami

Sítová stěna s řasovými nárosty             Předřazené usazovací nádrže
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Sací potrubí čerpací stanice bez ochrany proti splaveninám

Příklady nevhodného řešení odběrů závlahové vody čerpáním
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Poutání splavenin rotačními bubnovými síty 

Odběry závlahové vody se zachycováním splavenin rotačními bubnovými 
síty se zpětným proplachováním  (realizován laboratorní výzkum)
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2-bubnové síto, 3-motor, 4-odběr vody, 5-armaturní šachta a odvod zachycených splavenin, 6-štola v hrázi 



Závlahové infiltrační nádrže
Závlahové infiltrační nádrže plní současně následující funkce:

 Infiltrací závlahové vody ovlivňují hladinu podzemních vod.

 Povrchovým přeronem na mírně svažitých pozemcích navlažují  travní porosty 
níže ležících plochách.

 Připojením rozdělovacího potrubí je možné rovnoměrně zavlažovat svah 
pásovým přeronem (připravuje se výzkum).

 Rozdělovacím potrubím lze napouštět závlahovou vodu do limanů kolem  
ovocných stromů.

 V extrémních případech jsou zdrojem závlahové vody v době sucha
vyčerpáním „do sucha“. *

* V těchto případech je třeba vybudovat na konci nádrže těsněné prohlubně pro přečkání kritické doby pro 
faunu, např. žáby. Zvažovat, zda je rybí osádka pro nádrž vhodná, případně ryby nutno slovit a přemístit. 
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Příklady řešení infiltračních nádrží

Infiltrační nádrže na svahu                     Opevněný přeliv vody                                      

Konference RYBNÍKY 2019, 13. a 14.6.2019  Fakulta stavební ČVUT v Praze

Zvláštnosti navrhování malých závlahových nádrží



Příklady řešení infiltračních závlahových nádrží

Svahová infiltrační nádrž Infiltrační nádrže na Moravském poli
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Závlahové nádrže na čištěnou odpadní vodu

Závlahové nádrže tohoto typu plní funkce:

 Akumulační, shromažďující závlahovou vodu. U kampaňových 
producentů se navrhují na celkovou produkci odpadních vod.

 Vyrovnávací, vyrovnávající nerovnoměrnost přítoku a  odběru vody 
na závlahu.

 Dočišťovací funkci, doplňující čistící účinek předřazených aerobních (u 
kampaňových producentů anaerobních) biologických nádrží.
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Příklady uspořádání různých typů biologických nádrží

Aerobní a akumulační nádrže                Akumulační nádrže se závlahou OV
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1-přítok OV, 2-odlehčovací komora, 3-česle, 4-lapák písku, 5-usazovací nádrže, 6-
dešťová zdrž, 7-recipient, 8-aerobní biologické nádrže, 9-akumulační a 
vyrovnávací nádrž, 10-rotační bubnový filtr, 11-skládka bioodpadu, 12-čerpací 
stanice, 13-závlahové potrubí, 14-aerátory, 15-přívod kalů, 16-zavlažovaná plocha 

1-filtr, 2-čerpací stanice, 3-trubní rozvod, 4-případná recirkulace, 
5-rozvodné potrubí, 6-rozdělovací potrubí, 7-závlahové brázdy,
8-akumulační nádrž 



Závěr

Předložený referát je zaměřen na aktuální problematiku závlahových 
nádrží a s tím spojených speciálních objektů.

V současné době se buduje mnoho malých vodních nádrží, potřebné 
objekty umožňující závlahové využití většinou chybí.

Vzhledem k omezeném rozsahu referátu, naše náměty mají pouze 
informační charakter. 
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Závěr
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Děkujeme za pozornost!


