
Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí - anotace 
 

Studenti budou během výukového semestru seznámeni s problematikou hospodaření s vodou, vodními 

stavbami a inženýrstvím životního prostředí. Nedílnou součástí koloběhu vody na zemi je užívání vody 

lidskou populací, k tomuto účelu slouží komplex vodohospodářských staveb jako celek s dílčími obory 

jako jsou hydrotechnické stavby, stavby se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a 

ekologické problematiky v krajinném prostředí a stavby zdravotního a ekologického inženýrství. 

Vodohospodářské stavby mají úzkou vazbu na ekologii a životní prostředí, na antropogenní činnost a na 

okolní stavby i v rámci téměř všech ostatních stavebních oborů. V posledních letech se stává již 

pravidlem, že se při projektu vodního díla zpracovává matematický nebo fyzikální modelový výzkum. 
 

Přednášky: 

- Obsah vodohospodářského inženýrství, koncepce a hrozby ve vodním hospodářství, vodní stavby a 

jejich nutnost ve vodním hospodářství, specifika vodních staveb. ŽP Úvod: souhrn, co nabízí IŽP 

(projekce+správa), soc-eko dopady, prakt. ochrana přírody-ZCHÚ, EIA.   

- Datové zdroje, klimatická a hydrologická data a jejich zpracování, srážko-odtokové procesy.   

- Odtok vody z povodí, vodní toky, drobné a významné vodní toky, provoz vodních toků, úpravy toků, 

problematika povodní. Voda v ekosystému – vodní hospodářství, extrémy, využití vody, zdroje, výhled, 

klimatická změna.   

- Hydromeliorační stavby: závlahy, odvodnění, malé vodní nádrže.   

- Minerální prameny, lázeňství, bazény, balneotechnika. Retence vody v krajině – OOP , eutrofizace, vznik 

povodní, suché nádrže.   

- Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody.   

- Odpadní vody, produkce, odvádění a čištění odpadních vod. Krajina a GIS - (K)PÚ, územní plán, krajinný 

ráz, ÚSES.   

- Objekty a liniová vedení pro zásobování vodou a čištění odpadních vod.   

- Vodní stavby na tocích, zatížení vodních staveb, jezy a vodní cesty. Technické a revitalizační stavby – 

úpravy toků, hrazení, rybochody, revitalizace krajiny i intravilánu (zeleň), stavby x st. správa.   

- Přehrady, základní popis, části stavby, požadavky na bezpečnost.  

- Využití vodní energie, vodní elektrárny, typy turbín a provozní schémata vodních elektráren, 

technologické a stavební části vodních elektráren. Půda – inženýrská pedologie, význam a důsledky 

znečištění, rizikové látky – sanace.   

- Provoz vodních děl, sledování vodních děl, manipulační a provozní řády, operativní řízení a dispečink.   

- Rekultivace, odpady, hluk – obnova krajiny, technické aspekty odpadového hospodářství, vliv dopravy 

na krajinu. 

- Kritické situace na vodních dílech, poruchy a katastrofy, prevence a řešení kritických situací, hrozby při 

zvýšených průtocích a suchu.   
 

Cvičení: 

- Sestrojení teoretické křivky překročení m-denních průtoků. 

- Výpočet potřeby vody. 

- Návrh zásobního objemu vodojemu. 

- Návrh hrazeného klapkového jezu. 

- Výpočet roční výroby energie ve vodní elektrárně. 

- Transformace povodňové vlny a návrh retenčního objemu nádrže. 

 


