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Anotace 

Diplomová práce obsahuje návrh rekonstrukce MVN Mašov ležící v Libereckém 

kraji. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření zájmové oblasti, podrobný 

terénní průzkum a pořízení fotodokumentace. Dále byla vypracována výkresová a 

textová dokumentace včetně hydrotechnických výpočtů. Ta zahrnuje především 

opravu tělesa hráze, výměnu objektů spodní výpusti a zbudování nového 

bezpečnostního přelivu. Dále byly připraveny podklady pro možný budoucí návrh tůní 

v přilehlých prostorách zaniklých nádrží.  

 

 

Klíčová slova: 

Malá vodní nádrž, projektová dokumentace, hydrotechnické výpočty, těleso hráze, 

bezpečnostní přeliv, spodní výpust, geodetické zaměření 

 



 4

Summary 

The diploma thesis contains a design for the reconstruction of MVN Mašov located 

in the Liberec region. A geodetic survey of the area of interest, a detailed field survey 

and the acquisition of photo documentation were carried out as a part of the thesis. 

Furthermore, drawing and text documentation was prepared, including hydrotechnical 

calculations. This mainly includes the repair of the dam body, the replacement of the 

lower outlet objects and the construction of a new safety spillway. Furthermore, 

documents were prepared for a possible future design of ponds in the adjacent areas 

of the defunct reservoirs. 

 

Key words: 

Small water reservoir, project documentation, hydrotechnical calculations, dam 

body, safety spillway, bottom outlet, geodetic survey 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: VN Mašov – revitalizace nádrže 

Povodí ČHP: 1-05-02-0230 

Název vodního toku: Modřišický potok 

IDVT: 10181658 

b) Místo stavby: VN Mašov leží v obci Mašov, přibližně 2 km jižně od města Turnov. 

Katastrální území: Mašov u Turnova 

Pozemky: p.č. 301/2, 301/3, 301/6, 301/7, 301/9, 309/12, 1303, 298/2, 294/28 

Obec: Turnov 

Okres: Semily 

Kraj: Liberecký 

Správce toku: Povodí Labe s. p. 

Stavební úřad: Městský úřad Turnov 

Vodoprávní úřad: Městský úřad Turnov – Odbor životního prostředí 

c) Předmět projektové dokumentace: Jedná se o revitalizaci VN Mašov. Konkrétně jde 
o vybudování nového kapacitního bezpečnostního přelivu, výměnu spodní výpusti 
a opravu tělesa hráze na VN Mašov. Účelem stavby je zajistit a obnovit bezpečnost 
a funkčnost vodního díla. Dále budou připraveny podklady pro případné budoucí 
zapracování tůní v prostorách zaniklých nádrží nad VN Mašov jako krajinotvorný prvek 
s účelem zlepšení mikroklimatu, zvýšení biodiverzity a vytvoření přírodně kulturního 
prostředí. Jde o trvalou stavbu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jiří Zakouřil 

Antonína Dvořáka 332 

511 01 Turnov 

IČ: 68257856 

DIČ: CZ 6706290734 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Bc. Eliška Zakouřilová 

Se sídlem: Národní obrany 37 
165 00 Praha 6 – Dejvice, 

tel: +420 724 191 318 
zakourilova.eli@gmail.com 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
Navrhovaná stavba se člení na 3 samostatné stavební objekty. Všechny navrhované stavební 
objekty jsou zařaditelné podle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833 - Nádrže 
na tocích, úpravy toků a kanály podskupiny 833 19: nádrže na tocích ostatní. 

Stavba bude členěna na stavební objekty SO:  

 SO 1 – Těleso hráze  

 SO 2 – Spodní výpust 

 SO 3 – Bezpečnostní přeliv 

Technická a technologická zařízení nejsou součástí návrhu. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Základní podklady pro zpracování PD: 

 geodetické zaměření lokality 
 základní hydrologická data 
 geologický a pedologický průzkumu 

V rámci předprojektové přípravy stavby bylo: 

 provedeno místní šetření, 
 byli poptáni o vyjádření vlastníci dotčených inženýrských sítí 

Zároveň byly obstarány mapové podklady pro možnost vyhotovení příloh PD části C, mezi 
základní mapové podklady použité pro vypracování příloh PD byly pro tuto akci zařazeny: 

 Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000 (VHM 50) 
 Základní mapa v měřítku 1:10 000 (RZM 10) 
 Výřez z mapy KN 

 



 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 
Zájmová lokalita se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily, v obci Mašov. Předmětem 
projektu je oprava tělesa hráze, vybudování nového bezpečnostního přelivu a výměna spodní 
výpusti stávající malé vodní nádrže (rybníku) Mašov. Dále projektová dokumentace zahrnuje 
přípravu podkladů pro možný návrh tůní v prostorách přilehlých zaniklých nádržích. 

Stavba je navržena na stávající malé vodní nádrži Mašov. Nádrž leží na vodním toku (VT) 
Modřišický potok, který je oficiálně veden až ze samotné nádrže. VT teče z nádrže 
severozápadním až západním směrem, kde se po cca 3,5 kilometrech vlévá do Všeňského 
potoka a následně do řeky Jizery. 

Celá původní soustava tří nádrží má protáhlý tvar orientovaný severoseverozápadně, samotná 
nádrž má tvar pravidelný. Z jedné strany s ní sousedí 2 zahrady rodinných domů, z druhé 
strany louka sloužící jako pastvina. Začátek soustavy je situovaný pod zalesněným pásmem 
lesa širokým asi 30 m, nad ním se nachází ulice U Školy. Pod levým zavázáním hráze se nachází 
novostavba rodinného domu, pod pravou polovinou hráze se rozléhá pastvina pro ovce, 
pozemek vedený jako trvalý travní porost patřící do ZPF. Přes hráz vede nezpevněná cesta. 
Doprava od hráze vede na soukromý pozemek, doleva pokračuje asi 40 m po louce, a dále se 
napojuje na místní asfaltovou komunikaci, ulici U Školy, která je přístupná ze silnic III/27926 
a III/27927. 

Stavební práce budou probíhat především na tělese hráze, v prostoru spodní výpusti 
a v pravém podhrází. Vznikne nový bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze, který bude 
přes pozemek pastviny skluzem napojen do odpadního koryta. Celková plocha zájmového 
území stavby (prostor staveniště), včetně prostoru možného vzniku tůní, je cca 0,7 ha. 

Nádrž se nachází v k.ú. Mašov u Turnova. Celá nádrž včetně nádrží zaniklých a tělesa hráze 
zasahuje na 8 pozemků. Pozemky v prostoru zátopy současné i zaniklé jsou vedeny jako vodní 
plocha (vodní nádrž umělá) a je ve vlastnictví soukromníků. Stejně tak i pozemek návodního 
svahu hráze, který je ale veden jako ostatní plocha (neplodná půda). Koruna hráze je vedená 
jako ostatní plocha (ostatní komunikace), vlastníkem je město Turnov. Vzdušní svah hráze 
i prostor podhrází je z části veden jako trvale travní porost a z části jako orná půda. Obě části 
spadají do zemědělského půdního fundu a jsou ve vlastnictví soukromníků. 

Přístup na staveniště je možný ulicí U Školy, která je dostupná ze silnic III/27926 a III/27927. 
Tato ulice přechází v polní cestu, která po 40 m navazuje na pojezdnou korunu hráze. Cesta se 
nachází na pozemku, který má ve vlastnictví město Turnov. Další asfaltová cesta (ulice 
Sobotecká, přístupná ze silnice III/27926) vede podél odpadního koryta směrem k objektu 
spodní výpusti, končí ovšem u soukromého pozemku cca 40 m od objektu spodní výpusti.  

Historie 
Rybník v Mašově byl dle ortofoto zbudován mezi lety 1958 a 1966. Celý objekt se rozkládal 
na třech výškových úrovních. Nejníže položená byla malá vodní nádrž, která se zachovala 
dodnes. Nad ní se nacházela nádrž, která byla zřejmě rozdělena na tři malé a jednu větší část. 
Nejvýše položená byla podlouhlá nádrž. Tuto existenci dokazuje dobové ortofoto z roku 1966 
a především existence betonových požeráků a zemních valů, které svým umístěním s fotografií 
korespondují. Jednalo se o soustavu rybochovných rybníků a sádek. 
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Popis současného stavu 
Malá vodní nádrž v Mašově o ploše cca 0,3 ha byla vybudovaná v 60. letech 20. století. Nádrž 
je napájená dvěma soustředěnými přítoky z povodí a jedním pramenem, který se nachází asi 
100 m od nádrží. Z ní vytéká Modřišický potok. Zátopa má mírně protáhlý tvar a je orientovaná 
severozápadním směrem. Podél břehu nádrže je navezen značný objem nánosu ze dna 
v důsledku špatného hospodaření. 

Na jihovýchodním konci je nádrž ukončena další hrází, za níž se nachází plocha již zaniklé vodní 
plochy. Dle ortofoto z roku 1966 byl prostor patrně rozdělen na jeden velký (cca 800 m2) a tři 
malé pravidelné nádrže (140, 120 a 100 m2). V současnosti je prostor zarostlý, zejména 
ve dvou místech jsou spletité vzrosty vrb. V těchto místech je patrná také hladina vody. 
Pozůstatkem po nádržích zde zůstaly tři požeráky. Dva jsou situovány u hráze, z nich jeden je 
zanesený a nefunkční, druhý je však stále funkční a díky němu proudí voda polorozpadlým 
potrubím do zachovalé nádrže. Třetí se nachází uprostřed většího z vrbových porostů, kde se 
původně nacházely malé nádrže. 

Tato kaskáda byla tvořena ještě jednou nádrží, i zde je zachovalá hrázka, i když ne po celé své 
délce. Tvar této nádrže byl protáhlý ve směru hrázky. Také zde je dochovaný nefunkční 
požerák s potrubím a pozůstatkem po korýtku se stavidlem. Do této nádrže přitékají dva 
potůčky, z každé strany jeden, a skrz prostřední nádrž protékají až do zachovalého rybníku. 

Těleso hráze 
Čelní homogenní hráz je situovaná na severoseverozápadní straně nádrže a tímto směrem je 
také orientovaná.  Celková délka hráze je cca 60 m. Šířka koruny hráze je cca 3,0 m. Kóta 
koruny hráze je cca 257,70 m n. m. Maximální výška hráze nad terénem v podhrází je cca 
3,0 m. Návodní svah má sklon cca 1:1,3, vzdušní cca 1:2. Návodní svah hráze je ve střední části 
opevněn kamennou dlažbou na betonové lože s vyspárováním. Toto opevnění bylo zhotoveno 
jako doplnění původního tělesa hráze při poruchách. Spodní řada kamenů je zřejmě vlivem 
působení vody a nezpevněného dna odsunuta směrem pod hráz a vyspárování dlažby 
přesahuje cca 20 cm přes hranu této řady kamenů. V úrovni nad hladinou je dlažba přerostlá 
drnem a šípkovým keřem. V krajních prostorách mimo kamennou dlažbu je sypaná zemní hráz 
zarostlá keři a rákosím. Vzdušní svah je zatravněný, nachází se zde pastva v pravé části 
a zahrada rodinného domu v části levé. V části vpravo asi 4 m od spodní výpusti je patrný úsek 
u paty hráze dlouhý cca 4 m, kde dochází k průsaku. Je zde znatelně podmáčený povrch 
a viditelná jiná vegetace. Hráz je pojezdná. V levém zavázání navazuje na korunu hráze polní 
cesta, která je po 40 m napojena na místí asfaltovou komunikaci, ulici U školy, ke které je 
přístup ze silnic III/27926 a III/27927. 

Druhá homogenní hráz je orientovaná severozápadně. Její celková délka je cca 40 m. Šířka 
koruny je cca 2,5 m a kóta koruny je cca 258,60 m n. m. Maximální výška hráze je cca 1,6 m. 
Návodní svah má sklon cca 1:2,5, vzdušní cca 1:3.  V návodním svahu jsou 3 vzrostlé smrky 
o průměru 80-90 cm. Celá hráz je dále zarostlá travami a kopřivami. Tato hráz je nepojízdná. 

Spodní výpust a bezpečnostní přeliv 
Objekt spodní výpusti se dnes nachází cca v polovině hráze (z historického hlediska byl 
umístěn zhruba v 1/3, blíže k levému zavázání hráze). Jedná se o trubní spodní výpust. 
Výpustným zařízením je betonový dvoudlužový požerák. Odpadní potrubí dlouhé 11 m je dle 
původního projektu provedeno z metrových betonových trub DN300. Potrubí je vedeno 
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ve sklonu 3,3 % a na výtoku je zajištěno výtokovým čelem, pod kterým je vybudováno 
betonové obdélníkové vývařiště.  

Do stejného vývařiště jako spodní výpust ústí také bezpečnostní přeliv. Jedná se o čelní 
bezpečnostní přeliv, který vede ve stejné ose jako spodní výpust a na konci je jeho koryto 
opřevo o výtokové čelo spodní výpusti. Ovšem jeho kapacita je naprosto nedostatečná. 
Betonové koryto o hloubce cca 10 cm a šířce 2,5 m převede cca jednoletou vodu 
(Q1 = 0,2 m3/s). Přeliv je navíc ve vegetačním období hustě zarostlý keřem z vedlejšího 
pozemku.  

B.1.b Soulad s územním rozhodnutím 
Předmětem stavby je rekonstrukce funkčních objektů, oprava tělesa hráze stávající malé vodní 
nádrže a zbudování nového bezpečnostního přelivu na pozemku vedeném jako vodní plcha.  
O územní rozhodnutí nebylo žádáno. PD je zpracována jako jednostupňová. 

B.1.c Soulad stavby s ÚPD, s cíli a úkoly ÚP 
Záměr je dle závazného stanoviska MěÚ Turnov, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, jako orgánu územního plánování, přípustný z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací.  

B.1.d Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo vydáno, 
resp. o něj nebylo žádáno.  

B.1.e Údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky nebyly stanoveny, resp. o ně nebylo žádáno. 

B.1.f Provedené průzkumy a rozbory 

Terénní průzkum a geodetické zaměření lokality 
Zaměření stávajícího stavu proběhlo měřickým týmem ve složení Bc. E. Zakouřilová 
a Ing. J. Lesse. Tachymetrické zaměření lokality bylo polohově navázáno na S-JTSK, výškově se 
zaměření připojilo na Bpv. Pro měření byla použita geodetická GPS TRIMBLE – R12i GNSS 
s kontrolerem TSC7. Geodetické zpracování dat proběhlo pomocí SW Kokeš. Zaměření 
stávajícího stavu proběhlo ve dvou etapách.  

K prvnímu měření došlo 29. října 2021. To byl ovšem terén značně zarostlý vegetací a některé 
terénní hrany nebyly patrné. Obzvláště zarostlý terén se nacházel v oblasti zaniklých nádrží, 
kde ani nebylo znatelné, že jsou dvě. Zaměření také probíhalo za stavu, kdy byla MVN Mašov 
napuštěna. V rámci tohoto zaměření lokality bylo provedeno zaměření stávajícího tělesa hráze 
(koruny a návodní a vzdušní paty), břehů vodní nádrže v celém jejím rozsahu, objektů spodní 
výpusti a bezpečnostního přelivu a charakteristických bodů terénu. Zaměřeno bylo také těleso 
druhé hráze oddělující MVN Mašov od zaniklé nádrže nad ní a břehy této zaniklé nádrže. 
Z nafukovacího člunu byly také zaměřeny body v zátopě. 

Druhé zaměření bylo uskutečněno 25. února 2022. V tomto termínu již vegetace zaměření 
nebránila a bylo provedeno doměření tělesa zemního valu mezi dvěma horními zaniklými 
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nádržemi a body jejich zátopy. Dále byly doměřeny body v podhrází a trasa odpadního koryta 
až na konec propustku vedoucího pod silnicí cca 150 m od tělesa hráze. 

Celkem bylo v lokalitě zaměřeno cca 350 prostorových bodů. Celková plocha zaměřeného 
území je 10 000 m2. 

Použité kódy bodů: K – koruna hráze, P – pata hráze, D – dno, B – břeh, T – terén, O – osa 
hráze, POZ – objekt požeráku, H – terénní hrana, PL – plot, PTK – osa potoka, C – cesta, BP – 
objekt bezpečnostního přelivu, SMRK_90 – strom daného druhu a průměru. 

Během zaměření byl proveden i terénní průzkum a byla pořízena fotodokumentace. 

Geologický průzkum 
Z regionálně geologického hlediska náleží lokalita české křídové pánvi rozkládající se v povodí 
Jizery. Skalní podloží je tvořeno sedimentárními horninami (vápnité jílovce). V širším okolí 
zájmového prostoru vystupuje svrchní facie slabě litifikovaných, křemenných 
„hruboskalských“ pískovců. Kvartérní vrstva je tvořena nezpevněnými sedimenty – sprašemi 
a sprašovou hlínou. 

Zdroj: https://mapy.geology.cz 

Těleso hráze je vybudováno ze zemin dle ČSN 75 25410 považovaných za vhodné až velmi 
vhodné ke konstrukci homogenních hrází. Stejně tak i zeminy v prostoru břehů a podhrází jsou 
vhodné pro stavbu hráze. Praktická použitelnost těchto zemin pro rekonstrukci hráze bude 
limitována přirozenou vlhkostí. 

Z hlediska klasifikace se uvažuje s využitím písčitá hlína (F4/CS) a hlinitý písek (S4/SM) 

Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 4710 – Bazální křídový kolektor na Jizeře. 
Číslo hydrologického pořadí 1-05-02-0230-0-00, název toku Modřišický potok. Pro území není 
stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. nebo II. stupně. Území není součástí CHOPAV 
(chráněná oblast přirozené akumulace vod). 

Pedologický průzkum 

Pro informaci o místních pedologických poměrech byla nalezena nejbližší volně dostupná 
sonda (název sondy Z024-017) nacházející se cca 300 m od zájmového území.  

Z geologického hlediska náleží lokalita české křídové pánvi rozkládající se v povodí Jizery. 
Základní sonda klasifikovala půdu jako illimerizovanou slabě oglejovanou hnědozem se 
sprašovými hlínami bez eroze o veliké hloubce. Dále byl profil rozdělen na 6 horizontů. První, 
orniční horizont v hloubce 0 – 22 cm, má drobtovitou strukturu bez žádných novotvarů. Druhý, 
eluviální slabě oglejený horizont v hloubce 22 – 42 cm, je lístkovité struktury s novotvary 
v podobě poprachů SiO2 a Fe-Mn bročky. Třetí, smíšený slabě eluviální – iluviální oglejený 
horizont nacházející se v hloubce 42 – 62 cm, má polyedrickou strukturu a krom novotvarů 
v druhé vrstvě obsahuje navíc koloidní povlaky. Čtvrtý horizont o hloubce 62 – 88 cm je slabě 
oglejený iluviální horizont. Má polyedrickou strukturu a obsahuje Fe-Mn bročky a koloidní 
povlaky. V hloubce 88 – 116 cm se nachází přechodový horizont z iluviálního do substrátového 
horizontu. Strukturu a novotvary má shodné se čtvrtým horizontem. Poslední šestý horizont 
se nachází v hloubce 116 – 150 cm. Jedná se o smíšený substrátový horizont polyedrické 
struktury bez žádných novotvarů. Všechny horizonty mají hlinitou zrnitost a jsou bez skeletu. 

Zdroj: https://kpp.vumop.cz 
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B.1.g Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází ve IV. zóně velkoplošného zvláště chráněného území vyhlášené dle 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny CHKO Český ráj, který patří 
také mezi mezinárodně významné části přírody – geoparky UNESCO. Záměr také zasahuje 
do vymezeného prvku ÚTP ÚSES nadregionálního biokoridoru (stavba však nenaruší ani 
neoslabí ekostabilizační funkci prvku). Řešená lokalita není součástí územní soustavy NATURA 
2000  - ptačí oblast či evropsky významné lokality.  

Lokalita nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Zájmové území je však součástí 
CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) Severočeská křída č. 215. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

Stavba nezasahuje ani do chráněného území vyhlášeného dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči.  

Dále bylo ověřeno vedení sítí technické infrastruktury a tedy i existence ochranných pásem 
těchto sítí. O záměru stavby byli informováni správci sítí (viz seznam), kteří na základě zákresu 
obvodu stavby vydali vyjádření o existenci sítí v dané lokalitě: 

 CETIN, a. s. – Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje síť 
elektrických komunikací společnosti CETIN a.s. Nedojde ke střetu se sítí elektronických 
komunikací společnosti a.s. 

 ČEZ ICT Services, a. s. – Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi 
vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ 
ICT Services, a. s. 

 Telco Pro Services, a. s. – Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi 
vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco 
Pro Services, a. s. 

 ČEZ Distribuce, a. s. – Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází energetické 
zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 GasNet s.r.o. – V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou 
umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví 
nebo správě GasNet, s.r.o. 

 T-Mobile Czech Republic a.s. – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou naší 
společnosti. 

 Vodafone Czech Republic, a.s. – v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani 
nadzemní vedení naší společnosti 

Zájmové území nezasahuje do žádných dalších ochranných pásem. 

B.1.h Poloha vůči záplavovému území 
Předmětem PD je rekonstrukce funkčních objektů, vybudování bezpečnostního přelivu 
a oprava hráze nádrže, která leží na VT Modřišický potok. Stavba se tak nachází přímo 
v záplavovém území. 
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Jedná se o účelovou vodohospodářskou stavbu a jako taková je navržena a posouzena 
na návrhový průtok. Návrhový průtok pro posouzení nádrže, který musí projít bezpečnostním 
přelivem, aniž by došlo k přelití koruny hráze a tedy k ohrožení bezpečnosti nádrže jako celku, 
je Q100 (3,30 m3.s-1). Na tento průtok jsou navrženy a posouzeny funkční objekty a tomuto 
průtoku odpovídá i úroveň maximální hladiny v nádrži (258.00 m n. m.). 

K problémům z pohledu průchodu povodňových průtoků vodním tokem může dojít především 
během realizace stavby. Z tohoto důvodu bude pro stavbu vypracovaný povodňový plán 
stavby, podle kterého se musí v případě povodňové situace postupovat. Povodňový plán 
stavby není součástí PD. 

B.1.i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, změna odtokových poměrů 
Na pozemku (294/28), který se nachází v levém podhrází (část pozemku v současnosti leží 
přímo na vzdušním líci tělesa hráze), je umístěn rodinný dům a další dva v jeho sousedství. 
Stavby nebudou záměrem nikterak negativně ovlivněny, naopak se zvýší jejich bezpečnost 
zajištěním stability hráze za běžných, obzvlášť pak za povodňových průtoků. 

Objekt nového bezpečnostního přelivu bude situován v pravém zavázání hráze. Objekt skluzu 
a dále odpadního koryta bude veden přes pozemek 298/2 (a malou částí přes 297/5), který je 
užíván jako pastvina. Při dostatečných průtocích může být mělké koryto užíváno jako 
napajedlo pro hospodářská zvířata. 

Stavba nebude mít vliv na žádné další okolní pozemky. Nedojde ke změně odtokových 
poměrů. Úroveň hladiny normálního nadržení zůstane zachována na stávající úrovni 
(257.50 m n. m.). Rekonstrukcí přelivu a navýšením hráze však dojde ke zvýšení bezpečnosti 
nádrže při průchodu povodňových průtoků a tedy ke snížení rizika zvláštní povodně (povodeň 
způsobená havárií nádrže) v území pod nádrží. 

B.1.j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Z důvodu realizace stavby dojde k vykácení části dřevin rostoucích v okolí nádrže. Kácení 
stromů na soukromém pozemku však bude provedeno vlastníkem (který je zároveň 
investorem) ještě před začátkem stavby a kácení tak není součástí stavby. 

V rámci stavby dojde k demolici stávajících objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu.  

Asanace území není součástí stavby. 

B.1.k Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 
Výstavbou nového bezpečnostního přelivu dojde k trvalému záboru na pozemku spadajícího 
do ZPF. Předpokládaná doba dočasného záboru je cca do 12 měsíců (doba realizace stavby). 
Celková plocha trvalého záboru ZPF bude cca 150 m2. 

Realizací stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků PUPFL. 

Tabulka 1: zábory pozemků ZPF (lesní pozemky) 

p.č. k.ú. Výměra (m2) Vlastník Trvalý 
zábor (m2) 

Dočasný 
zábor (m2) 

298/2 Mašov u Turnova 1275 Michal Marek 646 76 
297/5 Mašov u Turnova 866 Michal Marek 85 161 
293 Mašov u Turnova 210 Zakouřil Jiří 5 182 
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309/12 Mašov u Turnova 3815 Kupec Miloš, 
Kupcová Miroslava Ing. 22 407 

294/28 Mašov u Turnova 925 Palme Adrian Ing. 
Palme Klára Mgr. 130 145 

294/16 Mašov u Turnova 3149 Pokorná Lucie 41 79 

B.1.l Územně technické podmínky 
Lokalita je přístupná od ze silnic III/27926 a III/27927, ze kterých se odbočí do ulice U Školy, 
která následně přechází v polní cestu, která po 40 m navazuje na pojezdnou korunu hráze. 
Cesta se nachází na pozemku, který má ve vlastnictví město Turnov. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu není z provozních důvodů nutné – není řešeno. 

B.1.m Věcné a časové vazby stavby 
Časové omezení stavby vyplývá z ochrany přírody a krajiny. Kácení dřevin lze provádět mimo 
dobu hnízdění ptactva (září – březen) a k vypuštění nádrže musí dojít v období od konce 
července do začátku listopadu. 

Při výskytu zvláště chráněných živočichů budou práce přerušeny a bude postupováno 
v souladu se zákonem 114/92 Sb.  

Při realizaci stavby nedojde ke střetu s žádnou sítí technické infrastruktury, a proto není třeba 
provádět žádnou přeložku sítí. 

B.1.n Pozemky na kterých se stavba umisťuje 
Stavba bude umístěna celkem na 10 pozemcích v k.ú. Mašov u Turnova. 

Tabulka 2: pozemky dotčené umístěním stavby 

p.č. k.ú. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník 

298/2 Mašov u Turnova 1275 trvalý travní porost Marek Michal 

297/5 Mašov u Turnova 866 zahrada Marek Michal 

1303 Mašov u Turnova 706 ostatní plocha Město Turnov 

293 Mašov u Turnova 210 trvalý travní porost Zakouřil Jiří 

301/6 Mašov u Turnova 1587 vodní plocha Zakouřil Jiří 

301/2 Mašov u Turnova 4413 vodní plocha Marek Michal 

301/9 Mašov u Turnova 186 vodní plocha Marek Michal 

309/12 Mašov u Turnova 3815 trvalý travní porost Kupec Miloš a Kupcová 
Miroslava Ing. 

294/16 Mašov u Turnova 3149 orná půda Pokorná Lucie 

294/28 Mašov u Turnova 925 ostatní plocha Palme Adrian Ing. Palme 
Klára Mgr. 

301/3 Mašov u Turnova 106 ostatní plocha Marek Michal 

  Zdroj: www.cuzk.cz 
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B.1.o Pozemky na kterých vznikne ochranné pásmo 
Realizací stavby nevznikne potřeba vyhlášení a zřízení ochranného pásma.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

a) Charakter stavby: Jedná se o revitalizaci VN Mašov a jeho přilehlého okolí (vybudování 
nového kapacitního bezpečnostního přelivu, rekonstrukce spodní výpusti a oprava tělesa 
hráze na VN Mašov). 

b) Účel užívání stavby: Účel užití vodního díla realizací stavby nebude změněn. Nadále se 
bude jednat především o nádrž krajinotvornou sloužící však i k extenzivnímu chovu ryb.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba: VN Mašov – revitalizace nádrže je navržena jako trvalá stavba 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků stavby: O výjimky 
z technických požadavků stavby nebylo žádáno. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu: viz kapitola B.1.e 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: Předmětem stavby je rybník, který je 
významným krajinným prvkem (VKP) chráněný dle zákona č. 114/92 Sb.  

g) Navrhované parametry stavby, resp. parametry nádrže: 

Typ nádrže:      průtočná 

Typ hráze:      čelní 
Délka hráze:      71,5 m 
Max. výška hráze (dno odpad. trouby SV):  3,75 m 
Šířka koruny:      3,0 m 

Typ spodní výpusti:     trubní 
Typ výpustného objektu:    otevřený 2-dlužový požerák 
Délka odpadního potrubí SV:    14,3 m 
Průměr potrubí:     300 mm 
Podélný sklon potrubí:    0,9 % 

Typ bezpečnostního přelivu:    čelní 
Návrhový průtok BP:     Q100 (3,30 m3.s-1) 
Délka přelivné hrany:     5,35 m 
Výška přepadového paprsku:    0,50 m 

Kóta dna požeráku:     254,60 m n. m. 
Kóta provozní hladiny:    257,50 m n. m. 
Kóta max. hladiny:     258,00 m n. m. 
Kóta koruny hráze:     258,20 m n. m. 

Plocha provozní hladiny (normálního nadržení): 3 490 m2 

Plocha max. hladiny:     3 790 m2 

Zásobní prostor:     4 930 m3 (73 % celkového p.) 
Retenční prostor:     1 820 m3 (27 % celkového p.) 
Celkový prostor:     6 750 m3 

h) Základní bilance stavby: Vzhledem k charakteru stavby, její energetické nenáročnosti, resp. 
schopnosti fungování mimo jakékoliv energetické zdroje, není potřeba stavbu napojovat 
na technickou infrastrukturu jakéhokoliv charakteru. Stavba je během provozu a existence 
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stavby bezodpadová, neprodukuje vzduch poškozující látky ani jiné pro ŽP nebezpečné 
látky. 

i) Základní předpoklady výstavby: Rozdělení stavby do jednotlivých etap není uvažováno, 
stavba bude provedena jako celek. Stavební práce závislé na klimatických podmínkách 
(např. sypání a zhutňování tělesa hráze, betonování) nesmí být prováděny za mrazu a deště 
(ukládání a hutnění zeminy) bez kompenzačních a dalších opatření. Zmíněná kompenzační 
opatření podléhají schválení dozorem stavby. 

j) Orientační náklady stavby: Rozpočet není součástí PD, náklady tedy nejsou známy. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus: Stavba je navržena v intravilánu. 

b) Architektonické řešení: Návrh funkčních objektů a opravy hráze nádrže Mašov odpovídá 
základním zásadám návrhu malých vodních nádrží. Návrh je podmíněn požadavkem zajistit 
funkčnost a bezpečnost vodního díla a zároveň snahou o hospodárné a v nejvyšší možné 
míře přírodě blízké řešení. Na základě stejných podmínek budou případně navrženy i tůně 
tak, aby došlo ke zvýšení biodiverzity, zlepšení mikroklimatu a vzniku přírodně kulturního 
prostředí. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby – krajinotvorné MVN – se technologie výroby neřeší. Provoz 
nádrže je popsán v provozním a manipulační řádu vodního díla (samostatný dokument). 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu a neuvažuje se s žádným jiným využíváním stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Řešenou stavbou je malá vodní nádrž (vodní dílo), jejíž bezpečnost je posuzována především 
z pohledu povodní.  

Provedený posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-
bezpečnostního dohledu (TBD) navrhuje vodní dílo zařadit do IV. kategorie. 

Zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních, tedy zajištění bezpečného převedení 
povodňových průtoků, je hlavním účelem realizace stavby. Stávající bezpečnostní přeliv je 
kapacitně zcela nevyhovující. Nový objekt bezpečnostního přelivu je navržen na průtok Q100 
(3,30 m3.s-1), který bezpečně převede při výšce přepadového paprsku 0,5 m. Úpravou koruny 
hráze bude zajištěno požadované bezpečnostní převýšení koruny hráze nad hladinou 
maximálního nadržení s ohledem na výběh vln. Postupy a povinnosti při povodňových 
průtocích budou uvedeny v provozním a manipulační řádu vodního díla (samostatný 
dokument, není součástí PD).  

Z důvodu bezpečného přístupu k objektu požeráku je lávka opatřena zábradlím. Na římsy čel 
propustku bude rovněž osazeno zábradlí. Jiná bezpečnostní opatření nejsou vzhledem 
k charakteru stavby řešena. 
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B.2.6 Základní technický popis stavby 

a) Stavební řešení: Navrhovaná stavba se člení na 3 samostatné stavební objekty. Všechny 
navrhované stavební objekty jsou zařaditelné podle cenové soustavy ÚRS do kategorie 
JKSO 833 – Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály podskupiny 833 19: nádrže na tocích 
ostatní. 

 SO1 Těleso hráze  

 SO2 Spodní výpust 

 SO3 Bezpečnostní přeliv 

SO1 Těleso hráze: V rámci rekonstrukce stávající hráze dojde k jejímu částečnému odtěžení a 
následnému dosypání. Jedná se o čelní, homogenní hráz. Hráz bude dosypána z místních 
zemin nacházejících se v prostoru staveniště. Délka hráze bude 71,5 m. Kóta koruny hráze 
bude 258.20 m n. m. Maximální výška hráze v místě spodní výpusti bude 3,75 m (měřeno od 
dna odpadní trouby na výtoku). Šířka koruny hráze bude 3,0 m. Sklon návodního líce bude 1:3. 
Sklon vzdušního líce bude 1:2. Návodní svah bude opevněn pohozem z LK, který se bude 
v patě opírat o patku z LK. V patě vzdušního svahu bude proveden patní drén. Koruna hráze a 
vzdušní svah budou překryty zúrodnitelnou zeminou a osety travním semenem. Součástí 
stavebního objektu SO 1 bude drobná úprava dna v blízkosti hráze. 

SO2 Spodní výpust: Spodní výpust je navržena jako trubní s betonovým prefabrikovaným 
požerákem. Požerák bude otevřený s dvojitou dlužovou stěnou. Výška požeráku bude 3,45 m. 
Požerák nebude přímo v patě hráze, ale bude posunut (cca o 4,0 m) do tělesa hráze. Požerák 
bude zasazen do betonové základové patky a obetonován. Na obetonování budou navazovat 
betonová nátoková křídla délky 2,8 m, která budou vymezovat prostor před požerákem. Dno 
před požerákem bude zpevněno dlažbou z LK. Přístup k požeráku bude zajištěn lávkou. 
Na požerák bude napojeno odpadní potrubí z korugované plastové trouby DN 300 mm, která 
bude obetonovaná a na výtoku zajištěna betonovým výtokovým čelem s kamenným zdivem 
na pohledových částech použitým jako „ztracené bednění“. Délka odpadního potrubí bude 
14,3 m. Podélný sklon odpadní trouby bude 0,9 %. Pod výtokovým čelem je navržen skluz, 
jehož dno je tvořeno ze záhozu z lomového kamene s prosypem a břehy z rovnaniny 
z lomového kamene s prosypem. Skluz dále navazuje na odpadní koryto opevněné 
kameninovým pohozem v březích i ve dně. 

SO3 Bezpečnostní přeliv: Nový bezpečnostní přeliv je navržen jako kašnový a je situován 
v prevém zavázání hráze. Délka přelivné hrany je 5,35 m a kóta přelivu je 257,50 m n. m. 
Konstrukce přelivu bude betonová s pohledovou stranou z kamenného zdiva. Přelivná hrana je 
navržena z dílů kamenořezů. Spadiště délky 4,0 m bude zpevněno dlažbou. Na objekt přelivu 
bude navazovat objekt propustku. Propustek je tvořený čtyřmi železobetonovými 
prefabrikovanými rámy o rozměrech 1,5 mx1,0 m celkové délky 4 m. Na propustek navazuje 
objekt skluzu, který bezpečně odvede stoletou vodu od hráze a napojí se na odpadní koryto. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: Z důvodu lepšího zapojení stavby do krajiny převládají 
na stavbě přírodní materiály, jako jsou kámen a dřevo. Na stavbě je však použit i beton, 
resp. železobeton, a to na staticky i hydraulicky více namáhaných konstrukcích (spodní 
výpust, bezpečnostní přeliv). Kámen je použit především na odpadních korytech. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: Vzhledem k charakteru stavby budou konstrukce během 
provozu namáhány hydraulickým zatížením při zvýšených průtocích. S ohledem na to jsou 
navrženy. Výpočty jsou součástí přílohy D. – Dokumentace objektů - TZ. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
V rámci stavby nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení. Neřeší se. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu převážně z nehořlavých materiálů a z toho důvodu se 
požární bezpečnost neřeší. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba se nenapojuje na žádné energie. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Stavba neslouží k účelům vyžadujících zajištění hygieny provozu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby jsou jako možný škodlivý vliv považovány zvýšené průtoky. 
Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu z podloží, bludné proudy, 
technická seizmicita, hluk atd.) nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. 

Stavba je navržena s ohledem na riziko povodní a splňuje požadavky na bezpečnost při 
povodňových průtocích. Návrhový průtok pro posouzení nádrže jako celku je roven 
Q100=3,30 m3.s-1. Na tento průtok je rovněž navržen a posouzen objekt bezpečnostního 
přelivu. Výpočty a posouzení jsou součástí kapitoly 4 v části D. – TZ objektů. 

Větším nebezpečím jsou zvýšené průtoky především během realizace stavby. Z tohoto důvodu 
bude pro stavbu vypracovaný povodňový plán stavby, podle kterého se musí v případě 
povodňové situace postupovat. Povodňový plán stavby není součástí PD. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stavbu není vzhledem k jejímu charakteru nutné připojovat na technickou infrastrukturu. 
Jedná se o stavbu nezávislou na dodatkové energii a dodávkách vody. Ke stavbě není třeba 
vybudovat žádné technické zázemí, které by stavbu samočinně ovládalo, manipulovalo s ní 
nebo ji regulovalo, stejně ani žádná měřící zařízení, která pro svůj chod potřebují energii.  

B.4 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVBY 
Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že během provozu a fungování stavby není nutná 
stálá obsluha stavby a stavba neslouží k účelům bydlení, není uvažováno s nově vybudovaným 
napojením stavby na dopravní infrastrukturu. 

Přístup k nádrži bude možný po stávajících komunikacích. Rozsah přístupu ke stavbě vyhovuje 
charakteru stavby. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Terénní úpravy budou odpovídat míře porušení okolí nádrže. V rámci terénních úprav dojde 
k urovnání terénu v okolí objektů a v podhrází. Výkopy v blízkosti nově vybudovaných objektů 
budou zasypány a zásyp zhutněn. Těleso hráze a zásypy konstrukcí budou překryty vrstvou 
zúrodnitelné zeminy s následným zatravněním (osetím travním semenem).  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ  

B.6.a Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba není energeticky náročná, není třeba ji napojovat na zdroje energie, jejím provozem 
nevzniká žádný provozní odpad, který by bylo třeba likvidovat. Provozem stavby nebude 
docházet ke znečištění žádné složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a nebude 
vznikat žádný hluk. Stavba je vůči životnímu prostředí šetrná. 

Vzhledem k charakteru stavby bude mít provoz stavby největší vliv na vodní prostředí. Stavba 
však bude mít převážně pozitivní vliv. Realizací stavby dojde ke snížení rizika zvláštní povodně. 

B.6.b Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Z důvodu realizace stavby budou vykáceny náletové stromy rostoucí na pravém břehu nádrže 
(nelesní pozemky). Jedná se převážně o vrby průměru do 10 cm. Kácení stromů 
na soukromém pozemku bude provedeno vlastníkem (který je zároveň investorem) ještě před 
začátkem stavby a kácení tak není součástí stavby. 

Realizací stavby dojde ke snížení rizika havárie nádrže a tedy k riziku zániku nádrže. 
Rekonstrukcí a zbudováním nových funkčních objektů a hráze se zajistí zachování nádrže 
ve stávající podobě, kdy představuje významný vodní prvek v krajině, slouží jako stanoviště 
vodních a na vodu vázaných rostlin a živočichů a plní mnohé ekosystémové služby. Dále 
případnou výstavbou tůní navíc vzniknou nová stanoviště pro rostliny a živočichy vázané 
na vodu s jinými podmínkami, což povede ke zvýšení biodiverzity a zlepšení mikroklimatu. 

Rybník je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, brán jako významný krajinný 
prvek (VKP). Z toho důvodu bude požádáno o souhlas se zásahem do VKP příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny (MěÚ Turnov, Odbor životního prostředí). 

B.6.c Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na území chráněném v rámci systému Natura 2000 ani v blízkosti 
takového území. 

B.6.d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení nebylo provedeno a stanovisko EIA nebylo zpracováno. 

B.6.e Parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní a ochranná pásma. Účel nádrže vyhlášení ochranného 
pásma nevyžaduje. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Během provozu stavby nebude třeba uplatňovat speciální podmínky ochrany obyvatelstva 
před vlivem stavby. Přínosem stavby je naopak zvýšená bezpečnost vodního díla a tedy 
i zvýšená ochrana obyvatelstva před dopady povodní (snížení rizika zvláštních povodní). 
Bezpečnost vodního díla bude zajištěna dodržováním "provozního a manipulačního řádu", 
který bude samostatným dokumentem zpracovaným pro dokončenou stavbu.  

Možná opatření na ochranu obyvatelstva je nutné uplatnit převážně při výstavbě stavby (viz. 
kapitola B.8). 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeba a spotřeba médií a hmot 

Konstrukční zemina: 
Pro výstavbu je potřeba především zemina na výstavbu homogenní zemní hráze. Pro stavbu 
hráze bude použita zemina vytěžená v místě stavby. Použita bude vhodná zemina z výkopu 
hráze a zemina ze břehu nádrže.    

Z hlediska klasifikace se uvažuje s využitím písčitá hlína (F4/CS) a hlinitý písek (S4/SM). 

Zemina bude před použitím na stavbu hráze uložena na mezideponii. Před začátkem sypání 
a hutnění zeminy musí být zajištěna její vhodná vlhkost. Vlhkost zeminy musí mít hodnotu 
optimální vlhkosti (Wopt), která bude určena zkouškou zhutnitelnosti Proctor-Standard (min 
95%). Vlhkost zeminy použité do tělesa hráze se bude v okamžiku sypání a hutnění pohybovat 
v rozmezí -2 % až +3 % od vlhkosti optimální dle PS.   

Beton 
Konstrukce spodní výpusti a bezpečnostního přelivu budou provedeny z betonu. Beton bude 
dovážen na stavbu jako hotová směs. Použit bude beton C25/30 XF3 konzistence S3. Beton 
této třídy bude použit i jako podkladní beton pod základy. Část betonových konstrukcí bude 
vyztužená kari sítí – KY 50 11 139 150x150/3x2 m D 8 mm. Konstrukce bezpečnostního přelivu 
jsou navrženy jako železobetonové, vyztužené betonářskou výztuží z ocele 10 335 (J).  

Kámen 
Dále bude potřeba stavební kámen pro opevnění hráze, odpadních koryt a pro zděné 
konstrukce (výtokové čelo a bezpečnostní přeliv). 

Jako stavební kámen na zdění bude používán soklový kámen. Může být použit např. kámen 
z lomu Bezděčín (vzdálený cca 14 km od stavby) nebo lom Černá Studnice (vzdálený cca 27 km 
od stavby). Kámen na zdění musí být certifikován pro použití v prostředí se smáčením 
a střídavým působením mrazu a tání (označení zdiva MX3). 

Pro nezděné konstrukce (rovnaniny, záhozy, pohozy, dlažba) bude použit kámen odpovídající 
místním geologickým podmínkám. 
Veškerý dovážený kámen na stavbě musí splňovat požadavky dle ČSN EN 13383-1. Pro 
podkladní vrstvy, filtry, prosypy a pro pohozy bude použita štěrkodrť, resp. kamenivo 
předepsaných frakcí. 

Ostatní materiál 
Dále bude potřeba cementová malta MC25 jako pojivo kamenného zdiva a na spárování líce 
zdiva (výtokové čelo, bezpečnostní přeliv).  

Jako výpustní zařízení je navržen betonový prefabrikovaný požerák. Propustek je navržen z ŽB 
prefabrikovaných rámů a přelivná hrana přelivu je navržena z prefabrikovaných ŽB dílů. 
Odpadní trouba spodní výpusti je navržena z plastové korugovaného potrubí DN 300 mm. 
Plastové je i potrubí patního drénu (perforované potrubí DN 150). Přístupová lávka k požeráku 
je dřevěná. Dřevěné bude i zábradlí u bezpečnostního přelivu.  

Užitková voda potřebná pro výstavbu zdiva a spárování dlažby, pro přípravu cementového potěru, 
případně pro beton konzistence S2, bude na stavbu dovážena v cisternách, její  
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Doprava  

Veškerý potřebný materiál bude na stavbu přivážen po silnici III/27926, která veden do ulice U 
Školy, která následně přechází v polní cestu, která po 40 m navazuje na pojezdnou korunu 
hráze. 
Pro dopravu materiálu k jednotlivým stavebním objektům v rámci staveniště bude využit 
přístup po koruně hráze. 

B.8.b Odvodnění stavby 
Před začátkem stavby bude nádrž vypuštěna. O zahájení vypouštění nádrže budou 
s předstihem informováni zástupci ČRS MO Malá Skála, která má nádrž v pronájmu pro 
rybochovné účely. Zástupci MO budou přizváni k zahájení vypuštění. Členové MO, která na 
nádrži hospodaří již několik let, mají k dispozici klíč k poklopu požeráku. Nádrž je pravidelně 
vypouštěna, výpustní zařízení je tedy funkční a k vypuštění nádrže dojde standardně 
postupným odebíráním dluží tak, aby se výška přepadového paprsku pohybovala v rozmezí 
výšky jedné až dvou dluží.  

Vypouštění nádrže musí probíhat postupně (nejkratší možná doba vypouštění nádrže je 12 dní 
– hloubka nádrže je 2,9 m). Zrychleným vypouštěním nesmí být ohrožena stabilita hráze ani 
ohroženo území pod nádrží zvýšenými průtoky. 

V poslední fázi vypouštění dojde ke slovení rybí obsádky. Slovení provede ČRS - MO Malá 
Skála, která bude průběžně o průběhu vypuštění informována. Především v posledních fázích 
vypouštění, při nízké hladině a tedy i malém objemu vody, je nutné pokles hladiny bedlivě 
sledovat tak, aby k úplnému vypuštění nedošlo např. v nočních hodinách. V případě, že by 
zástupci MO nebyli včas informováni a včas vyzváni k provedení výlovu a k vypuštění nádrže 
by tedy došlo bez slovení rybí obsádky, hrozí úhyn velkého množství ryb. 

Trubní převod vody přes prostor stavby spodní výpusti bude zřízen po celkovém vypuštění 
nádrže a po provedení slovení rybí obsádky. V první fázi stavebních, resp. demoličních prací 
na spodní výpusti, bude voda převáděna stávajícím potrubím spodní výpusti.  

Po vypuštění nádrže dojde k prokopu hráze a k odstranění konstrukcí stávající spodní výpusti. 
Poté se zřídí trubní převod vody přes staveniště. Prostor před spodní výpustí ve směru 
do zátopy bude ohrázkován. Zemní hrázka musí přehradit celý prostor před spodní výpustí. 
Délka hrázky bude vzhledem k poměrně plochému rybničnímu dnu cca 20 m. Výška hrázky 
bude 0,5 m. Svahy hrázky budou mít sklon 1:1. Šířka koruny bude cca 0,5 m. Pro převod vody 
bude použita plastová trouba DN300. Celková délka potrubí bude cca 24 m. Nátok trouby 
bude umístěn do zemní hrázky v zátopě. Trouba bude vedena vlevo od odpadního potrubí 
spodní výpusti. Zemní hrázka bude vybudována i na výtoku trouby tak, aby nedošlo ke 
zpětnému zaplavení staveniště. Podélný sklon trouby bude cca 0,9 %. Kapacita trouby při 
volné hladině je cca 100 l.s-1 (vodní stav 28 cm). Průsaková voda bude z pracovních jam 
čerpána a pomocí hadice odváděna z prostoru staveniště do níže položených míst koryta. 

Po dokončení stavby spodní výpusti bude zachována zemní hrázka v zátopě, do které bude 
osazena plastová trouba. Tou bude voda svedena do odpadní trouby spodní výpusti. Tím bude 
zajištěno odvodnění staveniště při pracích na tělese hráze. 

Trubní odvodnění staveniště bude demontováno v případě povodňového nebezpečí, kdy bude 
postupováno podle povodňového plánu stavby (samostatná příloha, není součástí PD) 
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Z toho důvodu je nutné během realizace stavby průběžně sledovat meteorologické 
a hydrologické předpovědi pro danou lokalitu, aby bylo možné v případě hrozícího zaplavení 
demontovat odvodnění a vyklidit staveniště s dostatečným předstihem. 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště je možný ulicí U Školy, která je dostupná ze silnic III/27926 a III/27927. 
Tato ulice přechází v polní cestu, která po 40 m navazuje na pojezdnou korunu hráze. Cesta se 
nachází na pozemku, který má ve vlastnictví město Turnov. Další asfaltová cesta (ulice 
Sobotecká, přístupná ze silnice III/27926) vede podél odpadního koryta směrem k objektu 
spodní výpusti, končí ovšem u soukromého pozemku cca 40 m od objektu spodní výpusti. 

Staveniště bude standardně vybavené pro stavby prováděné mimo zastavěná území. 
Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno elektrickým agregátem. Pitná voda 
bude dodávána na stavbu jako balená. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní pozemky 
Stavební práce mohou dočasně negativně ovlivnit okolí stavby. Lze očekávat znečištění 
přístupových komunikací a zvýšený hluk a intenzitu dopravy během výstavby. Vliv na okolní 
pozemky bude mít i samotné vypuštění nádrže. 

Stavba nesmí zamezit přístupu na soukromé pozemky. To znamená, že auta a mechanizace 
nesmí parkovat na veřejně přístupné účelové komunikaci (ulice U Školy) a blokovat tak provoz 
na ní. 

Okolí stavby bude po skončení prací uvedeno do původního stavu.  

B.8.e Ochrana okolí staveniště a související demolice a kácení 
Pokud bude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací, bude ihned přistoupeno 
k jejich čištění. Technologie zvyšující hlukovou zátěž okolí budou prováděny v pracovní dny, 
mimo čas nočního klidu a v co možná nejkratším čase. Dodavatel musí respektovat vymezený 
prostor staveniště a hlavně zamezit znečištění terénu a VT škodlivými látkami, především pak 
ropnými produkty. 

V rámci stavby je navržena demolice stávajícího objektu bezpečnostního přelivu a spodní 
výpusti včetně výpustného potrubí.  

B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Plocha staveniště bude cca 0,4 ha. Staveniště bude zasahovat celkem na 11 pozemků v k.ú. 
Mašov u Turnova. U 4 pozemků se jedná o pozemky stávající nádrže, vedené v KN jako ostatní 
plocha (těleso hráze/břeh), resp. jako vodní plocha (zátopy). U většiny z těchto pozemků (8) je 
vlastníkem Česká republika či soukromní vlastníci, kteří vyjádřili zájem o revitalizace VN. Menší 
část pozemků (3) patří dalším soukromým vlastníkům. Jednání o odkupu těchto pozemků 
v současnosti probíhají. 

Na staveništi bude zřízeno zařízení staveniště o ploše cca 50 m2. Zařízení staveniště bude 
umístěno v blízkosti příjezdové cesty v místě louky u levého zavázání hráze. Na tomto místě 
nebude ohroženo případným rozvodněním VT. 

Součástí zařízení staveniště budou mobilní toalety a uzamykatelný sklad. V rámci zařízení 
staveniště bude možné případně i osadit stavební buňku. Materiál, nářadí a stavební stroje 
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budou na konci pracovního dne přemístěny na zařízení staveniště, aby v případě náhlého 
rozvodnění toku v nočních či ranních hodinách nedošlo k havarijní situaci.  

Prostor staveniště bude vyhrazen cedulemi „zákaz vstupu - probíhá stavba“, tak aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob. Budou instalovány informační cedule zakazující vstup 
a tabule o záměru. 

Tabulka 3: dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

P.Č. 
Výměra 

[m²] 
Druh pozemku Vlastník 

Trvalý zábor    
[m²] 

Dočasný zábor 
[m²] 

298/2 1275 
trvalý travní 

porost Marek Michal 646 76 

297/5 866 zahrada Marek Michal 85 161 

1303 706 ostatní plocha Město Turnov 245 80 

293 210 
trvalý travní 

porost Zakouřil Jiří 5 182 

301/6 1587 vodní plocha Zakouřil Jiří 700 449 

301/2 4413 vodní plocha Marek Michal 476 227 

301/9 186 vodní plocha Marek Michal 23 13 

309/12 3815 
trvalý travní 

porost 
Kupec Miloš, 

Kupcová Miroslava Ing. 
22 407 

294/16 3149 orná půda Pokorná Lucie 69 89 

294/28 925 ostatní plocha 
Palme Adrian Ing. Palme 

Klára Mgr. 
130 145 

301/3 106 ostatní plocha Marek Michal 106 0 
Zdroj: www.cuzk.cz 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru lokality a stavby samotné se neřeší. 

B.8.h Produkce a likvidace odpadů při stavbě 
Stavebním odpadem bude především stavební suť z bouraných konstrukcí stávající spodní 
výpusti a z bezpečnostního přelivu. Bilance zemních prací je vyrovnaná. Výkopek, který 
nebude využit pro zásypy, bude společně uložen na pozemky v rámci staveniště (pravé 
podhrází).  

Odpady nevýrobního charakteru budou tříděny do jednotlivých kategorií a tříd odpadu 
a následně likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (budou odvezeny na řízenou skládku 
odpadu). 

Tabulka 4: katalog předpokládaných odpadů při stavbě 

Kód Název odpadu Původ  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 04 05 Železo a ocel Stavební činnost 

20 01 Složky z odděleného sběru  Provoz staveniště 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz staveniště 
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B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce tvoří značný objem z celkových prací. V rámci rekonstrukce funkčních objektů 
jsou navrženy výkopové práce v značném objemu. Výkopek bude během provádění stavebních 
prací uložen na mezideponii v rámci staveniště. Po dokončení stavebních objektů bude 
výkopek použit zpětně pro zásypy. V rámci úprav tělesa hráze (přisypání koruny hráze) je 
naopak zeminy potřeba. Bilance zemních prací je přibližně vyrovnaná, resp. zeminy mírně 
přebývá. Celková bilance zemních prací je tedy vyrovnaná. Ze stavby nebude odvážena žádná 
zemina. 

Tabulka 5: bilance zemních prací 

ŘEZ 
VÝKOP ZÁSYP VZT. DÉLKA OBJEM 

[m2] [m2] [m] [m3] 

TĚLESO HRÁZE 

I 16.0 11.6 7.6 33.6 

II 10.9 16.8 7.5 -43.8 

III 9.8 15.3 6.6 -36.3 

IV 11.5 17.7 5.9 -36.4 

V 33.1 30.7 7.0 17.3 

VI 10.7 19.2 8.1 -68.8 

VII 10.2 17.3 8.2 -58.2 

VIII 6.6 15.4 10.1 -88.4 

IX 0.0 2.7 12.2 -32.7 

 bilance -313.8 

ODTĚŽENÍ BŘEHU 
1 8.2 0.0 7.5 61.8 

2 4.1 0.0 6.0 24.6 

3 3.6 0.0 4.7 16.8 

 bilance 103.2 

SKLUZ 
BEZPEČNOSTNÍHO 

PŘELIVU 

B 2.2 0.0 8.0 17.4 

C 4.0 0.0 7.4 29.7 

D 2.4 0.0 7.6 18.5 

E 11.5 3.6 6.0 47.6 

F 3.4 0.0 6.0 20.4 

BEZPEČNOSTNÍ 
PŘELIV 

B 10.7 3.2 4.1 30.6 

C 10.5 3.0 2.7 20.3 

D 9.1 0.0 1.0 9.1 

E 3.4 0.0 2.4 8.2 

F 9.1 0.0 1.0 9.1 

BILANCE CELKEM +0.28 m3 bilance 210.9 
 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Všechny stavební práce budou prováděny ohleduplně k životnímu prostředí a vzhledem 
k rostlinným a živočišným druhům žijícím na daném území. Bude respektován zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Rybník a koryto VT, které bude stavbou dotčeny, 
jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem (VKP). Během realizace stavby 
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je nutné dodržet všechny podmínky uvedené v stanoviscích dotčených orgánů ochrany přírody 
a krajiny. Bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

V prostoru staveniště se nachází stromy, které budou v prostoru stavby zachovány. Během 
stavby budou tyto vzrostlé stromy chráněny proti poškození opatřením (zábranou) 
provedeným v souladu s ČSN 83 9061. Ochranná konstrukce bude tvořena dřevěnými fošnami, 
které budou opřeny o "polštářování" (možné použít například staré pneumatiky). Min. výška 
konstrukce bude 1,8 m. Jednotlivé fošny nesmí být postaveny na kořenové výběhy. Fošny 
budou staženy např. ocelovým lankem a to min. ve 2 výškových úrovních. Malé stromky s příliš 
tenkým kmínkem, o který není možné opřít fošny, budou chráněny dřevěným plotem výšky 
min. 1,3 m zajištěné šikmou opěrou. 

Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nebylo ohroženo případným rozvodněním VT. 
Materiál, nářadí a stavební stroje budou na konci pracovního dne přemístěny na zařízení 
staveniště tak, aby v případě náhlého rozvodnění toku nedošlo k havarijní situaci. Dodavatel 
musí zamezit znečištění terénu a VT škodlivými látkami, především pak ropnými produkty.  

Prevence závažných havárií 
Během výstavby hrozí nebezpečí úniku pohonných hmot a maziv z mechanizace. Tomu je 
třeba zabránit zevrubnou kontrolou přístrojů ještě před zahájením stavebních prací. Též musí 
být na staveništi zajištěna bezpečná manipulace s pohonnými hmotami a mazivy tak, aby 
nedocházelo k únikům těchto látek do okolí. Tímto bude zajištěna zábrana kontaminace 
půdního a vodního prostředí. 

Nebezpečné látky pro potřebu výstavby (pro mechanizaci, popř. pro průběh technologií) 
budou skladovány na místě k tomuto účelu vyhrazeném a zajištěném proti vniknutí 
nepovolaných osob. Takové místo je tvořeno zpevněnou plochou mimo koryto VT a mimo 
zátopu, tak aby bylo zabráněno kontaminaci půdního a vodního prostředí. Nebezpečné látky 
budou v případě hrozícího nebezpečí (např. povodně) ze staveniště odvezeny. 

 
Havarijní opatření 
Při úniku ropných látek do prostředí je nutná sanace. Pracovník stavby, který zjistí ropnou 
havárii, je povinen provést následující opatření: 

 neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky - HZS Libereckého 
kraje nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci 
povodí – Povodí Labe, státní podnik, při tom se uvede místo havárie, druh uniklé látky 
a rozsah úniku 

 zjistit stav a připravenost norné (hradící) stěny a zajistit její obsluhu (při průtoku vody 
v korytě) 

 zjistit místo úniku ropných látek a provést opatření k minimalizaci jejich úniku 
zajištěním zdroje znečištění 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou 
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad 
a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
a na povrchových vodách využívaných podle §34, informovat též Ministerstvo 
zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu - 
MěÚ Turnov, který o havárii neprodleně informuje správce povodí - Povodí Labe, s.p. 
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 Původce havárie je povinen spolupracovat na odstranění havárie s výše uvedenými 
orgány. Osoby, které se zúčastnily odstraňování havárie, jsou povinny poskytnout 
České inspekci životního prostředí a Hasičskému záchrannému sboru České republiky, 
potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádají. 

Stavba se bezprostředně dotýká VT a je proto nutné po celou dobu realizace stavby umístit 
na korytě VT pod stavbou sorpční rukávec. 

Při kontaminaci vodního toku ropnými látkami je nutné zahájit sanační opatření. Nad nornou 
stěnou aplikovat sorbent (např. Vapex, Nowap) pro zachycení ropné skvrny a ropných látek. 
Po nasycení sorbentu látkou je nutné s takovým materiálem nakládat jako s nebezpečným 
odpadem dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

Součástí zařízení staveniště bude havarijní souprava např. v rozsahu: 

 havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, rohož, nohavice, polštář, PVC 
rukavice, 2x PE pytel),  

 nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H, nebo ekvivalentní 
typ, PE pytle objem 120 l, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba 
řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusu, lahve pro odběr vzorku. 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 
Stavbu bude provádět profesně zdatná a renomovaná odborná firma specializovaná 
na vodohospodářské stavby. Nejedná se o výškové práce, ani práce v nebezpečném prostoru. 
Práce však budou probíhat ve výkopu hloubky větší 1,5 m a bude probíhat manipulace 
s těžkými břemeny (ŽB prefabrikovaný požerák). Během stavby je nutné řídit se obecně 
platnými bezpečnostními pravidly bezpečnosti práce.  

Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmín                                                                     
ky ochrany zdraví při práci. Dále se bude respektovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Pracovníci musí být vyškoleni z hlediska bezpečnosti práce a musí být 
upozorněni na zvláště nebezpečné práce. 

Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (práce 
spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů – ŽB prefabrikovaný 
požerák) bude zpracován plán BOZP (není součástí PD). Zahájení prací nebude s ohledem 
na rozsah stavby oznámeno na OIP. Na stavbě se předpokládá 1 zhotovitel. Charakter stavby 
nepodmiňuje existenci subdodávek. Během realizace stavby není potřeba koordinátora BOZP 
na staveništi. 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny stavby, u kterých je vyžadován bezbariérový přístup. Neřeší se. 

B.8.m Zásady dopravně inženýrských opatření 
Dopravně inženýrská opatření (DIO) se v rámci stavby neřeší. Během realizace stavby budou 
pro přístup ke staveništi využívány veřejně přístupné komunikace.   
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B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v záplavovém území, existuje riziko povodně 
a zaplavení staveniště. Z tohoto důvodu bude pro stavbu vypracovaný povodňový plán stavby, 
podle kterého se musí v případě povodňové situace postupovat. Povodňový plán stavby není 
součástí PD. 

B.8.o Postupy výstavby a rozhodující dílčí termíny 
Doporučený postup výstavby a návaznost stavebních objektů je dán prostorovými možnostmi 
stavby a systémem odvodnění staveniště. 

Postup prací: 

1. příprava staveniště, zřízení zařízení staveniště 
2. vybudování ochrany stromů 
3. vypuštění nádrže (přes spodní výpusti nebo pomocí násosek a prokopem hráze) 
4. odlov ryb (+ případný záchranný transfer zvláště chráněných živočichů)   
5. zpevnění vnitrostaveništních cest a zřízení přístupových koridorů 
6. vytyčení navržených objektů 
7. demolice stávajících objektů  
8. zřízení trubního převodu vody přes prostor stavby spodní výpusti 
9. vyhloubení základových jam pro navržené konstrukce spodní výpusti  
10. zbudování základových konstrukcí spodní výpusti 
11. osazení a zabetonování betonového prefabrikovaného požeráku  
12. usazení a obetonování plastové odpadní trouby DN300 
13. provedení prací na skluzu pod SV (levá část) 
14. zrušení převodu vody a svedení vody do spodní výpusti 
15. dokončení prací na spodní výpusti včetně skluzu a odpadního koryta 
16. zasypání prokopu hráze 
17. úprava břehu v pravém zavázání 
18. provedení výkopu pro BP, navazující skluz a napojení na odpadní koryto 
19. vybudování betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu 
20. provedení konstrukcí z LK na objektu BP (objekt skluzu) 
21. odtěžení koruny hráze 
22. úprava návodního a vzdušního svahu 
23. dosypání koruny hráze 
24. osazení lávek 
25. provedení konečných úprav tělesa hráze a okolí (překrytí zúrodnitelnou zeminou 

a osetí travním semenem)   
26. úklid staveniště, předání pozemků 

B.8.p Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby 
Kontrola stavebního, resp. vodoprávního úřadu v místě stavby proběhne po vypuštění vodní 
nádrže a před dokončením stavby (jako předpřejímka stavby).  
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V rámci stavby bude prováděn standardní dozor nad průběhem stavby ze strany investora – 
technický dozor. Na stavbu bude zván i projektant v rámci autorského dozoru. Na stavbě se 
provedou kontrolní prohlídky se zápisem do stavebního deníku s vedením zápisů dle platných 
předpisů. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V rámci revitalizace dojde krom rekonstrukce objektů spodní výpusti i k vybudování nového 
bezpečnostního přelivu a navýšení hráze, ale hladina normálního nadržení, resp. výška 
přelivné hrany bezpečnostního přelivu, je zachována, nejsou tedy navrženy změny výškových 
úrovní provozní hladiny a maximální hladiny. Jsou navrženy drobné úpravy dna a břehů, 
ovšem tyto úpravy vrací nádrž geometricky k původnímu stavu. Objemy zásobního prostoru 
a retenčního prostoru budou lehce navýšeny, ovšem stávající vodohospodářské řešení nádrže 
bude zachováno. 
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D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Návrh rekonstrukce nádrže Mašov odpovídá základním zásadám návrhu malých vodních nádrží. 
Je podmíněn požadavkem zajistit funkčnost a bezpečnost vodního díla a zároveň snahou 
o hospodárné a v nejvyšší možné míře přírodě blízké řešení.  

Z důvodu lepšího zapojení nádrže do krajiny převládají na stavbě přírodní materiály, jako jsou 
kámen a dřevo. Na stavbě je však použit i beton, ale převážně na skryté základové nebo 
zatopené konstrukce.  

D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.2.1 POPIS NAVRŽENÉ STAVBY 

Zájmová lokalita se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily, v obci Mašov. Předmětem 
projektu je oprava tělesa hráze, vybudování nového bezpečnostního přelivu a výměna spodní 
výpusti stávající malé vodní nádrže (rybníku) Mašov. Dále projektová dokumentace zahrnuje 
přípravu podkladů pro možný návrh tůní v prostorách přilehlých zaniklých nádržích. 

Stavba je navržena na stávající malé vodní nádrži Mašov. Nádrž leží na vodním toku (VT) 
Modřišický potok, který je oficiálně veden až ze samotné nádrže. VT teče z nádrže 
severozápadním až západním směrem, kde se po cca 3,5 kilometrech vlévá do Všeňského 
potoka a následně do řeky Jizery. Údolí v zájmovém úseku a osa Modřišického potoka je 
orientována ve směru severozápad Osa hráze je kolmá k ose údolí. Celková délka řešeného 
úseku údolí je cca 160 m včetně zaniklých nádrží. 

Účel, resp. funkce nádrže po dokončení stavby bude krajinotvorná, ekologická a retenční 
s možným chovem ryb. Realizací stavby dojde k zvýšení bezpečnosti vodního díla a zároveň 
k posílení ekosystémových služeb malé vodní nádrže. 

Nádrž je posouzena na bezpečné převedení návrhového průtoku Q100=3,30 m3.s-1. Na tento 
průtok je navržen a posouzen objekt bezpečnostního přelivu a tomuto průtoku odpovídá 
i maximální hladina v nádrži (Hmax=258,00 m n. m.).  

Navrhovaná stavba se člení na 3 samostatné stavební objekty. Všechny navrhované stavební 
objekty jsou zařaditelné podle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833 - Nádrže na tocích, 
úpravy toků a kanály podskupiny 833 19: nádrže na tocích ostatní. 

 SO 1 – Těleso hráze 

 SO 2 – Spodní výpust 

 SO 3 – Bezpečnostní přeliv 
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D.2.1.a SO 1 – Těleso hráze 
V rámci stavebního objektu SO 1 dojde k rekonstrukci tělesa hráze. Dojde k odtěžení části 
stávajícího zemního tělesa (návodní svah a část koruny hráze) a následně bude hráz dosypána. 
Návodní svah bude opevněn drceným kamenivem a koruna hráze bude oseta travním 
semenem. Součástí SO 1 bude také lehká úprava dna podél návodního líce hráze. 

Hráz - stávající stav 
Čelní hráz délky cca 60 m je homogenní. Osa hráze byla původně mírně vypouklá směrem 
do zátopy, dnes je spíše přímá. Šířka koruny hráze se pohybuje kolem 3,0 m, u levého zavázání 
hráze až 9,0 m. Niveleta koruny hráze je poměrně nevyrovnaná se značnými výškovými rozdíly. 
V nejnižším místě (v místě spodní výpusti) je kóta osy koruny 257,60 m n. m., v nejvyšším místě 
(levé zavázání) je kóta koruny 258,30 m n. m. Návodní svah hráze je neopevněný kromě střední 
části, kde byl při poruchách dodatečně opevněn kamennou dlažbou uloženou na betonové lože 
s vyspárováním. Toto opevnění se však u paty hráze propadlo směrem do tělesa hráze 
a prosakuje tudy voda. Sklon návodního líce je cca 1:1,3. Vzdušní svah hráze má sklon cca 1:2. 
Maximální výška tělesa hráze v profilu spodní výpusti (měřeno od dna odpadní trouby 
na výtoku) je cca 2,6 m. Maximální výška hráze nad terénem v podhrází je cca 3,1 m. 

Z hlediska klasifikace se uvažuje s využitím písčitá hlína (F4/CS) a hlinitý písek (S4/SM). 

Hráz - návrh 
Základní parametry navrženého tělesa hráze: 

 Typ hráze:     čelní, homogenní 
 Konstrukční zemina:    písčitá hlína (F4/CS)  

a hlinitý písek (S4/SM) 
 Max. výška hráze:    3,75 m 
 Délka hráze:     71,5 m 
 Šířka koruny hráze:    3,0 m  
 Kóta koruny hráze (zemní těleso):  258,20 m n. m. 
 sklon návodního líce:    1:3 
 sklon vzdušního líce:    1:2 

Rozsah úprav je dán stávajícím stavem zemního tělesa (protékající hráz, příliš strmé sklony, 
nevyrovnaná koruna). Návrh vychází ze snahy využít alespoň část stávající hráze. Odtěžen bude 
návodní svah hráze a část koruny, v levém zavázání také část vzdušního líce. Základová spára 
návodní paty bude rovnoběžná s úrovní dna, které bude oproti původnímu sníženo. Hráz 
na návodní straně bude znovu sypána a hutněna do požadovaných sklonů (1:3). Odtěžena 
a znovu dosypána bude rovněž koruna hráze na úroveň 258,20 m n. m. Jádrová část hráze 
a převážná část vzdušního svahu budou zachovány. Vzdušní svah bude také dosypán a urovnán 
do sklonu 1:2. Na nově nasypaná koruna bude oseta travním semenem, stejně tak vzdušní líc 
hráze. Půdorysný průběh osy i základní dimenze hráze však budou zachovány. Osa hráze je 
umístěna v ř.km 3,539. 

Pro stavbu hráze bude použita zemina vytěžena v místě stavby. Využita bude část materiálu 
z výkopu pro samotnou hráz, resp. odtěžená část původní hráze, a dále výkopek z prostoru 
břehu a podhrází z výkopu při budování skluzu a odpadního koryta bezpečnostního přelivu. 
Konstrukční zemina pro hráz bude písčitá hlína (F4/CS) a hlinitý písek (S4/SM). 
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Délka hráze bude 71,5 m. Tvar bude přímý s jedním obloukem v pravém zavázání, kde navazuje 
na soukromou nezpevněnou cestu. V levém zavázání koruna hráze navazuje na polní 
nezpevněnou cestu.  

Kóta koruny hráze je 258,20 m n. m. Niveleta koruny hráze bude v celé délce vodorovná. Max. 
výška hráze bude 3,75 m (v profilu spodní výpusti - měřeno od dna odpadní trouby na výtoku). 
Maximální výška hráze vzhledem k terénu v podhrází bude 3,0 m. 

Koruna hráze bude odtěžena („zarovnána“) v celé šířce až na úroveň 257,20 m n. m. Odtěžení 
na základovou spáru bude vždy do hloubky nového dna v zátopě. Svah výkopu (ponechaná část 
hráze) bude mít sklon 1:1. Horní hrana výkopu bude souběžná s osou hráze a povede 
ve vzdálenosti 1,5 m od osy směrem do zátopy. Šířka koruny hráze po „zarovnání“ se bude 
pohybovat v rozmezí cca 3,0 – 4,7 m. Na vzdušním svahu dojde vždy k odtěžení prokořeněné 
vrstvy a v levé části hráze navíc dojde k odtěžení části vzdušního líce tak, aby byla dodržena 
navržená geometrie, tedy šířka koruny hráze a sklon vzdušního líce 1:2.  

Dno výkopu na návodním svahu hráze, tedy základová spára nově sypané části zemního tělesa, 
bude v příčném směru vodorovné. V podélném směru bude základová spára (dno výkopu) 
šikmá.  

V příčném směru je základ dosypávané části hráze navržen jako vodorovný. V podélném směru 
bude provedena ve sklonu, který odpovídá sklonu dna v zátopě a který zároveň zajistí 
odvodnění základové spáry. Podélný sklon bude 3,3 % v levé části a 3,5 %, resp. 11 % v pravé 
části.  Základová spára dosypávané části hráze bude zahloubena 0,3 m pod dno v zátopě. Svahy 
výkopu (v příčném směru) budou mít sklon 1:1.  

Šířka v koruně 3,0 m. Sklon svahu návodního líce bude 1:3 a sklon vzdušního líce 1:2. Sklony 
svahů jsou navrženy dle ČSN 75 2410 pro zvolené konstrukční zeminy. 

Návodní líc bude opevněn kamenným pohozem frakce 63-125 mm tloušťky 200 mm. 
Pod opevněním návodního líce bude provedena filtrační vrstva z kameniva spojité frakce 8 - 
16 mm, která bude zabraňovat vyplavování jemných částic z tělesa hráze. Tloušťka filtrační 
vrstvy je 50 mm. Horní hrana opevnění bude mít stejnou výškovou kótu jako koruna hráze, tedy  
258,20 m n. m. Opevnění i filtrační vrstva se budou v patě opírat o opěrnou záhozovou patku 
z LK střední velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg) s  urovnáním líce. Délka opěrné patky v levé 
části hráze bude 25,1 m a v pravé části 20,9 m + 11,4 m (32,3 m). Celková délka tedy bude 
57,4 m. Opěrná patka bude provedena na dno výkopu pro dosypávanou návodní část hráze 
a tedy 0,3 m pod niveletou dna zátopy. Před provedením opěrné patky bude na pláň položena 
geotextílie netkaná polyesterová 250g/m2. Šířka geotextilie bude 1,2 m. Šířka patky v základové 
spáře bude 0,60 m a sklon líce patky bude stejný jako sklon svahu výkopu, tedy 1:1. Celková 
výška patky bude 0,45 m. Na vzdušní líc patky bude před začátkem sypání a hutnění dalších 
vrstev hráze přeložena část podkladní geotextílie, která přesahuje konstrukci patky směrem 
do hráze. Geotextilie bude zabraňovat vyplavování jemných zemních částic z tělesa hráze.  

Úpravy vzdušního líce jsou rozdílné na pravé a levé straně hráze. Tyto rozdíly vycházejí z různé 
morfologie terénu v podhrází. V levé polovině bude část vzdušního líce odtěžena a pata hráze 
posunuta směrem k zátopě. Pata hráze se postupně směrem k objektu spodní výpusti přibližuje 
k patě původního tělesa hráze. Po celé délce hráze bude dodržen sklon vzdušního líce 1:2 
a bude oset travním semenem. 

Navržené úpravy pravého vzdušního svahu jsou však minimální. Dojde pouze k jeho dosypání 
tak, aby byl v celé délce zajištěn požadovaný sklon 1:2. Navrženy jsou dále úpravy v pravém 
podhrází, aby tak byly vyrovnány terénní nerovnosti, zejména pak v oblasti mezi levým břehem 
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začátku skluzu od bezpečnostního přelivu a vzdušním lícem hráze. Zemina tedy bude v podhrází 
rozprostřena koryta skluzu od bezpečnostního přelivu, až ke vzdušnímu svahu hráze. Mocnost 
vrstvy bude v této oblasti kolem 0,8 m, v ostatních dosypávaných oblastech spíše kolem 0,5 m. 
Dojde tak ke zvýšení vzdušní paty hráze a ke zkrácení délky vzdušního svahu. Vzdušní svah 
(od nové paty) bude překryt zúrodnitelnou zeminou (výkopkem) v tloušťce 100 mm a oset 
travním semenem.   

V patě hráze na vzdušní straně je navržen patní drén. Pouze v úseku u pravého zavázání, kde se 
sklon paty navrhované hráze zvedá, bude patní drén v patě hráze stávající. Patní drén bude 
zahlouben pod stávající rostlý terén. Délka patního drénu je 25,0 m v levé části hráze a 27,5 m 
v pravé části hráze. Patní drén bude zaústěn do odpadního koryta od spodní výpusti 
ve vzdálenosti 1,4 m od výtokového čela (kóta nivelety dna v tomto místě je 254,30 m n. m.). 
Dno patního drénu v levé části bude mít na svém začátku kótu 255,62 m n. m. Dále bude veden 
rovnoběžně s patou navrhované hráze, jeho sklon tedy bude 7,2 %, resp. 2,3 %. Nakonec bude 
sveden do odpadního koryta spodní výpusti ve sklonu 0,7 %. Dno patního drénu v levé části 
bude mít na svém začátku kótu 254,70 m n. m. Nejprve bude veden  bude veden souběžně 
s patou stávající hráze ve sklonu 2,7 % a po 8,5 m povede souběžně s patou navrhované hráze 
ve sklonu 1,6 %. Následně bude sveden do odpadního koryta spodní výpusti ve sklonu 0,5 %. 
Hloubka drénu, resp. výkopu pro drén, se bude pohybovat v rozmezí 0,3-0,95 m. Patní drén 
bude proveden přímo na upravené dno výkopu a je navržen z kameniva frakce 16-32 mm 
a perforovaného (drenážního) plastového potrubí DN150. Výška patního drénu je 250 mm 
a šířka v základové spáře 400 mm. Drén bude proveden při vnějším svahu výkopu, o který se 
bude opírat. Sklon líce drénu bude 1:1. Na patní drén je navržen filtr z kameniva frakce 8-
16 mm, kterým bude drén překrývat z návodní strany i shora. Šikmá tloušťka filtru na návodním 
líci bude 140 mm. Půdorysná šířka bude 200 mm. Tloušťka filtru na drénu je 50 mm a celková 
výška drénu i s filtrem je tedy 300 mm. 
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D.2.1.b SO 2 – Spodní výpust 
V rámci stavebního objektu SO 2 dojde k rekonstrukci spodní výpusti. Stávající objekt bude 
odstraněn. Nová výpust je navržena jako trubní s prefabrikovaným otevřeným ŽB požerákem, 
s výtokovým čelem a s lávkou umožňující přístup k požeráku. Zároveň bude vybudováno 
odpadní koryto až po soutok s odpadním korytem od bezpečnostního přelivu. 

Spodní výpust – stávající stav 

Stávající spodní výpust je tvořená potrubím DN300 a jednodlužovým uzavřeným betonovým 
požeráekm. Potrubí je uloženo kolmo k ose požeráku a jeho délka je cca 11 m. Betonový 
požerák je vysoký cca 3 m. Požerák a především dlužová stěna jsou ve špatném stavu, což je 
patrně jednou z příčin zaklesnuté hladiny v nádrži. 

Spodní výpust - návrh 
Základní parametry spodní výpusti: 

 Typ spodní výpusti:    trubní 
 Typ výpustního objektu:   betonový otevřený požerák 
 Počet dlužových stěn:    2 
 Světlost požeráku:    410x180 mm 
 Výška požeráku (nad dnem):   3,45 m 
 Celková výška kce požeráku:   3,65 m 
 Kóta dna požeráku:    254,60 m n. m. 
 Odpadní trouba:      plastová korugovaná DN 300 
 Podélný sklon trouby:    0,9 % 
 Délka trouby:     14,30+0,20 m 

Požerák 
Spodní výpust je navržena jako trubní s otevřeným prefabrikovaným ŽB požerákem s dvojitou 
dlužovou stěnou (požerák bude dodán na stavbu). Půdorysné rozměry požeráku jsou 
650x620 mm. Tloušťka stěn je 100 - 120 mm. Ve vnitřních stěnách požeráku jsou dvě dvojice 
drážek pro možnost osazení dlužové stěny. Rozměry dluží budou 480x150 mm, resp. 
490x150 mm a tloušťka 50 mm. Každá dluž bude vybavena očkem umožňující manipulaci. 
V přední dlužové stěně budou osazeny česle, které umožní spodní upouštění vody. Rozměry 
česlí budou 450x490 mm. Prostor mezi dlužovými stěnami je možné vyplnit těsnícím 
materiálem (jíl, hrabanka), který zajistí minimalizaci průsaků. Do zadní stěny požeráku je 
osazena odtoková trouba DN 300, na kterou bude po osazení požeráku napojena odpadní 
plastová trouba. Vnitřní rozměry požeráku jsou 0,41x0,18 m (při osazení obou dlužových stěn). 
Na požeráku je umístěn uzamykatelný poklop pro zamezení neoprávněné manipulace. Poklop 
se bude odklápět směrem do boku. Kóta poklopu požeráku je 258,05 m n. m. Horní hrana 
poklopu se tak nachází 0,05 m nad provozní hladinou v nádrži (258,00 m n. m.). Výška požeráku 
od dna je 3,45 m. Celková výška konstrukce požeráku je 3,65 m (požerák bude na hloubku 0,2 m 
zabetonován do základové patky).  

Požerák je usazen na základovou patku z betonu C25/30 XF3 S3, resp. je do základové patky 
zabetonován. Celková výška základové patky je 1,0 m. Konstrukce požeráku bude do základu 
zabetonována na výšku 0,2 m. Základová patka tak bude rozdělena pracovní spárou na část 
výšky 0,8 m a 0,2 m. Kóta pracovní spáry je 254,40 m n. m. Horní hrana patky má kótu 
254,60 m n. m. a základová spára patky 253,60 m n. m. Půdorysné rozměry patky jsou 
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1,0x1,0 m. Spodní část základové patky bude vyztužena dvěma kari sítěmi 
(KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm), které budou umístěny při dolní a horní hraně a min. 
tloušťka krytí je 5 cm. Rozměry sítí jsou 0,6x0,9 m. Do základové patky budou rovněž umístěny 2 
kari sítě (KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm) svisle při stranách patky, které budou procházet 
celým základem i nadzákladovou částí konstrukce (obetonování požeráku a nátoková křídla) 
a budou tak fungovat jako výztuž pracovních spár. 

Požerák bude umístěn na „střed“ tak, aby přesah základu byl 200 mm resp. 180 mm 
v podélném směru a 175 mm v příčném směru. Pro lepší ukotvení požeráku do základu budou 
dvojicí prostupů při spodní hraně požeráku protaženy kotevní závlače - 4 ocelové pruty 
(betonářská ocel) D 14 mm délky 0,9 m. Na vnějším líci budou závlače zahnuty (ohyb 100 mm). 
Výška „zabetonování“ požeráku bude 200 mm. 

Pod základovou patku bude provedena podkladní vrstva tloušťky 100 mm z prostého 
podkladního betonu C25/30 XF3 konzistence S3. Přesah podkladní vrstvy bude na všechny 
strany min. 100 mm tak, aby se na ní dalo umístit systémové bednění. Horní plocha 
podkladního betonu představuje základovou spáru pro základovou patku (kóta 253,60 m n. m.). 

Obetonování a nátoková křídla 
Konstrukce požeráku není umístěna v patě návodního svahu hráze, ale je o cca 4,0 m posunuta 
do tělesa hráze. Vzdálenost zadní stěny požeráku od osy hráze je 6,5 m. Nadzákladová část 
požeráku „zapuštěná“ do tělesa hráze bude obetonovaná a zároveň budou vybudována 
nátoková křídla, která budou vymezovat nátokový prostor před požerákem. Obetonování 
a nátoková křídla jsou navržena z betonu C25/30 XF3 S3. 

Obetonování nadzákladové části požeráku bude provedeno až po osazení a obetonování 
odpadní trouby. Výška obetonování boků požeráku bude 1,80 m (horní hrana 256,40 m n. m.). 
Tloušťka stěn obetonování bude 150 mm. Stěny obetonování budou vyztuženy svisle uloženou 
kari sítí, která bude osazena po stranách do základové patky požeráku. 

Na konstrukci požeráku, resp. jeho obetonování, budou navazovat šikmá nátoková křídla, která 
budou vymezovat zpevněný prostor před požerákem a o která se bude opírat zemní těleso 
hráze. Tloušťka stěn bude 250 mm a výška 1,80 – 0,90 m. Délka nátokových křídel bude 2,8 m. 
Křídla se budou rozevírat směrem do zátopy pod úhlem 25°. Křídla budou založena na betonové 
základové pasy hloubky 1,0 m a šířky 0,5 m, které budou tvořit jeden celek se základovou 
patkou požeráku. Pod základové pasy bude provedena podkladní vrstva tloušťky 100 mm 
z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Přesah podkladní vrstvy betonu bude 
na všechny strany min. 100 mm tak, aby se na ní dalo umístit systémové bednění. Betonová 
konstrukce nátokových křídel bude vyztužena kari sítí (KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). 
Kari síť bude průběžná přes základovou i nadzákladovou část a bude tak tvořit výztuž 
pracovních spár. Nadzákladová část křídel bude vybetonována souběžně s obetonováním 
požeráku. 

Mezi betonovými nátokovými křídly a opěrnou záhozovou patkou z LK v patě hráze je navržena 
rovnanina z LK. Rovnanina bude tvořit přechodovou konstrukci. Půdorysný tvar rovnaniny bude 
obloukový. Délka oblouku bude cca 2,45 m. Výška bude 0,14-0,83 m. Šířka v koruně bude 
0,35 m a v základové spáře 0,40 m. Pro rovnaniny bude použit LK střední velikosti 350 mm 
(hmotnost 80-120 kg). V patě figury budou umístěny větší z používaných kamenů. Rovnanina 
bude prosypána kamenivem frakce 16-32 mm. Mezi rovnaninu a zemní těleso hráze bude 
uložena geotextilie. 
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Dno před požerákem  
Dno před požerákem a mezi nátokovými křídly bude zpevněno dlažbou. Délka zpevněného 
prostoru před požerákem bude 2,5 m. Max. šířka zpevněného prostoru je 3,0 m. Celková plocha 
prostoru zpevněného dlažbou je 4,4 m2. Dlažba bude provedena z kamene do ŠP lože. Min. 
velikost kamenů je 250 mm, tloušťka lože 100 mm. Celková tloušťka dlažby je 350 mm.  

Bezprostředně před dlažbou se bude dno nádrže svahovat ve sklonu 1:8 a bude zpevněno 
pohozem z kameniva frakce 63-125 mm v tloušťce 200 mm. Zpevněna a vysvahována bude 
plocha ohraničena 3,0 m dlouhou hranou dlažby, konstrukcí opěrné záhozové patky a obloukem 
dlouhým 8,8 m definovaným dvěma body v nejzazších rozích záhozové patky a třetím bodem 
na ose 3,4 m vzdáleném od hrany konstrukce dlažby. Celková plocha pohozem zpevněného dna 
je cca 16,0 m2. 

Vodoměrná lať 
Na boční stěnu požeráku bude umístěna vodoměrná lať délky 1,20 m. Horní konec latě bude 
v úrovni horní hrany požeráku. Na vodočetné lati budou vyznačeny úrovně provozní hladiny 
(normálního nadržení) i maximální hladiny. 

Lávka 
Přístup k požeráku bude zajištěn po lávce. Délka lávky bude 4,0 m (rozpětí je 3,7 m). Nosná 
konstrukce bude tvořena uzavřeným rámem z ocelových profilů. Světlá, pochozí část lávky šířky 
600 mm bude z pororoštu. Horní hrana lávky bude mít kótu 258,05 m n. m. a bude tak 0,15 m 
nad Hmax. Nosnost lávky bude min. 250 kg/m. Nosnou část lávky tvoří uzavřený jekl profilu 
120x60x3 mm délky 4 m, na koncích a v polovině vyztužen stejným profilem, vzájemně 
provařeným, na kontrukci se ukládá a přichycuje pochozí podlaha z pororoštu. 

Lávka je na straně hráze uložena na betonovou patku z prostého betonu C25/30 XF3 S3. 
Půdorysné rozměry patky jsou 0,3x0,8 m a výška 0,6 m. K betonové patce bude lávka 
připevněna pomocí závitových tyčí, upevněných do patky na chemické kotvy. Délka vetknutí 
chemické kotvy bude min. 10 cm. Lávka bude k závitovým tyčím připevněna maticemi. 

Na straně požeráku bude lávka položena na ocelový profil L. Použit bude profil L 120x80x3 mm 
délky 650 mm. Lávka položená na L profil bude k profilu připevněna pomocí šroubů.  

Lávka bude opatřena oboustranným dřevěným zábradlím výšky 1,1 m s 3 sloupky na každé 
straně. Sloupky zábradlí budou přes navařené jekly U 120x50 připevněny přímo ke konstrukci 
lávky.  

Odpadní trouba 
Na odtokovou troubu, která je zabetonovaná do požeráku, bude napojeno odpadní potrubí 
tvořící výpustní zařízení. Odpadní potrubí je navrženo z plastové korugované trouby DN 300. 
Délka odpadního potrubí je 14,30 + 0,20 m napojení. Spád trouby je 150 mm (254,60 – 
254,45 m n. m.). Podélný sklon odpadní trouby je tedy 1,0 %.  

Odpadní potrubí procházející tělesem hráze bude uloženo na betonový základ tloušťky 200 mm 
a šířky 1,0 m. Pod základovou desku bude provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 
100 mm z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 konzistence S3. Přesah podkladního 
betonu na každou stranu bude 100 mm a šířka podkladního betonu tak bude 1,2 m. Boky 
základové desky budou provedeny ve sklonu 4:1. Horní šířka desky tedy bude 0,9 m. Základ 
bude proveden z betonu C25/30 XF3 S3 vyztuženého kari sítí (KY 50 11 139 150x150/3x2m 
D8 mm). Deska bude vyztužena při dolní i horní straně. Šířka dolní kari sítě bude 0,8 m. Šířka 
horní kari sítě bude cca 1,5 m, přičemž krajní části budou ohnuty a budou vyčnívat nad základ. 
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Minimální krytí kari sítě bude 50 mm. Základ bude vybetonován do „klasického“ bednění 
z prken.  

Plastová trouba bude uložena na lože z čerstvého betonu tloušťky 5-10 cm tak, aby nevznikly 
netěsnosti mezi základem a troubou a aby bylo zamezeno vzniku preferenčních cest. Horní 
konec bude napojen na troubu požeráku. Dolní konec trouby bude uložen na betonový základ 
výtokového čela s přesahem 2 cm přes líc základu. Ocelovými vázacími drátky bude trouba 
připevněna ke kari síti tak, aby nedošlo k jejímu zvednutí v důsledku vztlaku při betonování. 
Upevnění trouby pomocí drátu bude provedeno po 1 m (14 krát). Následně (a po předchozím 
vybudování výtokového čel) bude trouba obetonována betonem C25/30 XF3 S3. Výška 
obetonování bude 450 mm (cca 120 mm nad horní hranu trouby). Horní hrana bude široká 
400 mm. Stěny obetonování jsou navrženy ve sklonu 3:1, aby bylo možné dokonalé zhutnění 
zeminy v okolí objektu a zajištění tak vodotěsnosti. 

Výtokové čelo 
Odpadní trouba je na vzdušním líci stabilizována betonovým výtokovým čelem. Nadzákladová 
část bude provedená se zděným lícem, který bude tvořit ztracené bednění pro betonovou 
konstrukci. Hloubka základu (bez podkladní vrstvy tloušťky 100 mm) je 0,9 m (kóta základové 
spáry základu je 253,55 m n. m.). Šířka konstrukce je 2,5 m a rozměr v podélném směru je 
0,8 m. Nadzákladová část čela má výšku 0,8 m. Celková výška konstrukce je 1,7 m.  

Základ čela a rub nadzákladové části je navržen z betonu C25/30 XF3 S3 vyztuženého kari sítí 
(KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). Kari síť bude v základové části vytvářet uzavřený „rám“. 
V krajních částech bude kari síť při rubové straně průběžná přes základovou i nadzákladovou 
část a bude tak tvořit výztuž pracovních spár. Pod základ čela bude provedena podkladní vrstva 
tloušťky 100 mm z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Lícová část nadzákladové části 
bude tvořené hrubým řádkovým zdivem MX3 ze soklového kamene (žula) na MC25 s použitím 
plastifikátorů proti mrazovým cyklům. Střední velikost kamene bude 250 mm (min. hmotnost 
40 kg). Líc zdiva bude vyspárován maltou MC25. Poslední řada kamenů bude uložena 
s přesahem 3 cm přes líc výtokového čela. Vyzděná bude i koruna čela. 

Odpadní koryto  
Pod výtokovým čelem bude opraveno stávající odpadní koryto spodní výpusti, které bude 
následně propojeno s odpadním korytem od bezpečnostního přelivu. Celkové délka odpadního 
koryta bude 25,2 m a to včetně soutoku a přechodu do stávajícího odpadního koryta. 

Koryto pod výtokovým čelem v přímém úseku délky 2,5 m bude opevněno rovnaninou z LK 
v březích a záhozem z LK ve dně. Šířka dna bude 0,4 m. Hloubka koryta bude 40 m a sklony 
břehů 1:1,5. Podélný sklon dna v tomto úseku bude 9,5 %. Rovnanina bude provedena 
z lomového kamene min. velikosti 300 mm (hmotnost 80-200 kg) a bude prosypána kamenivem 
frakce 16-32 mm. Zához bude proveden z lomového kameniva střední velikosti 250 mm 
(hmotnost do 80 kg) a bude rovněž prosypán kamenivem frakce 16-32 m. Tloušťka konstrukce 
záhozu bude 250 mm. Hloubka založení rovnanin bude 300 mm, šířka v koruně 350 mm a šířka 
základové spáry bude 400 mm. 

V polovině tohoto úseku bude do odpadního koryta zaústěn patní drén. Drenážní potrubí 
DN150 mm bude vyústěno cca v úrovni dna. V úseku vedení drenážního potrubí DN150 mm 
konstrukcí břehových rovnanin bude potrubí umístěno v chráničce (plná tvrzená PVC trouba 
DN200 mm) délky 1,0 m, aby během budování rovnanina nedošlo k jeho poškození. Drenážní 
potrubí bude vyústěno s přesahem cca 5 cm. 
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V navazujícím úseku dlouhém 11,0 m povede dno ve sklonu 6,8 % o šířce 0,4 m. Hloubka koryta 
pozvolně přejde z 0,4 na 0,3 m a sklon břehů z 1:1,5 na 1:2. Dno koryta bude opevněno 
pohozem kamenivem frakce 63-125 mm tloušťky 250 mm. Břehy budou opevněny záhozem 
z lomového kamene s prosypem (frakce prosypu 16-32 mm) a s urovnáním líce. Střední velikost 
kamene bude 250 mm (hmotnost do 80kg). 

Následující úsek povede ve sklonu 3,2 % o stejném profilu, jako úsek předchozí, dalších 9,7 m. 
Dno i břehy koryta budou opevněny pohozem kamenivem frakce 63-125 mm tloušťky 200 mm. 
Po této délce přejde během 1,0 m opevnění břehů do ztracena a během dalšího 1,0 m přejde 
do ztracena i opevnění dna. 



VN Mašov – revitalizace nádrže 

Technická zpráva   13 

 

D.2.1.c SO 3 – Bezpečnostní přeliv 
V rámci SO 3 bude vybudován nový boční bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze. Součástí 
stavebního objektu bude rámový propustek navazující na přeliv, skluz a odpadní koryto. 
Součástí bude také posun části břehu. 

Bezpečnostní přeliv – stávající stav 
V současnosti k převedení zvýšených průtoků slouží malý čelní betonový přeliv umístěn v ose 
spodní výpusti. Kóta přelivné hrany je cca 257,50 m n. m. Toto řešení je kapacitně i konstrukčně 
zcela nevyhovující a přeliv bude při rekonstrukci hráze odstraněn.  

Návrh 
Základní parametry bezpečnostního přelivu a navazujícího propustku, skluzu a odpadního 
koryta: 

 Typ bezpečnostního přelivu:   boční 
 Návrhový průtok:    Q100=3,30 m3.s-1 
 Kóta přelivu:     257,50 m n. m. (úroveň Hnn) 
 Délka přelivné hrany:    5,35 m 
 Výška přepadového paprsku pro Q100: 0,50 m 
 Délka spadiště:    4,0 m 
 Šířka spadiště:     1,5 m 
 Hloubka spadiště:    1,0 m 
 Podélný sklon spadiště   0,9 % 
 Typ propustku:    rámový 
 Průtočný profil:    1,5x1,0 m 
 Délka:      4,0 m 
 Podélný sklon:     1,5 % 
 Délka skluzu:     13,5 m 
 Podélný sklon skluzu:    17,8 a 7,2 % 
 Délka odpadního koryta:   20,3 m 
 Podélný sklon odpadního koryta  3,2 % 

Celý stavební objekt „SO 3 Bezpečnostní přeliv“ lze konstrukčně rozdělit na objekt přelivu, 
navazující objekt rámového propustku, dále skluz (rozdělený na dva úseky) a navazující odpadní 
koryto. Propustek je navržen z prefabrikovaných ŽB rámů. Základové konstrukce propustku 
i jeho čela budou betonové. Nadzákladové části budou provedeny se zděným lícem, který bude 
tvořit ztracené bednění pro betonovou konstrukci Přeliv (stavěný až po dokončení propustku) 
bude také proveden z kamenného zdiva na MC a z betonu. Přelivná hrana bude z kamenořezů.  
Koryto skluzu bude opevněno konstrukcemi z lomového kamene (rovnanina, zához) a zajištěno 
2 stabilizačními pasy (1 betonový, 1 kamenný). Odpadní koryto bude opevněno lomovým 
kamenem v kombinaci s drceným kamenivem. 

Objekt přelivu 
Bezpečnostní přeliv je situován při pravém zavázání hráze kolmo k ose hráze. Celková délka 
objektu přelivu (úsek spadiště i přechodový úsek) je 6,3 m. 

Délka přelivné hrany (vnitřní přepadová hrana přelivu) je 5,35 m. Kóta přelivu je 257,50 m n. m. 
(na úrovni hladiny normálního nadržení). Návrhový průtok přelivu je Q100 (3,30 m3.s-1), který 
přeliv převede při výšce přepadového paprsku 0,5 m. Kóta hladiny maximálního nadržení je 
tedy 258,00 m n. m.). 



VN Mašov – revitalizace nádrže 

Technická zpráva   14 

 

Půdorysný tvar přelivu je přímý s kolmým zavázáním do břehu. Styk „čelní“ části přelivu 
s „boční“ zavazovací je tvořen obloukem. Délka „čelní“ přímé je 3,5 m a kratší „boční“ přímé 
1,0 m. Poloměr oblouku v ose přelivu je 0,8 m a jeho délka je 1,26 m. Poloměr vnitřní 
přepadové hrany je 0,5 m o délce 0,85 m. 

Samotná přelivná konstrukce je tvořena půlkruhovými kamenořezy. Na přelivnou konstrukci 
navazuje opěrné zeď, která se směrem k propustku zvyšuje a je zarovnaná s návodním lícem 
hráze. Druhou stěnu hráze na styku se břehem tvoří zeď o konstantní výšce odpovídající hladině 
maximálního nadržení, tedy 258,00 m n. m. 

Přelivná konstrukce 
Přelivná konstrukce je vysoká 1,0 m. Její spodní část výšky 0,7 m je navržena se zděným lícem 
a betonovým jádrem a rubovou částí. Zdivo bude fungovat jako ztracené bednění pro 
monolitickou betonovou konstrukci přelivu. Vzdušní (zděný) líc přelivné konstrukce bude mít 
sklon 15:1. Návodní (betonový) líc bude svislý. Šířka koruny této spodní části přelivu výšky 0,7 m 
bude 0,6 m. Samotná přelivná hrana je navržena z půlkruhových žulových kamenořezů 
o poloměru 0,3 m. Výška kamenořezů tedy bude 0,3 m a šířka ve směru toku bude 0,64 m 
(budou o 4 cm přesahovat zděný líc spodní části konstrukce). V místě zavázání do břehu bude 
přeliv přecházet v zavazovací křídlo, které bude zvýšeno o 0,5 m proti hraně přelivu (horní 
hrana křídla bude mít kótu 258,00 m n. m. - Hmax). Délka zavázání bude 1,7 m a šířka křídla 
0,6 m. Přelivná konstrukce bude vybudována na základovém pasu hloubky 0,8 m a šířky 0,7 m. 
Pas je na návodní straně rozšířen o 100 mm proti šířce nadzákladové části přelivu. Základová 
spára tvořená podkladní vrstvou betonu bude vodorovná a bude mít výškovou kótu 
255,65 m n. m. Pracovní spára mezi základovou a nadzákladovou částí konstrukce bude mít 
výškovou kótu 256,55 m n. m. a horní hrana zděné části přelivu 257,20 m n. m.   

Základ přelivu je navržen z betonu C25/30 XF2 XC3 S3. Pod základ bude provedena podkladní 
vrstva tloušťky 100 mm z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Nadzákladová část 
přelivu bude tvořena hrubým řádkovým zdivem MX3 ze soklového kamene (žula) na MC25 
s použitím plastifikátorů proti mrazovým cyklům (vzdušní, pohledový líc konstrukce) a z betonu 
C25/30 XF2 XC3 S3 (jádro a návodní líc konstrukce). Zděná část bude fungovat jako ztracené 
bednění. Střední velikost kamene použitého pro zdění bude 250 mm (min. hmotnost 40 kg). Líc 
zdiva bude vyspárován maltou MC25. Základová konstrukce bude vyztužena kari sítí (KY 50 
11 139 150x150/3x2m D8 mm) uloženou tak, aby vytvářela uzavřený „rám“. Tloušťka krytí bude 
cca 10 cm. Kari síť u návodní stěny bude vytažena až do nadzákladové konstrukce a bude 
průběžná přes základovou i nadzákladovou část přelivu (výztuž pracovní spáry). Horní konec 
kari sítě bude přehnut tak, aby vyztužoval i korunu konstrukce. 

Břeh nádrže navazující na přelivnou konstrukci, resp. na zavazovací křídlo přelivu, bude 
opevněno rovnaninou z lomového kamene. Délka opevnění břehu bude 2,9 m, výška rovnaniny 
1,0 m a sklon líce 1:2,5. 

Rovnanina bude provedena z LK LK min. velikosti 350 mm (hmotnost 100-200 kg). V patě budou 
umístěny relativně větší z používaných kamenů. Rovnanina bude prosypána kamenivem frakce 
16-32 mm. Šířka rovnaniny v koruně a hloubka založení bude 0,4 m. Šířka v základové spáře 
bude 0,45 m. 

Spadiště 
Přes přelivnou hranu bude voda přepadat do spadiště délky 4,0 m (resp. 5,7 m se započtením 
přechodové části) a šířky 1,5 m. Hloubka spadiště na jeho začátku je 1,0 m (kóta dna 
256,50 m n. m.) a na jeho konci 1,035 m (na konci přechodové části je kóta 256,45 m n. m.). 



VN Mašov – revitalizace nádrže 

Technická zpráva   15 

 

Podélný sklon dna spadiště je tedy 0,9 %. Levý břeh spadiště je tvořený opěrnou zdí. Kóta 
koruny zdi bude 258,00 m n. m. a bude tak odpovídat úrovni maximální hladiny v nádrži.  

Dno spadiště bude opevněno kamennou dlažbou z LK na cementovou maltu s vyspárováním 
MC25 (velikost písku v maltě 0-2 mm). Dlažba bude provedena na betonovou desku z betonu 
C25/30 XF3 S3 tloušťky 200 mm. Betonová deska bude vyztužena kari sítí (KY 50 
11 139 150x150/3x2m D8 mm) uloženou horizontálně při dolní i horní hraně desky. Tloušťka 
krytí bude cca 50 mm. Min. velikost kamene dlažby bude 250 mm, min. tloušťka lože 
z cementové malty bude cca 50 mm. Celková tloušťka konstrukce dlažby bude 300 mm. 

Opěrná zeď spadiště 

Výška opěrné zdi na pravém břehu spadiště je 1,5 m na začátku spadiště a 1,55 m v místě 
přechodu do propustku. Sklon líce je 15:1, šířka koruny je 0,7 m a šířka zdi v úrovni dna je 0,8 m. 
Šířka základu zdi je 0,9 m a jeho hloubka 0,8 m. Základová spára zdi (tvořená podkladní vrstvou 
betonu) bude vodorovná a bude mít výškovou kótu 255,65 m n. m. (stejně jako základ přelivu). 
Pracovní spára mezi základovou a nadzákladovou částí zdi bude mít výškovou kótu 
256,45 m n. m. Opěrná zeď je navržena stejně jako konstrukce přelivu z kamenného zdiva (líc) 
a betonu (jádro a rub). Líc zdi, který bude fungovat jako ztracené bednění, bude tvořen 
z kamenného zdiva MX3 ze soklového kamene (žula) střední velikosti 250 mm (min. hmotnost 
40 kg) na MC 25 (malta s přidáním plastifikátorů proti mrazovým cyklům). Líc bude vyspárován 
maltou MC25. Vyzděna bude rovněž koruna zdi. Jádro a rub zdi, stejně jako základ zdi, budou 
vybetonovány z prostého betonu C25/30 XF3 S3. Pod základ bude provedena podkladní vrstva 
tloušťky 100 mm z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Betonová část zdi bude 
vyztužena kari sítí (KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm) stejně jako konstrukce přelivu (svisle 
a vodorovně uloženou kari sítí). 

Přechodový úsek přelivu 
Spodní část objektu přelivu délky 1,7 m představuje přechod mezi spadištěm a objektem 
rámového propustku. Tento přechodový úsek pokračuje ve stejném sklonu i profilu jako 
spadiště, pouze návodní stěna přejde z objektu přelivu na opěrnou zeď, která bude stoupat 
směrem ke koruně hráze rovnoběžně s návodním svahem hráze (tedy ve sklonu 1:3) a zároveň 
se bude rozšiřovat tak, aby byla zachována šířka spadiště a sklon vzdušního líce stěny. Šířka 
koruny opěrné zdi se plynule zvětší na 0,6 m. Sklon dna zůstává stejný jako ve spadišti, tedy 
0,9 %. Pravá strana přechodového úseku je stále tvořena opěrnou zdí dosahující úrovně 
maximální hladiny, tedy 258,00 m n. m. 

Základová spára zdi (tvořená podkladní vrstvou betonu) bude vodorovná a bude mít výškovou 
kótu 255,65 m n. m. (stejně jako základ konstrukcí v úseku spadiště). Výška základové 
konstrukce také zůstane na stejné úrovni 0,8 m, tedy 256,45 m n. m. Výška opěrné zdi 
na pravém břehu tak bude 1,55 m, sklon líce je 15:1, šířka koruny je 0,7 m a šířka zdi v úrovni 
dna je 0,8 m. Šířka základu zdi je 0,9 m. Opěrná zeď na levé straně bude v celé délce 1,7 m 
korunou kopírovat návodní svah hráze a výška se bude zvyšovat z 1,05 m na 1,64 m. Sklon líce 
je 15:1, šířka koruny zdi bude 0,56-0,6 m a šířka v úrovni dna bude 0,6-0,75 m. Šířka základu 
bude 0,7-0,85 m. 

Líc zdí, který bude fungovat jako ztracené bednění, bude tvořen z kamenného zdiva MX3 
ze soklového kamene (žula) střední velikosti 250 mm (min. hmotnost 40 kg) na MC 25 (malta 
s přidáním plastifikátorů proti mrazovým cyklům). Líc bude vyspárován maltou MC25. Vyzděna 
bude rovněž koruna zdí. Jádro a rub zdi, stejně jako základ zdi, budou vybetonovány z prostého 
betonu C25/30 XF3 S3. Pod základ bude provedena podkladní vrstva tloušťky 100 mm 
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z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Betonová část zdi bude vyztužena kari sítí (KY 50 
11 139 150x150/3x2m D8 mm) stejně jako konstrukce přelivu (svisle a vodorovně uloženou kari 
sítí). 

Dno přechodového úseku bude opevněno stejně jako dno spadiště. Tedy kamennou dlažbou 
z LK na cementovou maltu s vyspárováním MC25 (velikost písku v maltě 0-2 mm). Min. velikost 
kamene dlažby bude 250 mm, min. tloušťka lože z cementové malty bude 50 mm. Celková 
tloušťka konstrukce dlažby bude 300 mm. Dlažba bude provedena na betonovou desku 
z betonu C25/30 XF2 XC3 S3 tloušťky 200 mm. Betonová deska bude vyztužena kari sítí (KY 50 
11 139 150x150/3x2m D8 mm) uloženou horizontálně při dolní i horní hraně desky. Tloušťka 
krytí bude cca 50 mm. Betonová deska bude taktéž provedena ve sklonu dna (0,9 %). 

Propustek 
Na konstrukci přelivu bude navazovat objekt propustku, který bude bezpečně převádět 
povodňové průtoky tělesem hráze. Propustek je navržen ze 4 prefabrikovaných ŽB rámů délky 
1,0 m (délka 4,0 m). Průtočný profil rámů 1,5x1,0 m při podélném sklonu 1,5 % zajistí převedení 
návrhového průtoku Q100. 

Čela propustku 
Na návodní i povodní straně bude propustek zajištěn betonovými čely se zavazovacími křídly. 
Nadzákladová část bude provedená se zděným lícem, který bude tvořit ztracené bednění pro 
betonovou konstrukci. Hloubka základu (bez podkladní vrstvy tloušťky 100 mm) je 0,8 m (kóta 
základové spáry základu je 255,45, resp. 255,40 m n. m.). Nadzákladová část obou čel má kótu 
258,10 m n. m. Celková výška konstrukcí je tedy 2,65 m, resp. 2,7 m. 

Základy čel a ruby nadzákladových částí jsou navrženy z betonu C25/30 XF3 S3 vyztuženého kari 
sítí (KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). Kari síť bude v základové části vytvářet uzavřený 
„rám“. V krajních částech bude kari síť při rubové straně průběžná přes základovou 
i nadzákladovou část a bude tak tvořit výztuž pracovních spár. Pod základ čela bude provedena 
podkladní vrstva tloušťky 100 mm z prostého podkladního betonu C25/30 XF3 S3. Lícová část 
nadzákladové části bude tvořené hrubým řádkovým zdivem MX3 ze soklového kamene (žula) 
na MC25 s použitím plastifikátorů proti mrazovým cyklům. Střední velikost kamene bude 
250 mm (min. hmotnost 40 kg). Líc zdiva bude vyspárován maltou MC25. Poslední řada kamenů 
bude uložena s přesahem 3 cm přes líc výtokového čela. Vyzděná bude i koruna čela. 

Zábradlí 
Na římsy čel propustku bude osazeno dřevěné zábradlí výšky 1,1 m. Na každé straně bude 
zábradlí tvořeno 5 sloupky. Celkem tedy bude použito 10 sloupků z trámků 100x100 mm výšky 
1,0 m. Osová vzdálenost sloupků bude 1,1 m. Krajní sloupky budou umístěny 0,2 m od kraje 
římsy. V příčném směru budou sloupky umístěny 0,3 m od okraje římsy. Sloupky budou 
upevněny na kovové patní desky, které budou usazeny do koruny opěrné zdi na chemickou 
kotvu. Madlo a výplň zábradlí bude tvořeno fošnami 50x240x2450 mm (2 ks), resp. 
40x140x2450 mm (4 ks). Délka zábradlí bude 4,9 m. 

Rámová propust 
Propustek je navržen ze 4 prefabrikovaných ŽB rámových propustí 1500x1000 mm délky 
1000 mm. Tloušťka stěn rámů bude 200 mm. Vnější rozměry rámů tak budou 1,9x1,4 m. 
Celková délka je 4,0 m. Rámy budou uloženy na betonovou základovou desku, resp. 
na základový pas návodního a povodního čela. 
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Základová deska bude provedena mezi základové pasy čel. Tloušťka desky bude 0,3 m. 
Půdorysné rozměry budou 2,9x2,2 m. Deska bude rozšířena o 200 mm na každou stranu oproti 
rámu. Horní plocha desky bude navazovat na horní hranu základových pasů a bude tedy 
provedena v mírném sklonu cca 1,5 %. Základová deska bude provedena z betonu C25/30 XF2 
XC3 S3 přímo na upravené dno výkopu. Základová deska bude při horní i dolní straně vyztužena 
vodorovně uloženou kari sítí KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). Na základovou desku budou 
osazeny rámové propusti.  

Skluz a odpadní koryto 
Na objekt propustku navazují skluz a dále odpadní koryto, která budou převádět vodu 
od bezpečnostního přelivu do koryta Modřišického potoka v podhrází.  

Trasa skluzu a navazujícího odpadního koryta je tvořena dvěma oblouky a dvěma přímými 
úseky. První úsek je přímý a bezpečně odvede vodu od tělesa hráze. Jeho délka je 9,0 m. 
Na tuto část navazuje levotočivý oblouk, který stočí směr toku k odpadnímu korytu spodní 
výpusti. Tento oblouk je dlouhý 8,0 m o poloměru 10,8 m. Na něj navazuje přímá část o délce 
6,5 m a na tu poslední oblouk o délce 17,3 m a poloměru 1,7 m, který se již koryto napojuje 
na odpadní koryto od spodní výpusti, a dále bude voda pokračovat korytem původního 
odpadního koryta. 

Celková délka skluzu je 23,5 m. Podélný sklon koryta skluzu je 17,8 %, resp. 7,2 %. Skluz je 
zajištěn stabilizačními pasy a opevněn konstrukcemi z LK. Navazující odpadní koryto délky 
17,3 m má podélný sklon jen 3,2 % a opevněno je stejným způsobem jako odpadní koryto od 
spodní výpusti. 

Skluz 
Koryto skluzu bude zajištěno 2 stabilizačními pasy a bude členěno na 2 dílčí úseky. První pas, 
který bude zajišťovat skluz na dolním konci, je navržen jako kamenný (KP). Druhý pas, který je 
navržený na konci prvního přímého úseku, a tedy rozděluje skluz na „dolní“ a „horní“ úsek, je 
navržen jako betonový (BP). Horní úsek bude mít sklon 17,8 % a dolní 7,2 %. Průtočný profil se 
bude po celé délce plynule měnit. Kapacita horního úseku přesahuje návrhový průtok BP 
(Q100=3,30 m3.s-1). Kapacita dolního úseku skluzu je rovna Q100. Větší hydraulické namáhání 
bude mít horní úsek a tomu odpovídá i navržené opevnění. 

Horní úsek 
Délka úseku je 9,0 m a je tvořen přímou trasou. Na horním konci má dno koryta kótu 
256,40 m n. m. (povodní strana propustku). Na dolním konci je kóta dna 254,80 m n. m. (pas 
BP). Spád úseku je 1,6 m a podélný sklon dna je 17,8 %.  

Průtočný profil je proměnný. V horním profilu je dán velikostí rámové propusti. Šířka dna 
bezprostředně pod propustkem je 1,5 m, hloubka koryta 0,9 m a sklony břehů 1:1. Koryto se 
bude v celé délce úseku plynule zužovat, břehy se budou „pokládat“ a jejich výška snižovat. 
Na dolním konci (zajištěném betonovým pasem BP) bude mít koryto lichoběžníkový průtočný 
profil s šířkou dna 1,3 m, hloubkou 0,6 m a sklonem břehů 1:1,5. 

Dno bude opevněno rovnaninou z LK do lože ze štěrkodrtí (frakce 8-32 mm). Rovnanina bude 
provedena s prosypem a vyklínováním. Použity budou lomové kameny střední velikosti hlavní 
osy 500 mm (hmotnost 200 - 500 kg). Kameny budou ukládány na štět, tedy nejdelší osou svisle. 
Min. tloušťka ŠD lože bude 100 mm. Celková tloušťka konstrukce bude 450 mm + výstupky. 
Rovnanina bude prosypána kamenivem frakce 16-32 mm. Povrch rovnaniny bude drsný, 
tvořený výstupky relativní výšky 10-15 cm tak, aby došlo k utlumení energie vody.  
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Břehy budou opevněny rovnaninou z LK střední velikosti 350 mm (hmotnost 80 - 120 kg). V patě 
budou umístěny relativně větší z používaných kamenů. Rovnanina bude prosypána kamenivem 
frakce 16-32 mm. Šířka v koruně a v základové spáře je 0,5 m, hloubka založení rovnaniny je 
0,6 m. 

Betonový pas BP 
Průtočný profil pasu BP má lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 1,3 m, sklonem břehů 1:1,5 
a hloubkou 0,6 m. Kóta dna pasu je 254,80 m n. m. Šířka konstrukce ve směru toku je 0,5 m. 
Délka zavazovacích křídel je 1,0 m a celková šířka v příčném směru je tak 5,1 m. Hloubka 
založení pasu je 0,9 m (bez podkladní vrstvy betonu). Pas je navržen z  betonu C25/30 XF3 S3. 
Beton bude vyztužen kari sítí (KY 50 11 139 150x150/3x2 m D8 mm). Kari síť bude umístěna při 
obou stranách konstrukce a bude vytvářet polouzavřený „rám“. Pod pas bude provedena 
podkladní vrstva tloušťky 100 mm z podkladního betonu C25/30 XF3 S3. 

Dolní úsek 
Délka úseku je 14,5 m. Trasa je tvořena levotočivým obloukem a navazující přímou částí. 
Na horním konci má dno koryta kótu 254,80 m n. m. (pas BP). Na dolním konci je kóta dna 
253,70 m n. m. (pas KP). Spád úseku je 1,1 m a podélný sklon dna je 7,6 %. 

Koryto má v celém úseku stejnou hloubku, a to 0,6 m. Šířka dna se bude pozvolna měnit, a to 
tak, že na prvních 8 m, tedy v trase oblouku, se dno koryta zúží z 1,3 m na 0,9 m a během 
dalších 6,5 m, tedy na délce přímé části, se zúží na 0,8 m. Břehy budou neměnné v části oblouku 
a z betonového pasu vyjdou ve sklonu 1:1,5. V přímé části se budou postupně pokládat z 1:1,5 
na 1:2. 

Dno i břehy budou opevněny záhozem z LK s prosypem. Použity budou kameny min. velikosti 
300 mm (hmotnost 80-150 kg). Zához bude proveden do svahovaného výkopu. Tloušťka 
konstrukce ve dně bude 0,4 m. O 0,4 m na každou stranu bude rovněž rozšířena figura 
v základové spáře oproti šířce dna koryta. Tloušťka konstrukce v úrovni břehové hrany bude 
0,35 m. Zához bude prosypán kamenivem frakce 16-32 mm. Povrch záhozu však musí zůstat 
drsný tak, aby došlo k utlumení energie vody. Prosypáním povrchu záhozu nesmí dojít k jeho 
„zahlazení“. 

Kamenný pas KP 
Průtočný profil pasu KP odpovídá konci koryta dolního úseku skluzu. Šířka ve dně je 0,8 m, 
hloubka 0,6 m a sklony břehů 1:2. Kóta dna pasu bude 253,70 m n. m. 

Pas je navržen z rovnaniny z LK. Použity budou velké, spíše protáhlé kameny. O velikost kamene 
cca 0,4x0,4x0,6 m (hmotnost kamene 200 – 300 kg). Kameny budou kladeny ve dvou řadách 
na „štět“ do dna i do břehů. Hloubka založení konstrukce bude 0,6 m (na dolní straně) a o 0,5 m 
na každou stranu bude rovněž rozšířena figura v základové spáře oproti šířce dna koryta. Šířka 
v břehové hraně bude 0,6 m. Šířka konstrukce ve směru toku bude 0,8 m. Kameny pasu budou 
prosypány štěrkodrtí frakce 16-32 mm. 

Odpadní koryto 
Na skluz navazuje odpadní koryto délky 14,3 m, trasa je tvořena obloukem o poloměru 17,0 m. 
Spád v úseku je 0,47 m a podélný sklon dna je 3,2 %. 

Průtočný profil je proměnný. V celé délce se dno plynule zužuje z 0,8 m na 0,4 m a hloubka 
z 0,6 m na 0,3 m. Sklony břehů jsou po celou dobu 1:2. Ve spodním úseku odpadního koryta 
dochází k soutoku s odpaním korytem od spodní výpusti, resp. s korytem Modřišického potoka. 
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Dno i břehy budou opevněny záhozem z LK s urovnáním. Bude použit kámen o minimální 
velikosti kamene 300 mm (hmotnost 80 - 150 kg). V patě figury budou umístěny větší 
z používaných kamenů. Zához bude prosypán kamenivem frakce 16-32 mm. Hloubka založení 
konstrukce bude 0,4 m. Šířka v základové spáře bude 0,40 m a v koruně 0,35 m. Následně 
přejde opevnění koryta v pohoz kamenivem frakce 63-125 mm a napojí se na koryto stávající. 

  

 

 



VN Mašov – revitalizace nádrže 

Technická zpráva   20 

 

D.2.2 POPIS PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Staveniště se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily, v obci Mašov. Předmětem stavby je 
revitalizace stávající MVN Mašov. Stavební práce budou probíhat v prostoru této nádrže a v 
blízkém okolí.  

 Zemní a stavební práce bude nutno provádět se zvláštním zřetelem na ochranu ŽP 
(stavbou budou dotčeny VKP),  

 Před začátkem stavebních prací se vybuduje zázemí staveniště. V rámci zařízení 
staveniště se osadí mobilní toalety, uzamykatelný sklad a zároveň bude upravena plocha 
pro uložení stavebního materiálu. V prostoru ZS je možné osadit i stavební buňku. 

 Před začátkem stavby se vytyčí těleso hráze, objekty spodní výpusti, bezpečnostní 
přeliv se skluzem a upravované břehy 

 Zemní práce budou prováděny za pomoci stavební mechanizace. Na stavbě budou 
preferovány stroje menších rozměrů, pásové – roznášení tíhy stroje a minimalizace tlaku 
na povrch půdy.  

 Základové pracovní spáry a přelivné hrany příčných objektů musí být provedeny velmi 
pečlivě, veškeré dimenze musí být v souladu s výkresovou dokumentací. 

 Přístup na staveniště je možný ulicí U Školy, která je dostupná ze silnic III/27926 a 
III/27927.  

 Užitková voda potřebná pro výstavbu zdiva bude na stavbu dovážena v cisternách, její 
odebírání z toku je zakázáno. Pitná voda bude dodávána na stavbu jako balená. 

 Beton bude na stavbu dodáván jako hotová směs předepsané kvality a třídy. Bude-li 
potřeba beton na stavbě rozmíchávat, je možné dodávat suchý beton předepsané třídy. 
K rozmíchání je třeba na stavbu dovést vodu. 

 Záměsová voda bude odpovídat ČSN EN 1008. Při míchání betonu na stavbě bude 
doložen míchací předpis, který bude odsouhlasen AD a TDS. Míchání betonu je možné 
pouze při zřízení míchacího centra, jehož vybavení bude odsouhlaseno TDS.  

 Beton musí být na stavbě kvalitně uložený a ošetřený. 
 Betonové konstrukce jsou navrženy z betonu tř. C25/30 XF3 konzistence S3, resp. S2  
 Jako stavební kámen na zdění bude používán soklový kámen (žula, např. z kamenolomu 

Černá Studnice – vzdálenost cca 27 km.). Kámen na zdění musí být certifikován pro 
použití v prostředí se smáčením a střídavým působením mrazu a tání (označení zdiva 
MX3). 

 Pro nezděné konstrukce (rovnaniny, záhozy, pohozy, dlažba) bude použit kámen 
odpovídající místním geologickým podmínkám - např. melafyr z lomu Bezděčín 
(vzdálenost cca 14 km)  

 Stavební kámen musí splňovat požadavky na kámen pro vodní stavby (ČSN EN 13383-1) 
 Stavební práce budou realizovány s ohledem na klimatické podmínky. Při zdění při 

vyšších teplotách na přímém slunci bude vyzděná konstrukce chráněna před sluncem, 
resp. vysycháním zakrytím plachtou (shodně se stavebními hmotami). V případě výskytu 
denních teplot stabilně kleslých k 5°C nebudou zdící práce prováděny vůbec. Do zdí je 
zakázáno používat kámen se zmrazky zeminy a prachu, stejně jako kámen s ledovou 
krustou, se zbytky po betonu a maltě, kámen zašpiněný blátem. 

 Vybudované zděné konstrukce budou chráněny po dobu min. 7 dnů od vybudování. 
Ochrana konstrukcí bude provedena pomocí mokré geotextílie, která bude překryta 
nepropustnou plachtou. V době vysokých teplot bude zajištěno mlžení.  
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 Během stavby spodní výpusti bude voda převáděna plastovým potrubím DN300 
prokopem v tělese hráze. Průsaková voda bude z výkopů čerpána a odváděna do koryta 
pod hrází.  

 Veškeré zakrývané konstrukce a základové spáry nechá zhotovitel stavby před 
zakrytím odsouhlasit orgánem dozoru investora, o čemž se provede zápis 
do stavebního deníku. 

 Podle zvoleného postupu prací se na závěr provede úklid staveniště, demontáž jeho 
segmentů a pozemky narušené v souvislosti s realizací stavby budou uvedeny 
do původního stavu. Stav před stavbou bude dokumentován na fotografiích. 

Doporučený postup výstavby a návaznost stavebních objektů je dán prostorovými možnostmi 
stavby a systémem odvodnění staveniště.  

Postup prací: 

1. příprava staveniště, zřízení zařízení staveniště 
2. vybudování ochrany stromů 
3. vypuštění nádrže (přes spodní výpusti nebo pomocí násosek a prokopem hráze) 
4. odlov ryb (+ případný záchranný transfer zvláště chráněných živočichů)   
5. zpevnění vnitrostaveništních cest a zřízení přístupových koridorů 
6. vytyčení navržených objektů 
7. demolice stávajících objektů  
8. zřízení trubního převodu vody přes prostor stavby spodní výpusti 
9. vyhloubení základových jam pro navržené konstrukce spodní výpusti  
10. zbudování základových konstrukcí spodní výpusti 
11. osazení a zabetonování betonového prefabrikovaného požeráku  
12. usazení a obetonování plastové odpadní trouby DN300 
13. provedení prací na skluzu pod SV (levá část) 
14. zrušení převodu vody a svedení vody do spodní výpusti 
15. dokončení prací na spodní výpusti včetně skluzu a odpadního koryta 
16. zasypání prokopu hráze 
17. úprava břehu v pravém zavázání 
18. provedení výkopu pro BP, navazující skluz a napojení na odpadní koryto 
19. vybudování betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu 
20. provedení konstrukcí z LK na objektu BP (objekt skluzu) 
21. odtěžení koruny hráze 
22. úprava návodního a vzdušního svahu 
23. dosypání koruny hráze 
24. osazení lávek 
25. provedení konečných úprav tělesa hráze a okolí (překrytí zúrodnitelnou zeminou a osetí 

travním semenem)   
26. úklid staveniště, předání pozemků 
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D.2.2.a Přípravné práce 
Před začátkem stavebních prací se pořídí fotodokumentace stávajícího stavu okolí stavby 
a přístupové cesty. Následně bude provedena příprava staveniště. Vybuduje se zařízení 
staveniště na pravém břehu v blízkosti příjezdové cesty. V rámci zařízení staveniště se umístí 
mobilní toalety a uzamykatelný sklad. Možné je v rámci zařízení staveniště osadit i stavební 
buňku. 

Prvním krokem stavby bude vypuštění nádrže. Stávající spodní výpust je funkční a k vypuštění 
nádrže tedy dojde postupným odebráním dluží z požeráku. 

Dále je nutné před samotnou stavbou a zahájením výkopových a zemních prací vytyčit osobou 
odborně způsobilou (geodet) osy objektů, od kterých budou dál rozměřovány a přenášeny další 
potřebné míry na stavbě, a body vymezující rozsah úpravy břehů. 

Stromy, nacházející se v blízkosti staveniště budou během stavby chráněny před poškozením 
dřevěnou konstrukcí. Konstrukce bude tvořena dřevěnými fošnami, které budou opřeny 
o "polštářování" (možné použít například staré pneumatiky). Min. výška konstrukce bude 1,8 m. 
Jednotlivé fošny nesmí být postaveny na kořenové výběhy). Fošny budou staženy např. 
ocelovým lankem a to min. ve 2 výškových úrovních. 

Odvodnění staveniště je nutné především pro stavební objekty SO 1 a SO 2. Před začátkem 
stavby spodní výpusti bude zřízen trubní převod vody. Po dokončení stavby spodní výpusti bude 
voda svedena spodní výpustí. Vzhledem k poměrně plochému rybničnímu dnu bude nutné 
během následné stavby hráze, resp. během sypání návodní paty hráze, prostor hráze 
ohrázkovat tak, aby nedocházelo k zaplavování vodou z přítoků. 

D.2.2.b Zemní práce 
Po vybudování ZS a provedení všech potřebných prací na přípravě stavby budou zahájeny zemní 
(výkopové) práce. Výkopové práce budou provedeny v prostoru tělesa hráze, na břehu nádrže 
a také bude proveden výkop pro bezpečnostní přeliv a odpadní koryta, resp. skluz.  

Prvním krokem zemních prací bude sejmutí svrchní prokořeněné vrstvy zeminy v tloušťce 
100 mm a její uložení na mezideponii. Tento materiál bude uložen na deponii na levém břehu 
nádrže. 

Po odstranění prokořeněné vrstvy budou zahájeny výkopové práce v prostoru hráze, funkčních 
objektů a na břehu nádrže. Největší objem zemních prací je navržen v rámci stavebních objektů 
SO 1 (Těleso hráze) a SO 3 (Bezpečnostní přeliv). Vhodné zeminy z výkopů tělesa hráze 
a z břehu (zeminy vhodné zrnitosti a vlhkosti) budou použity jako konstrukční zemina na stavbu 
hráze. Před uložením do tělesa hráze bude zemina uložena na mezideponii. Vytěžená zemina 
s příliš vysokou přirozenou vlhkostí by měla být uložena na mezideponii tak, aby došlo k jejímu 
částečnému odvodnění před jejím použitím jako konstrukční zeminy. Výkopek vzniklý při 
hloubení skluzu od bezpečnostního přelivu a odpadních koryt bude primárně využit na terénní 
úpravy v podhrází. 

D.2.2.c Betonové konstrukce 
V rámci stavby jsou jako betonové navrženy konstrukce bezpečnostního přelivu (přeliv, 
propustek, stabilizační pas skluzu). Samostatně, ve vlastní kapitole, jsou řešeny betonové 
konstrukce spodní výpusti. 
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Doprava 
Beton bude na stavbu dodáván jako hotová směs dovezena autodomíchávačem. Při betonování 
konstrukcí spodní výpusti bude čerpání betonu probíhat z hráze a při stavbě bezpečnostního 
přelivu z pravého zavázání hráze. 

Některé specifické konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 XF3 konzistence S2 (spádový 
beton propustku). Vzhledem k malému objemu konstrukce je možné v tomto případě použít 
suchý beton předepsané třídy. Při míchání betonu na stavbě bude doložen míchací předpis, 
který bude odsouhlasen AD a TDS. Míchání betonu je možné pouze při zřízení míchacího centra, 
jehož vybavení bude odsouhlaseno TDS. K rozmíchání je třeba na stavbu dovést vodu. 
Záměsová voda bude odpovídat ČSN EN 1008. 

Provádění konstrukcí 
Před stavbou betonového základu je nutné vyhloubit základovou rýhu, resp. jámu pro navržený 
objekt. Půdorysné rozměry dna výkopu budou oproti navrženému rozměru konstrukce zvětšeny 
o 0,5 m na každou stranu tak, aby vznikl dostatečný manipulační prostor pro zhotovení 
a demontáž bednění a zároveň aby bylo umožněno dostatečné zhutnění zásypu, což zamezí 
průsakům. Svahy výkopu budou mít sklon max. 2:1. 

Před samotnou stavbou základu betonových konstrukcí se musí nejprve odčerpat průsaková 
voda z výkopu a až následně může začít budování základů. Budování základů bude probíhat 
technologií litého betonování betonem C25/30 XF3 konzistence S3. 

Nejprve se na dno výkopu provede vrstva podkladního betonu C25/30 XF3, konzistence S3 
tloušťky 100 mm. Podkladní vrstva betonu bude provedena s přesahem min. 100 mm 
na všechny strany od základové konstrukce tak, aby bylo na rovnou plochu možné vybudovat 
bednění. Horní plocha podkladního betonu musí mít výškovou kótu stanovenou projektem 
(výkresem). Podkladní beton bude proveden přímo do rostlého terénu. Po zatvrdnutí podkladní 
vrstvy se zbuduje bednění. V případě, že konstrukce jsou navrženy vyztužené kari sítí, se 
do bednění uloží navržená kari sít. Nutné je dodržet tloušťku krytí výztuže, tedy vzdálenost 
od stěn bednění.  Následně se celý prostor bednění vybetonuje betonem C25/30 XF3, 
konzistence S3.  

V případě provádění betonáže za slunného počasí s teplotami nad 20°C je nutné beton při 
tuhnutí pravidelně vlhčit, aby nedošlo k jeho popraskání díky vysokým hydratačním teplotám 
uvnitř betonu a zároveň díky nadměrným okolním teplotám. Betony je zároveň nutné zakrývat 
textilií a chránit je tak před přímým slunečním zářením nebo sníženými teplotami. Betonování 
musí proběhnout najednou v celém pracovním záběru, skladování betonu na místě je 
nepřijatelné. Konzistenci, velikost kameniva a případně přidání dalších příměsí a plastifikátorů je 
nutné dohodnout dle místních klimatických podmínek na stavbě přímo s betonárkou v době 
plánované betonáže.   

Z důvodu zvýšení bezpečnosti proti posunutí konstrukce v základové spáře je nutno věnovat 
zvýšenou pozornost stavu základové spáry před započetím betonáže základu, resp. podkladní 
vrstvy betonu. Na dně výkopu nesmí být přítomny kaluže vody.  

Pracovní spáru je nutno provést zdrsněnou a před zděním nebo dalším betonováním zajistit její 
vyčistění (na pracovní spáře nesmí být nečistota, zabahnění). Zdrsnění pracovní spáry bude 
provedeno po mírném zavadnutí betonu např. hráběmi tak, aby vznikl nepravidelný povrch 
zajišťující propojení betonového základu a zděné části konstrukce, resp. horního betonu. 
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D.2.2.d Zdící práce 
Zděná konstrukce je navržena u objektu spodní výpusti (výtokové čelo) a u objektu 
bezpečnostního přelivu. U nadzákladových konstrukcí těchto objektů bude z kamenného zdiva 
vyzděn pouze líc, který pak bude fungovat jako ztracené bednění pro vlastní betonové „tělo“ 
konstrukce. Líc těchto konstrukcí bude vyzděn z hrubého řádkového zdiva.  

Na provedený betonový základ se vyzdí nadzákladová část konstrukcí z hrubého řádkového 
zdiva MX3 ze soklového kamene (žula) na MC 25 (malta s přidáním plastifikátorů proti 
mrazovým cyklům). Střední velikost kamene bude 250 mm (min. hmotnost 40 kg). Bude 
používán kámen, který lze použít v prostředí se smáčením a střídavým působením mrazu a tání 
(označení zdiva MX3). 

Zdění bude probíhat jako řádkové, vzájemně provazované kamenné zdivo s vyspárováním lícové 
plochy. Kameny budou kladeny systémem běhounů a vazáků, kdy na cca dva běhouny bude 
navazovat vazák, uložený kolmo do vnitřku konstrukce. Hloubka vazáku má být nejméně 
1,5násobek výšky vrstvy. Hloubka běhounu má být nejméně rovná výšce vrstvy.  

 Při zdění je nutné dbát na šířku spár mezi kameny, které budou v rozmezí 2-4 cm, 
ojediněle je možný výskyt širší spáry. Průčelní hrany kamenů musí být co možná přímé, 
rohy ostře opracované.  

 Zdění bube probíhat mokrou formou, kámen bude zbavený všech nečistot, maltové lože 
bude bez prachu a kaluží vody. Kámen před uložením do maltového lože musí být 
navlhčený.  

 Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba zaschlé ložné 
plochy navlhčit. Zdivo musí být za suchého horkého počasí chráněno před prudkým 
vysušováním a slunečními paprsky zakrytím a vlhčením.  

 Opracování kamenů bude prováděno mimo lože. Kameny je nutné vzájemně stále 
provazovat.  

Technologií zdění nesmí docházet k vytváření průběžných spár v příčném směru přesahující přes 
2 kameny nad sebou. V jednom místě nesmí docházet ke styku více jak tří spár. Spáry zdiva 
budou vyškrábány. Min. hloubka spár bude 70 mm. Spárování kamene bude prováděno pomocí 
spárovaček, cementovou maltou. Při spárování je třeba dbát na dostatečné zatření spár, 
zahlazení povrchu pomocí spárovaček (použití dřevěných špachtlí, mokřených štětců a jiných 
nepředepsaných pomůcek ke spárování je nepřípustné).  

 Spáry se vyškrábou do minimální hloubky 70 mm, očistí od nečistot a zbytků malty, 
dobře navlhčí, vyplní maltou a povrch spáry se upraví dle požadavku PD.  

 Spára bude rovná, (ne vyboulená), zatlačená pomocí spárovaček cca 1-1,5 cm pod obrys 
kamene.  

 Spárování bude prováděno po dokončení stavby zděných konstrukcí. 

Zděné konstrukce budou provedeny na zdrsněnou pracovní spáru (horní hrana betonového 
základu bude po zavadnutí zdrsněna např. hráběmi). V ideálním případě bude 1., spodní řada 
kamenů zdiva, ukládána do mírně zavadlého základového betonu, aby bylo zajištěno dokonalé 
propojení základové a nadzákladové části konstrukce (alternativa k zdrsnění povrchu 
betonového základu). 

Jako stavební kámen pro zdění bude používán kámen splňující požadavky dle ČSN EN 13383-1. 
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Kameny budou na staveništi skladovány na podlážkách, plachtách nebo podobným způsobem 
tak, aby nedošlo k jejich znečištění zeminou. Skladování kamenů přímo na povrchu terénu je 
nepřípustné. 

D.2.2.e Přelivná hrana z kamenořezů 
Kamenořezy budou kladeny na spodní část konstrukce přelivu výšky 1,0 m. Tato konstrukce 
bude částečně zděná (vzdušní líc) a částečně betonová (jádro a rub). Kóta koruny této spodní 
části přelivu (kóta pracovní spáry) bude 257,20 m n. m. 

Pro usazení kamenořezů bude používán např. minijeřáb UNIC, který bude pomocí lana a kleští 
usazovat kamenořezy na přelivnou hranu bezpečnostního přelivu. Kamenořezy budou k přelivu 
přepravovány po koruně hráze. 

Kamenořezy budou ukládány na zcela vyzrálou, zatvrdlou a v celé délce vyrovnanou pracovní 
spáru. Osazení kamenného bloku se provede na pracovní spáru provedené do betonové 
mazaniny, resp. do cementového tmele pro lepení desek z přírodního a umělého kamene např. 
MAPEI MAPESTONE 2. Styky boků kamenů (sousední kameny) budou před osazením dalšího 
kamene potřeny cementovým tmelem.  

Spára mezi jednotlivými kamenořezy je uvažována 9-12 mm. Na svislou i „vodorovnou“ spáru 
bude před umístěním kamenořezu nanesen cementový tmel pro lepení desek z přírodního 
a umělého kamene např. MAPEI MAPESTONE 2, který zajistí spojení a vodotěsnost spoje. 

D.2.2.f Rámový propustek 
Usazení rámů do tvaru a délky propustku bude probíhat pomocí jeřábu případně pomocí ruky 
rypadla s tím, že tíha jednoho rámového komponentu je 3,07 t.  

 Rámy budou na stavbu dovezeny nákladním autem rovnou ve chvíli jejich uložení, 
během stavby se nepočítá s jejich uskladněním na skládce či v prostorách zřizovaných 
deponií.  

 Rámy budou ukládány na betonový základ po jeho zatvrdnutí.  
 Ukládání bude probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření – jedná se o práci pod 

zavěšeným břemenem.  
 Rámy je nutné ukládat tak, aby do sebe zámky přesně zapadly. 
 Po osazení rámů se vybetonují čela propustku. 
 Na boky bude nanesen cementový potěr 

Po dokončení prací na propustku bude objekt, resp. výkop zasypán konstrukční zeminou. Při 
sypaní a hutnění zeminy budou dodrženy zásady platné pro rekonstrukci tělesa hráze. 

D.2.2.g Kamenná rovnanina 
Konstrukce rovnaniny (břehové) je navržena v rámci objektu spodní výpusti a bezpečnostního 
přelivu, resp. skluzu od bezpečnostního přelivu. Rovnaniny jsou navrženy z LK střední velikosti 
350 mm (hmotnost 80-200 kg).   

Před stavbou rovnaniny bude připraven výkop. Svah výkopu (břeh) bude vysvahován 
v požadovaném sklonu a v patě bude prohloubena základová rýha rovnaniny. Do základové rýhy 
bude provedena vyrovnávací vrstva štěrkodrtí frakce 16 – 32 mm. 

V případě nátoku k požeráku (v prostoru mezi betonovými křídly a záhozovou patkou v patě 
hráze) se bude rovnanina opírat o vysvahované těleso hráze. Aby nedocházelo k vyplavování 
jemných částic z tělesa hráze, bude před stavbou rovnaniny před nátokovými křídly svah hráze 
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překryt geotextílii, která bude protažena i do základové rýhy (pod vyrovnávací vrstvu 
štěrkodrtí). 

Do takto připravené základové rýhy bude uložena první řada základových kamenů břehových 
rovnanin. Do paty figury rovnaniny bude používán vždy větší kámen z předepsané frakce. 
Použití větších kamenů v patě zajistí lepší stabilitu konstrukce. Spáry mezi základovými kameny 
je nutné prohodit kamenivem frakce 16 – 32 mm. Základové kameny budou ukládány naplocho 
hlavní (nejdelší) osou kolmo k podélné ose základové rýhy. 

Následně bude pokračovat stavba nadzákladové části břehové konstrukce. Velikost kamene je 
dána výkresovou dokumentací. Při rovnání kamenů je třeba dbát na dodržení dimenzí a tvaru 
kamenných figur rovnaniny a správné umístění kamenů v břehových konstrukcích.  

Pro zajištění stability svahu výkopu, o který se bude rub konstrukce rovnaniny opírat, budou 
konstrukce průběžně během rovnání prosypávány kamenivem frakce 16 - 32 mm, které vyplní 
prostory mezi kameny. Prosyp bude fungovat jako „filtr“ a zamezí se tak vyplavování jemných 
částic ze svahu výkopu. 

D.2.2.h Zához z LK 
Zához z LK je navržen v břehu odpadních koryt, ve dně i březích koryta dolní části skluzu. 

Zához bude proveden po dokončení příčných objektů, resp. po dokončení rovnanin. Zához bude 
proveden do provedeného výkopu na předem upravenou pláň. Provádí se ze záhozového 
kamene min. velikosti 300 mm (kámen s hmotností 80-200 kg). Zához se provádí pomocí 
techniky. Zához je navržen s urovnáním líce. Zához se po jeho provedení prosype štěrkodrtí, aby 
se vytvořila souvislá vrstva, kde velký kámen tvoří makro drsnost koryta a drobná frakce 
„zatáhne“ povrch a zajistí jeho další stabilitu. Pro prosyp bude použito kamenivo frakce 16-
32 mm. 

Pro konstrukce záhozu budou vybírány tvarově vhodné kameny – bez ostrých, dlouhých 
lomových hran, tvarově spíše valouny (bez razantní převahy jedná z tří os kamene, nepoužívat 
kámen tvaru „tyče“). 

D.2.2.i Kamenná dlažba 
V rámci stavby je navržena kamenná dlažba do ŠD lože s urovnáním líce (dno před požerákem) 
a dále kamenná dlažba na cementovou maltu s vyspárováním (bezpečnostní přeliv). 

Pro dlažby budou vybírány tvarově vhodné kameny. Bude použit kámen s jasně poznatelnou 
lícovou plochou. V případě použití desek je nutné, aby byl zachován minimální rozměr hrany 
kamene. Dodrženy budou minimální rozměry, resp. hmotnosti kamene. 

Kamenná dlažba do ŠD lože je navržena v prostoru před požerákem, který je vymezen 
konstrukcí betonových nátokových křídel. Lože ze štěkodrti pod dlažbu bude provedeno 
na předem upravenou vodorovnou pláň. Lože je navrženo z drceného kameniva frakce 8-32 mm 
a jeho tloušťka bude 100 mm. Pro dlažbu budou použity kameny min. velikosti 250 mm 
(hmotnost do 80 kg). Celková tloušťka konstrukce bude 350 mm. Dlažba bude následně 
vyklínována a prosypána štěrkodrtí. Po prosypání bude z důvodu zatažení konstrukce dna 
prolita konstrukce dlažby vodou. 

Kamenná dlažba na cementovou maltu je navržena ve spadišti přelivu. Podkladem pro dlažbu 
bude betonová deska tloušťky 200 mm vyztužená při dolní i horní straně kari sítí. Deska bude 
rovnoběžná z konstrukcí dlažby. Betonová deska bude provedena mezi dokončené základové 
konstrukce přelivu. Dlažba bude následně kladena na cementovou maltu tl. min. 50 mm. Pro 
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dlažbu budou použity kameny min. velikosti 250mm (hmotnost do 80 kg). Celková tloušťka 
konstrukce bude  300 mm. Dlažba bude vyspárována MC25 s kamenivem (resp. pískem) frakce 
0-2 mm. 

D.2.2.j Rovnanina z LK ve dně 
V rámci stavby je navržena drsná rovnanina z LK na „štět“ do ŠD lože jako opevnění dna horní 
části skluzu pod bezpečnostním přelivem, resp. pod propustkem. 

Rovnanina bude provedena na předem upravenou pláň, která bude svahována 
do předepsaných sklonů. Pro rovnaninu bude vybírán kámen o předepsané minimální 
velikosti/hmotnosti, která je stanovena na základě posouzení odolnosti konstrukce při 
návrhovém průtoku, resp. s ohledem na možnost vybudování dostatečně stabilního a zároveň 
hrubého opevnění dna. 

Po provedení rovnaniny do ŠD lože budou kameny dodatečně vyklínovány a prosypány 
štěrkodrtí. Po prosypání bude z důvodu zatažení prolita konstrukce rovnanin vodou. 

Pro rovnaniny budou vybírány tvarově vhodné kameny. Bude vybrán kámen s předepsanou 
délkou hlavní osy a zároveň splňující požadavek min. hmotnosti tak, aby nebyly použity pouze 
štíhlé „sloupy“.  

Rovnanina bude kladena do ŠD lože tloušťky 100 mm (frakce 8-32 mm). Kameny budou 
ukládány svisle nejdelší osou do lože (na štět). Použity budou kameny se střední velikostí hlavní 
osy 500 mm (hmotnost 200-500 kg). Rovnanina bude následně prosypána štěrkodrtí 
a vyklínována kamennými odštěpky. 

Rovnanina musí být provedena s předepsanou výškou výstupků (cca 150 mm), aby byla 
zajištěna dostatečná hydraulická účinnost objektů a tedy dostatečné utlumení energie vody. 

D.2.2.k Pohoz kamenivem 
Pohoz bude proveden na předem upravenou pláň v předepsaném sklonu. Provádí se 
z kameniva frakce 63-125 mm. Tloušťka provedené vrstvy pohozu definuje výkresová část PD. 

D.2.2.l Výpustní zařízení 
Před začátkem stavby spodní výpusti je nutné nádrž vypustit. Následně dojde k prokopu hráze 
a k odstranění konstrukcí stávající spodní výpusti. Poté se zřídí trubní převod vody přes 
staveniště. Prostor před spodní výpustí ve směru do zátopy bude ohrázkován. Zemní hrázka 
musí přehradit celý prostor před spodní výpustní. Délka hrázky bude vzhledem k poměrně 
plochému rybničnímu dnu cca 20 m. Výška hrázky bude 0,5 m. Svahy hrázky budou mít sklon 
1:1. Šířka koruny bude cca 0,5 m. Pro převod vody bude použita plastová trouba DN300. 
Celková délka potrubí bude cca 24 m. Nátok trouby bude umístěn do zemní hrázky v zátopě. 
Trouba bude vedena vlevo od odpadního potrubí spodní výpusti. Zemní hrázka bude 
vybudována i na výtoku trouby tak, aby nedošlo ke zpětnému zaplavení staveniště. Podélný 
sklon trouby bude cca 0,9 %. Kapacita trouby při volné hladině je cca 100 l.s-1 (vodní stav 
28 cm). Průsaková voda bude z pracovních jam čerpána a pomocí hadice odváděna z prostoru 
staveniště do níže položených míst koryta.  

Následně budou provedeny výkopové práce (výkop pro základovou patku požeráku, nátoková 
křídla, zavazovací žebro a výtokové čelo). Výkopy budou provedeny bez pažení se sklonem 
svahů 2:1. Dno výkopu bude rozšířeno o 0,5 m na všechny strany od navržených základových 
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konstrukcí, aby vznikl dostatečně široký prostor pro možnost montáže bednění a zároveň aby 
bylo možné dostatečné zhutnění zásypu v okolí základů. 

Po odčerpání průsakové vody z výkopových jam bude provedena na dno výkopu podkladní 
vrstva betonu C25/30 XF3 S3 tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude prováděn přímo 
do výkopu. Základová spára (tvořena podkladním betonem) bude mít kótu u konstrukcí 
požeráku s nátokovými křídly 253,50 m n. m., základová spára výtokového čela bude 
253,45 m n. m. Následně se na zatvrdlý podkladní beton připraví bednění pro základ.  

Před betonováním základové patky požeráku se do bednění uloží horizontálně 2 kari sítě 
(k dolní a horní hraně s min. krytím 5 cm). Zároveň se po stranách patky umístí svisle 2 kari sítě, 
které budou přesahovat nad horní hranu základu. Souběžně se základovou patkou pod požerák 
budou betonovány i základové pasy nátokových křídel a budou tak tvořit jeden konstrukční 
celek. Svisle uložená kari síť bude procházet i základem nátokových křídel. Kari sítě budou 
uloženy i do bednění pro základový pas výtokového čela (viz výkres D.7). 

Prostor bednění se následně vybetonuje betonem C25/30 XF3 S3. Výška spodní části základové 
patky požeráku a základových pasů nátokových křídel bude 0,8 m (kóta pracovní spáry 
254,40 m n. m.). Výška základu výtokového čela bude 0,9 m (kóta pracovní spáry 
254,45 m n. m.) 

Na základovou patku požeráku, resp. na její spodní část výšky 0,8 m, bude po zatvrdnutí betonu 
usazen prefabrikovaný požerák. Požerák bude nejprve zajištěn montážními vzpěrami. Poté 
budou otvory ve spodní části požeráku protaženy kotevní závlače – 4 ks betonářské oceli 
průměru 14 mm délky 0,9 m. Závlače budou na vnějším líci zahnuty (délka ohybu 100 mm). 
Následně bude betonem C25/30 XF3 S3 vybetonována zbývající část základové patky a základu 
nátokových křídel výšky 0,2 m. Horní hrana základové patky (dno požeráku) a základu 
nátokových křídel bude mít výškovou kótu 254,60 m n. m. 

Po demontáži bednění bude výkop základu výtokového čela a požeráku s nátokovými křídly 
zasypán konstrukční zeminou a zhutněn. Sypání a hutnění zeminy kolem základů bude probíhat 
stejným způsobem jako při budování hráze. Před začátkem sypání zeminy budou betonové 
konstrukce základu potřené jílovým mlékem (bude provedeno „pačokování“), aby došlo 
k lepšímu napojení materiálů. Po zasypání výkopů se vyhloubí základová rýha pro základ 
odpadní trouby.  

Pro základovou rýhu bude nejprve provedena na dno výkopu podkladní vrstva betonu C25/30 
XF3 S3 tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude prováděn přímo do výkopu. Podkladní beton 
bude proveden ve sklonu 0,9 %. 

Následně se na zatvrdlý podkladní beton připraví bednění pro základovou desku pro odpadní 
potrubí. Bednění bude vybudováno šikmé, aby sklon boků desky byl 2:1. Tloušťka desky bude 
200 mm. Základová deska bude vyztužena kari sítí při dolní i horní straně. U horní strany bude 
použit pás kari sítě šířky cca 1,5 m, u kterého budou kraje ohnuty tak, aby vyčnívali nad 
základovou desku. Podélný sklon základu bude 0,9 %.  

Na základ bude uložena odpadní plastová trouba. Horní konec potrubí bude nasazen 
na odtokovou troubu osazenou v požeráku. Dolní konec potrubí bude uložena na základ 
výtokového čela s přesahem 2 cm. Trouba bude uložena na lože z čerstvého betonu tloušťky 5-
10 cm. Uložení trouby na toto lože (a nikoli přímo na betonový základ) zamezí vzniku 
netěsností. Trouba bude upevněna k vytažené kari síti pomocí drátů. Tím bude zabráněno 
„vyplavání“ trouby při betonování. 
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Následně se vyzdí nadzákladová lícová část výtokového čela a jeho rubová část se vybetonuje. 
Po demontáži bednění čela se vybuduje bednění okolo odpadní trouby a provede se 
obetonování trouby. Nakonec bude provedeno obetonování boků požeráku a budou 
vybetonována nátoková křídla.  

Poté bude možné zrušit trubní převod vody a voda bude svedena přímo do spodní výpusti, 
přičemž bude zachována část potrubí od zemní hrázky v zátopě k požeráku. 

Následně budou zahájeny stavební práce na tělesu hráze. Provedou se výkopové práce v celé 
délce navržené hráze, zbuduje se opěrná patka z LK a poté bude zahájeno navážení a hutnění 
zeminy. Před zasypáním a hutněním jednotlivých vrstev zeminy se betonové konstrukce spodní 
výpusti potřou zvodnělou zeminou („jílovým mlékem“) – provede se „pačokování“, což zajistí 
lepší spojení materiálu hráze a betonu. Po dosypání návodní paty hráze bude zbudována 
rovnanina na nátoku k požeráku.  

Po dokončení sypání a hutnění hráze bude vybudována betonová patka, na kterou se uloží 
konstrukce lávky. K betonové patce bude lávka připevněna přes chemické kotvy (závitové tyče) 
maticemi. Na straně požeráku bude lávka položena na úhelník připevněný k požeráku. 

D.2.2.m Těleso hráze 
Přípravné práce: Po dokončení stavby spodní výpusti bude zachována zemní hrázka v zátopě, 
do které bude osazena plastová trouba. Tou bude voda svedena do odpadní trouby spodní 
výpusti. Tím bude zajištěno odvodnění výkopu hráze.  

Výkopové práce: Po svedení vody do odpadní trouby spodní výpusti budou v návodní patě 
hráze provedeny zemní a výkopové práce. Odtěžena bude i koruna hráze. 

Odtěžená zemina bude ukládána na mezideponie na staveništi (zátopa). Rozlišována a odděleně 
ukládána bude prokořeněná zemina z povrchu terénu a vhodná konstrukční zemina. 
Prokořeněná zemina bude na závěr stavby použita pro terénní úpravy („ohumusování“). 
Výkopek nevyužitý pro stavbu hráze bude po dokončení stavby hráze uložen v podhrází. Zemina 
splňující potřebné vlastnosti (zrnitost a vlhkost) bude použita jako konstrukční zemina pro 
zemní těleso hráze. Zatřídění výkopku jako konstrukční zeminy určí geolog.  

Na návodní straně hráze bude vyhloubena základová rýha pro založení nově sypané návodní 
části hráze. Šířka základové spáry hráze bude proměnná. Základová spára bude v příčném 
směru provedena vodorovně. V podélném směru bude provedena ve sklonu, který odpovídá 
sklonu dna v zátopě a který zároveň zajistí odvodnění základové spáry. Podélný sklon bude 
3,3 % v levé části a 3,5 %, resp. 11 % v pravé části. Sklon svahů výkopu (v příčném směru) bude 
1:1.  

Základová pláň bude před začátkem stavby hráze zhutněna. Bude provedena hutnící zkouška, 
která potvrdí dostatečné zhutnění pláně. Požadovanou míru zhutnění pláně určí geolog 
na místě na základě výsledků hutnící zkoušky. Geolog zároveň určí optimální míru vlhkosti 
zemin ukládaných do hrázového tělesa. 

Vybudování patky z LK: Na zhutněnou základovou pláň bude na návodní straně provedena 
patka z LK střední velikosti 250 mm. (hmotnost kamene 40 - 80 kg) s urovnáním líce. Před 
uložením kamenů bude na zhutněnou pláň, uložena geotextílie šířky min. 1,2 m (geotextílie 
netkaná polyesterová 250 g/m2). Šířka patky z LK v základové spáře bude 0,60 m a celková výška 
0,45 m. Geotextílie bude na základovou pláň uložena tak, aby o cca 60 cm přesahovala vnitřní 
hranu základové patky. Po vybudování základové patky bude tato přesahující část geotextílie 
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přeložena na líc opěrné patky z LK. Uložením geotextílie na opěrnou patku z LK bude zabráněno 
vyplavování jemných částic z tělesa hráze. 

Sypání a hutnění hráze: Před začátkem navážení zeminy bude pláň očištěna, urovnána 
a zhutněna. Navážení zeminy na těleso hráze bude probíhat až po převzetí základové spáry TDS. 

Jako konstrukční zemina pro stavbu hráze bude použita písčitá hlína (F4/CS) a hlinitý písek 
(S4/SM) vytěžené při budování výkopu pro dosypávanou návodní část hráze, z koruny hráze 
a vytěžené na břehu nádrže. 

Zemina bude před použitím na stavbu hráze uložena na mezideponii. Před začátkem sypání 
a hutnění zeminy musí být zajištěna její vhodná vlhkost. Vlhkost zeminy musí mít hodnotu 
optimální vlhkosti (Wopt), která bude určena zkouškou zhutnitelnosti Proctor-Standard (min 
95%).  

Zpětně používaná zemina z výkopů bude zbavena zbytků kořenů a jiných hrubých nečistot 
biologického původu, které by mohly v tělese představovat hrozbu vzniku preferenčních 
průsakových cest. Zároveň je třeba odstranit ze zeminy kameny.  

Vlastní hráz bude navážena po vrstvách mocnosti cca 25 cm a pravidelně hutněna po těchto 
vrstvách. Mocnost vrstvy po zhutnění bude 20 cm. Zemina v tělese hráze bude zhutněna 
na hodnotu 95 % Proctor-Standard. Kontrola úrovně hutnění by měla být provedena u každé 
vrstvy, přímou metodou dle ČSN 72 1006, např. pomocí membránového objemoměru. 
U zeminy určené ke stavbě hráze bude prováděna pravidelná kontrola její vlhkosti. Vlhkost 
zeminy by se měla pohybovat v rozmezí -2 % až +3 % od vlhkosti optimální dle Proctor standard. 
Další vrstva se může navážet na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch je urovnaný, bez kaluží 
a bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy. 

Požadovanou míru zhutnění zeminy, počet pojezdů v návaznosti na hmotnost hutnícího válce 
určí geolog, resp. geotechnik na místě stavby v návaznosti na aktuální vlhkost zeminy. 

Na vzdušním svahu bude zemina rozprostřena na šikmý svah hráze a opřena o terén v podhrází. 
Hutnění bude probíhat v šikmém směru. 

Vybudování patního drénu: Patní drén je navržen v patě vzdušního svahu stávající hráze. 
Proveden bude před začátkem zvedání terénu v podhrází. Pro patní drén bude vyhloubena rýha 
šířky ve dně 0,4 m, sklonem boků 2:1 a hloubkou 0,3-0,95 m. Podélný sklon patního drénu bude 
v téměř celé délce souběžný s patou navržené hráze. Patní drén bude proveden přímo 
na upravené dno výkopu (rýhy). Drén bude tvořen kamenivem frakce 16-32 mm 
a perforovaným (drenážním) plastovým potrubím DN 150 mm. Potrubí bude uloženo u paty 
vnějšího svahu výkopu a poté bude zasypáno kamenivem 16-32 mm. Výška drénu bude 
250 mm. Kamenivo se bude opírat o svah výkopu. Líc drénu bude mít sklon 1:1. Těleso patního 
drénu bude následně přesypáno kamenivem frakce 8-16 mm, které bude sloužit jako filtr. 
Celková výška patního drénu a jeho filtru bude 0,3 m. Šířka koruny drénu bude 0,45 m. Koruna 
drénu bude zhutněna (ručním hutnícím zařízením). Na zhutněnou korunu drénu bude uložena 
zemina v podhrází. 

Konečné úpravy hráze: Po dosypání a zhutnění zemního tělesa hráze se provede začištění 
příčného profilu seříznutím přebytečné zeminy. Šířka koruny zemního tělesa hráze bude 2,9 m. 
Sklon návodního svahu bude 1:3. Sklon vzdušního svahu bude 1:2.  

Následně dojde k vybudování a zhutnění filtru na návodním svahu (kamenivo frakce 8-16 mm). 
Tloušťka filtračních vrstvy bude 50 mm. Na filtr se provede opevnění pohozem z kameniva 
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frakce 63-125 mm tloušťky 200 mm. Celková tloušťka návodního opevnění bude 250 mm. 
Konstrukce opevnění návodního svahu bude opřena o patku z lomového kamene. 



VN Mašov – revitalizace nádrže 

Technická zpráva   32 

 

VYTÝČENÍ STAVBY 

Vzhledem k charakteru stavby – výstavba MVN - budou vytyčeny základní osy jednotlivých 
objektů a konstrukcí (těleso hráze, spodní výpust, bezpečnostní přeliv, skluz a odpadní koryta) 
a vytyčovacími body bude vymezen rozsah úpravy břehů před bezpečnostním přelivem 
a v levém zavázání hráze. 

Tabulka 1: vytyčovací body spodní výpusti nádrže 

OBJEKT BOD X [m] Y [m] 

NÁTOKOVÁ 
KŘÍDLA 

A 996355.08 684601.12 
B 996354.15 684597.99 

POŽERÁK 

C 996351.62 684600.96 
D 996351.34 684600.03 
E 996352.38 684600.21 

OPĚRA LÁVKY 
F 996347.65 684601.21 
G 996347.88 684601.97 

VÝTOKOVÉ 
ČELO 

H 996337.24 684603.31 
I 996338.01 684605.90 

ODPAD. 
KORYTO 

J 996319.70 684605.76 
K 996317.51 684606.83 

 Tabulka 2: vytyčovací body bezpečnostního přeliv, propustku a skluzu 

OBJEKT BOD X [m] Y [m] 

PŘELIV 

L 996339.90 684567.21 
M 996338.77 684565.72 
N 996337.64 684565.58 
Q 996337.09 684570.53 

OPĚRNÉ ČELO 
NÁTOK 

R 996333.12 684568.99 
S 996336.61 684572.45 

OPĚRNÉ ČELO 
VÝTOK 

T 996333.79 684575.29 
U 996332.03 684573.54 
V 996330.29 684571.83 

KAMENNÝ PAS 
P1 996320.93 684593.66 
P2 996322.87 684593.65 
P3 996324.81 684593.64 

BETON. PAS 
P4 996323.81 684578.06 
P5 996325.69 684579.94 
P6 996327.57 684581.80 
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Tabulka 3: vytyčovací body tělesa hráze 

OBJEKT BOD X [m] Y [m] 

VZDUŠNÍ 
PATA 

H1 996351.70 684637.30 
H2 996345.21 684622.30 
H3 996339.94 684609.78 
H4 996334.19 684588.90 
H5 996333.75 684580.41 
H6 996332.96 684578.20 

NÁVODNÍ 
PATA 

H7 996361.76 684627.14 
H8 996356.90 684602.53 
H9 996354.90 684595.80 

H10 996346.95 684576.49 
H11 996343.56 684571.92 
H12 996339.14 684568.34 

KORUNA 
HRÁZE 

H13 996353.93 684631.08 
H14 996338.56 684579.31 
H15 996337.25 684576.34 
H16 996335.26 684573.79 
H17 996327.46 684566.03 
H18 996323.80 684564.52 

Tabulka 4: vytyčovací úpravy břehu 

OBJEKT BOD X [m] Y [m] 

ÚPRAVA 
BŘEHU 
PRAVÝ 

B1 996347.26 684561.56 
B2 996350.87 684566.35 
B3 996362.24 684565.46 
B4 996364.07 684568.33 

ÚPRAVA 
BŘEHU 
LEVÝ 

B5 996355.94 684630.97 
B6 996360.12 684633.04 
B7 996364.40 684632.19 

Tabulka 5: vytyčovací body os koryt 

OBJEKT BOD X [m] Y [m] 

OSA ODPAD. 
KORYTA SV 

O1 996315.02 684608.26 

O2 996319.63 684606.69 

O3 996324.43 684606.32 

O4 996329.91 684606.28 

O5 996335.32 684605.28 

OSA OD. 
KORYTA BP 

O6 996320.85 684601.96 

O7 996322.69 684587.15 

O8 996323.51 684583.26 
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D.2.3  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

D.2.3.a Hydrologické údaje 
Tok:       Modřišický potok 
Číslo hydrologického povodí:   1-05-02-0230-0-00 
v profilu:      hráz vodní nádrže Mašov  
Plocha povodí (A):     0,44 km2 
Průměrný dlouhodobý srážkový úhrn:  722 mm 
Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa:  2,6 l/s 
             

Tabulka 6: ČHMÚ data  – M-denní průtoky 

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

Qmd  (l/s) 6.3 4.2 3.1 2.5 2.0 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Tabulka 7: ČHMÚ data – N-leté průtoky 

N 1 2 5 10 20 50 100 Třída 

Qn (m3.s-1) 0.2 0.3 0.7 1.2 1.9 2.5 3.3 IV 

*Střední kvadratická chyba údajů Qa, QMd a QN může dosahovat hodnot vyšších, než udává 
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod pro IV. třídu přesnosti. 

D.2.3.b Charakteristické čáry nádrže 

Charakteristické čáry nádrže:  1,  iisi hSV  

Ss … průměrná plocha hladiny mezi vrstevnicemi hi a hi+1  …
2

1
 ii

s

SS
S   [m2] 

Si … plocha hladiny na úrovni hi   [m2] 

Si+1 … plocha hladiny na úrovni hi+1   [m2] 

Tabulka 8: Charakteristické čáry VN Mašov 

H             
[m n.m.] 

H 
 [m] 

Δh 
 [m] 

S  
[m2] 

Ss 

 [m2] 
V  

[m3] 
Suma V 

[m3] 

254.60 0.00 0.00 0 0 0 0 

255.00 0.40 0.40 130 65 26 26 

255.50 0.90 0.50 640 385 193 219 

256.00 1.40 0.50 1430 1035 518 736 

256.50 1.90 0.50 2680 2055 1028 1764 

257.00 2.40 0.50 3240 2960 1480 3244 

257.50 2.90 0.50 3490 3365 1683 4926 

258.00 3.40 0.50 3790 3640 1820 6748 
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Graf 1: charakteristické čáry VN Mašov [Zdroj: Hydra 2.0] 

D.2.3.c Ztráta výparem z vodní hladiny 
Ztráty výparem byly spočítány programem Hydra 2.0 (postup výpočtu dle Rybníky a účelové 
nádrže – Příklady, ČVUT 2002). Vstupem pro výpočet byla kóta hladiny normálního nadržení 
(257,50 m n. m.) a její plocha 0,35 ha). Výpar pro jednotlivé měsíce byl určen procentuálně 
z celkové hodnoty. 

Tabulka 9: měsíční ztráty výparem 

Měsíc I II III IV V VI 
% ročního výparu 2.0 2.0 4.0 6.0 11.0 14.5 
měsíční výpar [m3] 57 57 115 172 315 415 
Měsíc VII VIII IX X XI XII 
% ročního výparu 18.0 17.0 11.5 7.0 4.0 3.0 
měsíční výpar [m3] 515 487 329 200 115 86 

Celkové ztráty výparem z vodní hladiny jsou 818 mm, resp. 2863 m3. 

D.2.3.d Roční bilance nádrže 
Princip výpočtu roční bilance je založený na jednoduché bilanční rovnici, kde levou část 
(kladnou) tvoří pouze roční přítok do nádrže VT (Qa.*Δt) a pravou část rovnice (zápornou) tvoří 
minimální zůstatkový průtok v korytě VT pod nádrží (vzhledem k velikosti VT 0,1 l/s.*Δt), roční 
ztráty výparem a zásobní objem nádrže. 

Tabulka 10: roční bilance nádrže 

přítok Qa [l/s] 2.6 81 994 [m3/rok] 
odtok Q330 [l/s] 0.4 12 614 [m3/rok] 
výpar [m3/rok]   2 863 [m3/rok] 
zásobní prostor nádrže [m3]   4 927 [m3] 
Roční bilance nádrže [m3/rok]   61 589 [m3/rok] 
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Roční bilance nádrže je pozitivní (62 tis. m3).  

D.2.3.e Přepad přes dlužovou stěnu 
Průtok vody požerákem za povodně je v první fázi uvažován jako přepad přes dlužovou stěnu, 
který je počítán vztahem pro výpočet přepadu přes ostrou hranu: 

2/3
0 2 hgbmQ       [m3.s-1] 

kde: 
m součinitel přepadu     [-] 
b0 účinná šířka přelivu     [m] 
g tíhové zrychlení (g=9,81 m.s-2)   [m.s-2] 
h výška přepadového paprsku    [m] 

hkbb v  20            [m] 

b šířka přelivu bez vlivu kontrakce (0,425 m)  [m] 
Kv součinitel vtoku (Kv0=0,1)    [-] 
 

hb

Kb
K v

v 


 0        [-] 

Horní hrana přední dlužové stěny bude mít kótu 258,05 m n. m. Bude tedy končit 
bezprostředně pod uzamykatelným ocelovým poklopem, aby se předešlo možné manipulaci 
s dlužemi neoprávněnými osobami navzdory uzamčenému poklopu. 

Tabulka 11: výpočet konsumpční křivky požeráku (kapacita dlužové stěny) 

H (m n.m.) h (m) m (-) Kv (-) b0 (m) Q (m3.s-1) 
257.50 0.00 - - - 0.000 

257.55 0.05 0.459 0.089 0.42 0.009 

257.60 0.10 0.432 0.081 0.41 0.025 

257.65 0.15 0.423 0.074 0.40 0.044 

257.70 0.20 0.419 0.068 0.40 0.066 

257.75 0.25 0.416 0.063 0.39 0.091 

257.80 0.30 0.414 0.059 0.39 0.117 

257.85 0.35 0.414 0.055 0.39 0.147 

257.90 0.40 0.412 0.052 0.38 0.177 

257.95 0.45 0.411 0.049 0.38 0.210 

258.00 0.50 0.410 0.046 0.38 0.243 

258.10 0.60 0.410 0.041 0.38 0.317 

258.20 0.70 0.409 0.038 0.37 0.395 

Kapacita dlužové stěny při uvažovaném přepadu přes ostrou hranu je při kótě hladiny na úrovni 
258,00 m n. m. (Hmax) rovna 243 l/s. Tato kóta odpovídá také průtoku Q100 (3,3 m3.s-1). 

Kapacita celé spodní výpusti je však dána kapacitou odpadního potrubí (průměr 0,3 m) při 
tlakovém proudění. 
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D.2.3.f Tlakový průtok spodní výpustí 
Při vzestupu hladiny a zvětšení průtoku dochází k zahlcení vtoku do odpadního potrubí (průměr 
0,3 m) a vzniká tlakový průtok spodní výpustí. Maximální průtok, který navržené odpadní 
potrubí (d=0,3 m; n=0,0125; i=0,9 %) převede při proudění s volnou hladinou je cca 100 l/s 
(vodní stav v potrubí h=0,28 m). Při vyšších průtocích dochází postupně k zahlcení vtoku 
do potrubí a proudění požerákem (potrubím) přechází na tlakové. K tomu dochází při úrovni 
hladiny nádrže na kótě cca 257.76 m n. m. Tlakový průtok je dán rovnicí kontinuity: 

vSQ         [m3.s-1] 

kde: 
S průtočný průřez odpadního potrubí (S=0,071 m2) [m2] 
v průřezová rychlost     [m.s-1] 

Průřezová rychlost se určí podle vztahu: 
5,0

1

2












i

Hg
v


 

kde: 
H rozdíl hladiny v nádrži a osy potrubí   [m] 
Σξi součet součinitelů místních ztrát a ztrát třením [-] 

Jako místní ztráty jsou uvažovány ztráty způsobené vtokem do potrubí (0,5). Součinitel ztrát 
třením se určí pro obecný profil ze vztahu: 

3

4

22

R

lng
t


  

Pro kruhový profil platí vztah: 

3

4

2125

d

ln
t


  

Ztráta třením byla spočítána zvlášť pro šachtu požeráku a zvlášť pro potrubí. Pro výpočet ztráty 
třením v požeráku je uvažována drsnost n=0,014 (dřevo a beton), délka l=3,4 m a hydraulický 
poloměr R=0,063 m. U odpadního potrubí je n=0,0125 (plast), délka l=14,50 m a průměr 0,3 m. 
Výsledné hodnoty ztráty třením jsou ξpožerák=0,525 a ξpotrubí=1,422. Celkový součet ztrát má 
hodnotu Σξi=2,97. Výpočet tlakového proudění je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 6: tlakový průtok požerákem 

H (m n.m.) h (m) v (m.s-1) Q (m3.s-1) H (m n.m.) h (m) v (m.s-1) Q (m3.s-1) 
257.65 3.00 3.850 0.272 257.95 3.30 4.038 0.285 
257.70 3.05 3.882 0.274 258.00 3.35 4.069 0.288 
257.75 3.10 3.914 0.277 258.05 3.40 4.099 0.290 
257.80 3.15 3.945 0.279 258.10 3.45 4.129 0.292 
257.85 3.20 3.977 0.281 258.15 3.50 4.159 0.294 
257.90 3.25 4.008 0.283 258.20 3.55 4.188 0.296 
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Kapacita spodní výpusti pro Hmax, která odpovídá průtoku Q100, činí při tlakovém proudění 
288 l/s. Tento průtok je uvažován jako návrhový pro odpadní koryto. 

D.2.3.g Doba prázdnění nádrže 
Pro výpočet se uvažuje vypouštění postupným vyjímání dluží tak, že maximální výška 
přepadového paprsku je rovna dvojnásobku výšky dluží a minimální výška je rovna výšce jedné 
dluže. Celková doba potřebná k vyprázdnění nádrže T [s] a doba poklesu vody v nádrži o výšku 
jedné dluže ti (s) se spočítá podle vztahů: 





n

i
itT

1    
5,0

0

132,0

zbm

S
t x
i 


  

m… součinitel přepadu (m=0,41)      [-] 
bo… účinná šířka dluže (b0=0,40 m)      [m] 
z... výška dluží (0,15 m)       [m] 
Sx... střední plocha hladiny v řešeném intervalu hladin    [m2] 

Tabulka 73: výpočet doby prázdnění nádrže 

H  
[m n. m.] 

S 
 [m2] 

Sp 
 [m2] 

T 
 [h] 

T 
 [den] 

257.50 3490 - - - 
257.35 3361 3425.5 2.02 0.084 
257.20 3232 3296.5 1.94 0.081 
257.05 3103 3167.5 1.87 0.078 
256.90 2984 3043.5 1.79 0.075 
256.75 2870 2927 1.73 0.072 
256.60 2756 2813 1.66 0.069 
256.45 2530 2643 1.56 0.065 
256.30 2180 2355 1.39 0.058 
256.15 1805 1992.5 1.18 0.049 
256.00 1430 1617.5 0.95 0.040 
255.85 1193 1311.5 0.77 0.032 
255.70 956 1074.5 0.63 0.026 
255.55 719 837.5 0.49 0.021 
255.40 538 628.5 0.37 0.015 
255.25 385 461.5 0.27 0.011 
255.10 232 308.5 0.18 0.008 
254.95 91 161.5 0.10 0.004 
254.80 52 71.5 0.04 0.002 
254.65 13 32.5 0.02 0.001 
254.50 0 0.0 0.00 0.000 

  
∑ 18.97 0.79 

 

Celková doba potřebná k vyprázdnění nádrže je 0,79 dne (19 h). Jedná se o nejkratší dobu 
prázdnění nádrže, prázdnění je nutno přizpůsobit zásadám MPŘ, kdy je dovoleno snížení 
hladiny v nádrži jen o 2 dluže (0,3 m) za den. Nádrž tak bude vypouštěna za 12 dní. 
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D.2.3.h Kapacita odpadního koryta od spodní výpusti 
Odpadní koryto má lichoběžníkový profil s šířkou dna 0,4 m, se sklonem břehů 1:2 a hloubkou 
0,3 m. Podélný sklon je 6,8 %. Břehy jsou opevněny záhozem z LK. Dno je opevněno pohozem 
frakce 63-125 mm. Kapacita koryta byla spočítána rovnicí kontinuity a Chézyho rovnicí dle 
Manninga. 

2
1

3
21

. iR
n

SiRCSvSQ       

kde: 
Q průtok       [m3.s-1] 
S průtočný průřez      [m2] 
v průřezová rychlost     [m.s-1] 
C rychlostní součinitel     [m0,5.s-1] 
R hydraulický poloměr     [m] 
i podélný sklon      [-] 
n Manningův drsnostní součinitel (n=0,035)  [-] 

Tabulka14:výpočet konsumpční křivky odpadního koryta 
y  

[m] 
B 

 [m] 
S  

[m2] 
O 

 [m] 
R  

[m] 
C  

[m0,5.s-1] 
V 

 [m/s] 
Q  

[m3/s] 
0.10 0.80 0.06 0.85 0.07 18.38 1.28 0.077 

0.15 1.00 0.11 1.07 0.10 19.40 1.58 0.166 

0.20 1.19 0.16 1.28 0.12 20.13 1.84 0.288 

0.30 1.60 0.30 1.74 0.17 21.31 2.31 0.692 

Odpadní koryto bezpečně převede kapacitní průtok spodní výpusti (288 l/s).  

D.2.3.i Kapacita bezpečnostního přelivu 
Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční. Délka uvažované přelivné hrany je 5,35 m (jedná se 
o vnitřní zaoblenou hranu přelivu). Boky přelivu mají sklon 1:2,8 (hráz) a 15:1 (zavázání 
do břehu). Přepadové množství je spočítáno dle vztahů. 

2/32 hgbmQ    [m3.s-1]        

kde: 
m součinitel přepadu (m=0,4)  [-] 
b účinná střední šířka přelivu    [m] 
g tíhové zrychlení (g=9,81 m.s-2)   [m.s-2] 
h výška přepadového paprsku    [m] 
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Tabulka 8: výpočet konsumpční křivky bezpečnostního přelivu 

H            
 [m n.m.] 

h  
[m] 

Q 
 [m3/s] 

H            
   [m n.m.] 

h  
[m] 

Q 
 [m3/s] 

257.55 0.05 0.11 257.90 0.40 2.39 

257.60 0.10 0.30 257.95 0.45 2.85 

257.65 0.15 0.55 258.00 0.50 3.33 

257.70 0.20 0.84 258.05 0.55 3.85 

257.75 0.25 1.18 258.10 0.60 4.39 

257.80 0.30 1.55 258.15 0.65 4.95 

257.85 0.35 1.95 258.20 0.70 5.53 
 

Na základě výpočtu a posouzení byl navržen bezpečnostní přeliv tak, aby provedl průtok Q100 

(3,30 m3.s-1) při výšce přepadového paprsku 50 cm (kóta 258,00 m n. m.). Rezerva ke koruně 
hráze je 20 cm. 

D.2.3.j Kapacita rámového propustku 
Na bezpečnostní přeliv navazuje rámový propustek z ŽB prefabrikovaným rámů svět se světlou 
šířkou a výškou 1,5x1,0 m. Podélný sklon propustku bude 1,5 %.  Kapacita propustku při 
proudění s volnou hladinou byla spočítána rovnicí kontinuity a Chézyho rovnicí dle Manninga. 

2
1

3
21

. iR
n

SiRCSvSQ       

kde: 
Q průtok       [m3.s-1] 
S průtočný průřez      [m2] 
v průřezová rychlost     [m.s-1] 
C rychlostní součinitel     [m0,5.s-1] 
R hydraulický poloměr     [m] 
i podélný sklon      [-] 
n Manningův drsnostní součinitel (n=0,014)  [-] 

Tabulka 9: výpočet kapacity rámového propustku 
Y 

 [m] 
B  

[m] 
S 

 [m2] 
O 

 [m] 
R  

[m] 
C  

[m0,5.s-1] 
v  

[m/s] 
Q  

[m3/s] 
0.10 1.50 0.15 1.70 0.09 47.66 1.73 0.26 

0.20 1.50 0.30 1.90 0.16 52.51 2.56 0.77 

0.30 1.50 0.45 2.10 0.21 55.25 3.13 1.41 

0.40 1.50 0.60 2.30 0.26 57.10 3.57 2.14 

0.50 1.50 0.75 2.50 0.30 58.44 3.92 2.94 

0.54 1.50 0.81 2.59 0.32 58.92 4.05 3.30 

 

Navržený propustek převede návrhový průtok Q100 (3,30 m3.s-1) s  volnou hladinou (beztlakově) 
při vodním stavu 0,54 m. 
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D.2.3.k Kapacita horní části skluzu 
Podélný sklon horní části skluzu je 17,8 % a průtočný profil se plynule zmenšuje. Šířka dna se 
mění ze 1,5 m na 1,3 m, hloubka z 0,9 m na 0,6 m. Břehy se postupně „pokládají“ ze sklonu 1:1 
na 1:1,5. Koryto v tomto úseku je opevněno rovnaninou z LK. Ve dně je rovnanina provedena 
jako hrubá s výškou výstupků cca 0,15 m. Kapacita koryta skluzu (v dolním profilu) byla 
spočítána rovnicí kontinuity a Chézyho rovnicí. Rychlostní součinitel „C“ byl spočten podle 
Mostkova. 

iRCSvSQ .    5.15.9log22 
R

k

k

R
C  

kde: 
Q průtok       [m3.s-1] 
S průtočný průřez      [m2] 
v průřezová rychlost     [m.s-1] 
C rychlostní součinitel     [m0,5.s-1] 
R hydraulický poloměr     [m] 
i podélný sklon      [-] 
k  výška výstupků zdrsnění    [m] 

Tabulka 17: výpočet konsumpční křivky horního úseku skluzu 
Y 

 [m] 
B 

 [m] 
S  

[m2] 
O 

 [m] 
R  

[m] 
C  

[m0,5.s-1] 
v 

 [m/s] 
Q 

 [m3/s] 
0.10 1.70 0.16 1.78 0.09 12.47 1.58 0.25 

0.20 1.90 0.34 2.07 0.16 11.04 1.89 0.64 

0.30 2.10 0.54 2.35 0.23 11.78 2.38 1.29 

0.40 2.30 0.76 2.63 0.29 12.69 2.88 2.19 

0.50 2.49 0.99 2.90 0.34 13.53 3.33 3.30 

0.60 2.70 1.26 3.20 0.39 14.35 3.80 4.79 

Navržené koryta horního úseku skluzu převede návrhový průtok Q100 (3,30 m3.s-1) při vodním 
stavu 0,50 m. 

D.2.3.l Kapacita dolní části skluzu a odpadního koryta 
Průtočný profil dolní části skluzu a odpadního koryta je proměnný. Šířka dna se bude pozvolna 
měnit, a to tak, že na prvních 8 m, tedy v trase oblouku, se dno koryta zúží z 1,3 m na 0,9 m 
a během dalších 6,5 m, tedy na délce přímé části, se zúží na 0,8 m. Břehy budou neměnné 
v části oblouku o sklonu 1:1,5 a v přímé části se budou postupně pokládat z 1:1,5 na 1:2. 
Hloubku bude v celém úseku skluzu 0,6 m. 

V průběhu odpadního koryta se rozměry postupně přizpůsobují stávajícímu korytu, na které je 
třeba se napojit. To má šířku ve dně 0,4 m, sklony břehů 1:2 a hloubku 0,3 m. 

Podélný sklon dolní části skluzu je 7,6 % a odpadního koryta 3,2 %.  Koryto dolní části skluzu je 
opevněno záhozem ve březích i ve dně (n=0,045). Kapacita dolní části skluzu a odpadního 
koryta byla spočítána rovnicí kontinuity a Chézyho rovnicí dle Manninga. 
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kde: 
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Q průtok       [m3.s-1] 
S průtočný průřez      [m2] 
v průřezová rychlost     [m.s-1] 
C rychlostní součinitel     [m0,5.s-1] 
R hydraulický poloměr     [m] 
i podélný sklon      [-] 
n Manningův drsnostní součinitel   [-] 

Tabulka 18: výpočet konsumpční křivky dolního úseku skluzu 
y  

 [m] 
B 

 [m] 
S 

 [m2] 
O 

 [m] 
R 

 [m] 
C  

[m0,5.s-1] 
V 

 [m/s] 
Q 

 [m3/s] 
0.10 1.20 0.10 1.25 0.08 14.59 1.14 0.11 

0.15 1.40 0.17 1.47 0.11 15.43 1.42 0.24 

0.58 3.10 1.12 3.37 0.33 18.50 2.94 3.30 

0.60 3.20 1.20 3.48 0.34 18.61 3.01 3.61 

Navržené koryto dolního úseku skluzu převede návrhový průtok Q100 (3,30 m3.s-1) při vodním 
stavu 0,58 m. 

Tabulka 19: výpočet konsumpční křivky odpadního koryta 
y  

 [m] 
B 

 [m] 
S 

 [m2] 
O 

 [m] 
R 

 [m] 
C  

[m0,5.s-1] 
V 

 [m/s] 
Q 

 [m3/s] 
0.30 1.60 0.30 1.74 0.17 16.58 1.23 0.37 

0.40 2.00 0.48 2.19 0.22 17.26 1.45 0.69 

0.50 2.40 0.70 2.64 0.27 17.82 1.64 1.15 

0.60 2.80 0.96 3.08 0.31 18.29 1.83 1.75 

0.70 3.20 1.26 3.53 0.36 18.72 2.00 2.52 

0.78 3.54 1.54 3.91 0.39 19.03 2.14 3.30 

0.80 3.60 1.60 3.98 0.40 19.09 2.17 3.47 

Kapacita odpadního koryta je menší, než je hodnota návrhového průtoku. Při vybřežení však 
nedojde k ohrožení žádného objektu nádrže. 
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D.2.3.m Posouzení stability opevnění odpadních koryt 
Stabilita opevnění dna a břehů odpadních koryt od spodní výpusti a bezpečnostního přelivu, 
resp. skluzu, byla posouzena metodou nevymílacích rychlostí. Spočítaná střední (průřezová) 
rychlost proudění pro návrhový průtok byla porovnána se spočítanými hodnotami nevymílacích 
rychlostí pro efektivní zrno navrženého opevnění (zához z LK a pohoz kamenivem), resp. byla 
porovnána s tabulkovými hodnotami nevymýlací rychlosti pro danou konstrukci (rovnanina 
z LK). Posouzení skluzu bylo provedeno pro návrhový průtok Q100 (3,30 m3.s-1) nebo 
pro kapacitní průtok (vždy pro nižší hodnotu). Odpadní koryto od spodní výpusti bylo 
posouzeno na kapacitní průtok spodní výpusti (Q=288 l/s). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 20: posouzení stability opevnění pomocí nevymílacích rychlostí 

Úsek Koryto Opevnění 
Nevymílací 

rychlost 
(m/s) 

Návrhová 
rychlost 

(m/s) 
Posouzení 

Odpad. 
koryto od SV dno pohoz 63-125 mm 1,85 1,84 vyhovuje 

Horní úsek 
skluzu dno+břehy rovnanina z LK 4,5 3,33 vyhovuje 

Dolní úsek 
skluzu dno+břehy zához z LK (250 mm) 2,54 2,24 vyhovuje 

Odpad. 
koryto od BP dno pohoz 63-125 mm 1,85 1,73 vyhovuje 

Všechna navržená opevnění koryta vyhovují podmínce. 

D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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Foto 1: stávající betonovýc požerák Foto 2: pohled na přelivnou hranu stávajícího 
bezpečnostního přelivu 

   

Foto 3: skluz stávajícího bezpečnostního 
přelivu  

Foto 4: pohled výtokové čelo spodní výpusti 
a zakončení bezpečnostního přelivu 
 

Foto 5: vývařiště pod spodní výpustí a 
bezpečnostním přelivem 

 

Foto 6: pohled od vývařiště na pravou část 
hráze, kde je znatelně podmáčený povrch 
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Foto 7: pohled na odpadní koryto proti vodě Foto 8:  pohled na korunu hráze  

 Foto 9:  stávající kamenné opevnění 
a schodiště Foto 10: Narušené opevnění stávající hráze 

   

 

  


