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ABSTRAKT: 

Předmětem diplomové práce je studie proveditelnosti variant konstrukčních řešení VD 

Valdek. Plánované VD Valdek by mělo sloužit především jako vodárenský zdroj pro 

oblast Hořovicka. Jeho dalšími funkcemi bude protipovodňová ochrana oblasti a 

zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Červeném potoce. V práci jsou navrženy 

celkem 3 varianty konstrukčních řešení přehradní hráze. Návrh odpovídá svým 

rozsahem konceptu odpovídajícímu dokumentaci pro územní rozhodnutí. Ke všem 

variantám je vyhotovena projektová dokumentace. Jednotlivé varianty konstrukčních 

řešení hráze jsou mezi sebou multikriteriálně posouzeny. Na základě této analýzy je pro 

podrobnější zpracování vybrána jedna varianta. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Přehrada, VD Valdek, studie proveditelnosti, kamenitá sypaná hráz, betonová hráz, 

válcovaný beton, vodárenská nádrž, hrazený šachtový přeliv, boční přeliv, 

hydrotechnické výpočty, projektová dokumentace, multikriteriální analýza. 

ABSTRACT: 

The aim of this diploma thesis is the feasibility study of the alternative designs of the 

Valdek dam. The planned Valdek waterworks should serve primarily as a water supply 

for the Hořovice area. Its other functions will be flood protection of the area and 

ensuring a minimum residual flow rate in Červený potok. The thesis describes a total of 

3 variants of constructional solutions of the dam. The proposal corresponds in its scope 

to the concept corresponding to the documentation for planning approval. Project 

documentation was prepared for each variant. The design options were multicriterially 

assessed. Based on this analysis, one variant was chosen for more detailed processing. 

KEY WORDS: 

Dam, Valdek dam, feasibility study, rockfill dam, concrete dam, roller-compacter 

concrete (RCC), water supply reservoir, morning glory ring gate, lateral spillway, 

hydrotechnical calculations, design documentation, multicriterial analysis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv.  … výškový systém Balt po vyrovnání 

ČHMÚ … Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  … čistírna odpadních vod 

ČSN  … Česká technická norma 

ČR  … Česká republika 

ČÚZK  … Český úřad zeměměřičský a kartografický 

DMR4G … digitální model reliéfu České republiky 4. generace 

DN  … světlost potrubí (udává se zpravidla v milimetrech, např.: DN600) 

DP  … diplomová práce 

CHKO  … chráněná krajinná oblast 

IGP  … inženýrsko-geologický průzkum 

k. ú.  … katastrální území 

LAPV  … území chráněné pro akumulaci povrchových vod 

LK  … lomový kámen 

MZE  … Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP  … Ministerstvo životního prostředí České republiky 

MZP  … minimální zůstatkový průtok 

NN  … nízké napětí 

Obr.  … obrázek 

Pa  … dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek na povodí 

PV  … povodňová vlna 

Q  … průtok 

Qa  … dlouhodobý průměrný průtok 

Qd  … dlouhodobý průměrný denní průtok 

Qm  … m-denní průtok 

QN  … N-leté průtoky 

Qneš  … neškodný průtok 

ř. km  … říční kilometr 

SO  … stavební objekt 

SV  … spodní výpust 

SVP  … Směrný (původně státní) vodohospodářský plán 

Tab.  … tabulka 

TBD  … technicko-bezpečnostní dohled 

TENV  … technicko-ekonomické vyhodnocení 

TNV  … technická norma vodního hospodářství 

ÚV  … úpravna vody 

VaK  … vodovody a kanalizace 

VD  … vodní dílo 

VH  … vodohospodářský 

VHS  … vodohospodářská společnost 

VLS ČR … Vojenské lesy a statky České republiky 

VN  … vodárenská nádrž 

VN  … vodní nádrž 

VRV  … Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 

VÚV  … Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
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1.  ÚVOD 

Problematika sucha se stala v poslední době velice aktuálním tématem. Klimatické 

poměry se mění, stejně jako distribuce srážek. Stávající zdroje pitné vody často nejsou 

v období sucha dostatečně vydatné, proto je třeba budovat i nové. Z hlediska využití 

srážkové vody se vyplácí budovat vodní nádrže, které dokáží zadržet dešťovou vodu, 

která by jinak bez užitku odtekla do nižších částí povodí. 

Výhodnost budování přehrad nespočívá pouze v akumulaci vody pro pitné účely. 

Přehrada slouží vždy jako víceúčelová vzdouvací stavba a pozitivně ovlivňuje 

vodohospodářskou bilanci v dobách nedostatku i přebytku vody v povodí. Slouží tedy i 

jako protipovodňová ochrana oblasti a lze ji využít i pro energetické účely. 

Předmětem diplomové práce je studie proveditelnosti variant konstrukčních řešení hráze 

VD Valdek, které se nachází v CHKO Brdy na území bývalého vojenského újezdu 

Brdy. První záměry o vybudování tohoto vodního díla pocházejí již z roku 1954, kdy se 

začalo v ČSR plošně strategicky plánovat v oblasti vodohospodářství. V tomto roce byl 

vytvořen Státní vodohospodářský plán republiky Československé. Od té doby změnil 

návrh několikrát svou podobu. Víme ale s jistotou, že primárním účelem tohoto vodního 

díla bude zásobování pitnou vodou přilehlých obcí, sekundárními účely bude 

protipovodňová ochrana a nadlepšování průtoků v Červeném potoce. 

Jako hlavní podklad pro návrh hráze slouží Studie proveditelnosti VD Valdek, kterou 

vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. v roce 2017. Tuto 

studii si objednalo Povodí Vltavy, s. p. V ní jsou podrobně představeny stávající 

poměry v řešeném území, výhledová potřeba zásobování vodou z nádrže, vlivy 

výstavby na okolí a základní parametry nádrže. Chybí ale technický návrh hráze a 

výkresová dokumentace. Chybějící části studie budou ve 3 variantách doplněny v rámci 

diplomové práce. 

Na základě návrhů jednotlivých variant bude provedeno multikriteriální posouzení, 

které porovná všechny 3 varianty mezi sebou. Hodnotící kritéria budou vybrána 

s ohledem na místní specifické podmínky. Varianta, která vyjde v závěrečném 

hodnocení nejpříznivěji, bude doporučena jako optimální návrh. 
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Zde jsou pro větší přehlednost znovu uvedeny cíle této diplomové práce: 

 Prostudovat podrobně všechny dostupné podklady k záměru vybudování 

vodárenské nádrže Valdek (Studie proveditelnosti VD Valdek). 

 Stručně popsat stávající poměry v řešeném území. 

 Z nalezených podkladů převzít důležitá vodohospodářská data a navrhnout 

parametry plánovaného VD. 

 Navrhnout 3 varianty konstrukčního řešení hráze VD Valdek. 

 Všechny 3 navržené varianty podrobit multikriteriálnímu technicko- 

ekonomickému posouzení a vybrat optimální variantu. 

 Vytvořit výkresovou dokumentaci ke každé z navržených variant. 
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Obr. 1 – Umístění VD Valdek [10] 

2. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Obecné informace 

Plánované VD Valdek se nachází v CHKO Brdy na území bývalého vojenského újezdu 

Brdy, v okrese Beroun (Středočeský kraj). Zátopa nádrže bude částečně zasahovat i do 

okresu Příbram. Území se nachází v severní části středních Brd zhruba 500 m jižně od 

zříceniny hradu Valdek. V současné době se zde nacházejí převážně zalesněné pozemky 

a také hráz existujícího Velkého rybníka, kterému se také nesprávně říká „Pod 

Valdekem“ nebo „Velký valdecký rybník“. Tento rybník leží, stejně jako budoucí VD, 

na Červeném potoce. 

 

Řešeným územím prochází silniční komunikace mezi Neřežínem a Obecnicí. Tato 

silniční komunikace tvoří též západní hranici posádkového cvičiště Jince, do kterého je 

veřejnosti vstup zakázán. 

Prostor budoucí zátopy se nachází v zalesněném údolí, které je poměrně úzké (100–200 

m) s relativně strmými svahy. Osově ho protíná Červený potok, který teče od jihu k 

severu. Na západní straně údolí se tyčí vrchol Krkavčina, na východní straně údolí 

ohraničují údolí vrchy Velký Jeskřipec, Pec a Stará Baština. 
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Za Velkým rybníkem ztrácí Červený potok rychle nadmořskou výšku a po zhruba 3,5 

km se vlévá do VN Záskalská. VD Záskalská slouží od roku 1960 jako vodárenská 

nádrž pro průmysl, pro transformaci povodňových průtoků a pro rekreaci. Pod 

Záskalskou se nachází rybník Dráteník a na něj pak navazuje Červený rybník. [1] 

2.2 Historie záměru vybudování VD Valdek 

V minulosti bylo vytvořeno několik strategických dokumentů a studií, které se týkají 

zájmového území, kde by mělo vzniknout VD Valdek. 

1) Státní vodohospodářský plán republiky Československé z roku 1954 (SVP 1954) 

Jednou z částí SVP je i výčet opatření, které by pomohly zlepšit odtokové poměry 

z různých povodí v rámci Československa. Mezi tato opatření se zařadila i vodárenská 

nádrž Valdek. [4] 

2) Technicko-ekonomické vyhodnocení vodní nádrže Valdek na Červeném potoce 

z roku 1971 (TENV 1971) 

Tento dokument byl podkladem pro vypracování druhého vydání SVP. Toto 

vyhodnocení zpracoval tehdejší Hydroprojekt. Byly v něm stručně popsány tři varianty 

nádrže s označením A, B, C, které měly odlišné parametry. [5] 

3) Směrný vodohospodářský plán České socialistické republiky z roku 1975 (SVP 

1975) 

SVP z roku 1954 již nemohl být považován za aktuální, znalosti z oblasti vodního 

hospodářství se rychle prohlubovaly a leckterá navrhovaná opatření již neodpovídala 

novým nárokům. Jednou z částí SVP 1975 bylo i přešetření 581 možných přehradních 

profilů. Tomuto přešetření se podrobilo i VD Valdek. Z TENV 1971 byla jako 

optimální návrh převzata varianta C s největším zásobním prostorem. [6] 

4) Směrný vodohospodářský plán ČSR – Vodní nádrže, Publikace SVP č. 34 z roku 

1988 (SVP 1988) 

VD Valdek bylo zařazeno mezi nádrže výhledově územně hájené, s předpokladem 

výstavby až po roce 2000. Zdůrazněno bylo vodárenské využití pro oblast Hořovicka. 

[7] 
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Obr. 2 – Mapa sklonitosti svahů řešeného území [19] 

5) Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady 

využití těchto území ze září 2011 (Generel LAPV) 

Tento dokument stanovil v té době aktuální lokality vhodné pro rozvoj vodních zdrojů. 

VD Valdek bylo ze seznamu vyškrtnuto (hlavními důvody byl malý přínos pro 

zajišťování VH funkcí a existující střety se zájmy ochrany přírody). Usnesení vlády č. 

62 ze dne 29. 7. 2015 ukládalo ministru zemědělství zrevidovat Generel LAPV. 

Následkem toho bylo vytipováno 27 nových lokalit, mezi nimiž bylo i VD Valdek na 

Červeném potoce. Po jednání s dotčenými subjekty byla revize stornována, v platnosti 

zůstává původní rozsah generelu. [8] 

6) Studie možných retenčních opatření v povodí Litavky – návrh reálných 

technických opatření protipovodňové ochrany z října 2014 

VD Valdek bylo vybráno jako jedno z možných území pro realizaci opatření 

s protipovodňovou funkcí. Toto opatření ale zahrnuje menší hráz a funkční prostory. 

2.3 Morfologické podmínky 

Při stavbě přehrad je jedním z klíčových parametrů morfologie terénu. V místech, kde 

vznikne hráz, by mělo být údolí spíš úzké se strmějšími svahy. 



  

- 14 - 

 

Obr. 3 – Zakrytá geologická mapa s vyznačením hráze VD Valdek [20] 

Proti vodě by se pak mělo údolí postupně rozevírat, aby i při malém objemu 

přehradního tělesa měla nádrž velký objem. Přesně takové parametry má údolí, kde 

vznikne VD Valdek. Na obr. 2 je jasně vidět, že v místech stávající hráze Velkého 

rybníka je údolí ze západu i z východu ohraničeno prudšími svahy. Toto místo je 

vhodné pro vybudování nové a vyšší hráze pro plánovanou VN Valdek. 

2.4 Geologické poměry 

Zájmová oblast není dosud geologicky dostatečně prozkoumaná. Je to způsobeno tím, 

že území leželo dlouhá léta ve vojenském újezdu. Informace o geologických poměrech 

v zájmovém území byly tudíž čerpány z výřezů geologických map. [1][20] 

 

Legenda zakryté geologické mapy: 

Kvartérní pokryv: 

6 …nivní sediment 

10 …hlína, písek, štěrk 

12 …písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

13 …kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
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Paleozoikum: 

556…bazalty a pyroklastika 

543…křemenný pískovec 

609…jílovité břidlice, křemence 

583…andezity a bazalty a jejich pyroklastika 

586…bělavé až šedé křemenné slepence 

587…jílovité břidlice 

588…pískovce 

589…polymiktní slepence, pískovce 

590…pískovce 

 

Z obr. 3 lze vyčíst, že hlavními pokryvnými útvary v prostoru budoucí hráze a zátopy 

jsou písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, konkrétně písčité prachy a písčité jíly. 

V oblasti proudění Červeného potoka pak nivní sedimenty, částečně se zde vyskytují 

hlína, písek, štěrk a kamenito-hlinité sedimenty. Starší horniny v řešeném území jsou 

pískovce, křemenné slepence, jílovité břidlice, v menším množství se zde vyskytují i 

andezity a bazalty. [20] 

Dle databáze České geologické služby nejsou v zájmové oblasti registrovány svahové 

nestability. Území není poddolováno. [20] 

Z geologických podkladů vyplývá, že by v místě stavby byl k dispozici materiál 

užitečný pro těsnicí část sypané hráze, filtry a přechodné štěrkové zóny. [20] 
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Obr. 4 – Hydrogeologická mapa, rajonizace řešeného území [17] 

2.5 Hydrogeologické poměry 

Dle hydrogeologické rajonizace náleží území základní vrstvě č. 6230 – Krystalinikum, 

proterozoikum v povodí Berounky. [17] 

Tento rajon tvoří horniny s puklinovou propustností. V podpovrchové zóně se lokálně 

vyskytují v průběhu srážek nejednotné mělké zvodně. Podzemní vody jsou ovlivněny 

erozní bází Červeného potoka. [1][17] 

 

2.6 Hydrologické poměry 

Zájmové území se nachází v povodí Červeného potoka. Červený potok pramení 

v CHKO Brdy na severním svahu vrcholu Kalich v nadmořské výšce 710 m n. m. Potok 

vodou zásobuje množství drobných přítoků a lesních bystřin. Velký rybník, v místech 

jehož hráze má být vybudována nová hráz, leží na ř. km 23,7. Plocha povodí v profilu 

hráze Velkého rybníka činí 11,6 km2. Nad Velkým rybníkem se nenachází žádné větší 

vodní dílo, směrem po toku se několik kilometrů pod Velkým rybníkem nachází VN 

Záskalská, rybník Dráteník a Červený rybník. [2][3] 
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Tab. 1 – Hydrologické údaje v profilu hráze Velkého rybníka [2] 

Tok: Červený potok 

Profil: hráz Velkého ryb. 

Hydrologické číslo povodí: 4-11-04-0260 

Plocha povodí [km2]: 11,6 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek Pa [mm]: 722 

Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa [l.s
-1]: 75 

Třída přesnosti Qa – Datum zpracování údajů: III. – 07/2016 

m-denní průtoky Qm [l.s-1]: - 

Q30 Q60 Q90 Q120 Q150 Q180 Q210 Q240 Q270 Q300 Q330 Q355 Q364 

187 116 84 64 50 40 32 26 21 16 12 8,0 6,5 

Třída přesnosti Qm – Datum zpracování údajů: III. – 02/2017 

N-leté průtoky QN [m3.s-1]: - 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 

  2,0 3,5 6,2 9,0 12,4 17,8 22,9 46,0 

Třída přesnosti QN – Datum zpracování údajů: III. – 07/2016 

 

VD Valdek bude v případě realizace velmi pravděpodobně vodním dílem II. kategorie 

z hlediska TBD. Aby bylo možno navrhovat hráz II. kategorie, je nutné znát 

předpokládanou hodnotu Q10000. Ta byla stanovena na 67,80 m3.s-1. Studie 

proveditelnosti VD Valdek z roku 2017 obsahuje i údaje o transformaci teoretické 

povodňové vlny PV10000. Tato extrémní povodňová vlna má návrhový objem 2,059 mil. 

m3. Pro odvození PV s dobou opakování 10 000 let byla ve studii využita metoda 

analogie v kombinaci s extrapolací N-letých povodňových kulminačních průtoků a 

zachováním polynomického trendu při logaritmu doby opakování N (křivka rozdělení 

pravděpodobnosti Pearson III). [1][3][32] 

2.7 Klimatické poměry 

Zájmové území se nachází v mírném podnebném pásu, průměrná roční teplota zde činí 

8,14 °C, dle klimatických dat se za posledních 50 let zvyšuje meziročně o 0,03 °C, což 

má nepříznivý vliv na hydrologickou bilanci. Průměrný roční úhrn srážek v povodí 

plánovaného VD Valdek činí 722 mm. [1] 
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2.8 Flóra a fauna 

V řešeném území byl roku 2016 proveden základní průzkum ekosystémů. Podrobnější 

výčet existujících ekosystémů je k nalezení ve Studii proveditelnosti VD Valdek 

(07/2017), stručný závěr z tohoto průzkumu zní takto: 

 Zájmové území se nachází v II. a III. zóně CHKO Brdy. 

 Přirozené koryto Červeného potoka je morfologicky zachovalé, 

antropogenních vlivů je minimum. Vegetace je v řešeném území tvořena 

především lesními společenstvími. Převažují rašelinné a podmáčené 

smrčiny. 

 Nachází se zde mnoho regionálně významných a zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů (např.: ještěrka obecná, ropucha obecná, netopýr velký), 

do jejichž biotopů nebude stavba zasahovat. 

 Je konstatováno, že záměr výstavby VD Valdek bude z hlediska střetů 

s ochranou přírody méně konfliktní stavbou. [1][9] 

2.9 Osídlení 

Dotčené území spadá pod správu obcí Chaloupky, Podluhy a Jince. Záměr není v kolizi 

se zastavěným územím těchto obcí, nejbližší zastavěné území se nachází přibližně 2 km 

severozápadně od hráze VD Valdek. Přímo u stávající nádrže se ale nachází jeden 

objekt, který nemá popisné nebo evidenční číslo a je určen k rodinné rekreaci. 

Vlastníkem tohoto rekreačního objektu je Česká republika. V případě realizace VD 

Valdek by bylo nutné tuto stavbu strhnout, protože leží přímo v zátopě plánované 

nádrže. 

2.10 Ekonomické využití území 

V řešeném území se nachází především lesní pozemky, s převahou smrku ztepilého. 

Hlavním vlastníkem lesů je Česká republika, správcem majetku jsou Vojenské lesy a 

statky, s. p. V povodí nádrže se nenachází zemědělsky využívané pozemky a ani do 

budoucna se se zemědělským využitím půdy nepočítá. Velký rybník, rovněž ve správě 

VLS ČR, slouží k chovu ryb. Na dotčeném území nefunguje žádná průmyslová výroba a 

nenachází se zde žádný průmyslový objekt. Do povodí Červeného potoka tak 

nezasahuje ekologická zátěž z průmyslu. V Brdech není zatím výrazně rozšířena 

rekreace, neboť byla ještě před nedávnem celá oblast součástí vojenského újezdu Brdy. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VD VALDEK 

V této kapitole bude stručně představen záměr výstavby VD Valdek, jeho hlavní účely, 

vlivy na okolí a nároky na zábor pozemků. 

3.1 Účely vodního díla 

Účely VD Valdek seřazené podle důležitosti jsou: 

 Akumulační funkce pro vodárenské účely, 

 nadlepšování průtoku v Červeném potoce, 

 protipovodňová ochrana níže ležících sídelních celků, 

 energetické využití (není předmětem této práce). [1] 

3.2 Potřeba vody pro vodárenské účely 

Hlavním účelem VD Valdek je zásobování pitnou vodou oblast Hořovicka. Pro 

definování množství potřebných odběrů bylo v minulosti provedeno několik analýz a 

studií, které vycházely především z těchto podkladů: 

 Výsledky dotazníkových průzkumů mezi vytipovanými provozovateli a 

vlastníky vodohospodářské infrastruktury, 

 prognóza demografického vývoje, 

 koncepční dokumenty, 

 data VÚV, která uvažují 3 různé klimatické scénáře, 

 jednání s VAK Beroun. [1] 

Z těchto podkladů byla v rámci Studie proveditelnosti VD Valdek z roku 2017 určena 

potřeba vody v oblasti Hořovicka, kterou by mělo dotovat VD Valdek. Pro výpočet byly 

užity 3 klimatické scénáře (optimistický, střední a pesimistický), které by mohly nastat 

v letech 2050–2070 a podle nich byl určen deficit potřeby vody. [1] 
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Obr. 5 – Deficit kapacity vodních zdrojů pro období 2050 - 2070 [1] 

 

Z obr. 5 vyplývá, že při nezměněné klimatické situaci by lokální zdroje byly dostatečně 

vydatné pro zásobování pitnou vodou celé oblasti Hořovicka. Při započítání poklesu 

kapacity zdrojů dle klimatických scénářů byly určeny deficity 20 l.s-1, respektive 88 l.s-1 

a 127 l.s-1, dle jednotlivých scénářů. 

Na základě těchto poznatků bylo v rámci Studie proveditelnosti VD Valdek určeno 

potřebné množství odebírané vody pro vodárenské účely z nádrže Valdek. Čerpané 

množství by činilo 35 l.s-1. Ve studii ale není uvedeno, jakým způsobem bylo toto číslo 

určeno. [1] 

Dle chemických rozborů vody z Červeného potoka se předpokládá, že jakost 

odebíraných vod bude snižovat vysoká koncentrace huminových látek, které se do 

nádrže budou dostávat z kyselých půd v povodí Červeného potoka. [1] 

3.3 Vlivy výstavby VD Valdek na okolí 

Jako každá jiná stavba bude mít i tato pozitivní a negativní vlivy na své okolí. Výčet 

hlavních vlivů výstavby VD Valdek je uveden níže. 
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Pozitivní vlivy: 

 Navýšení kapacity objemu pitné vody pro zásobování obyvatelstva. 

 Snížení kulminačních průtoků povodní (důsledkem je snížení povodňových 

škod, ochrana majetku). 

 Nadlepšování průtoků v Červeném potoce. 

 Možné energetické využití (není předmětem DP). 

 Vytvoření nových pracovních příležitostí jak při výstavbě, tak při provozu 

VD Valdek. 

 Pozitivní vliv na vodohospodářskou bilanci. 

 Kompenzační opatření vytvořená v okolí. 

Negativní vlivy: 

 Jelikož se bude jednat o vodárenskou nádrž, nebude možná rekreační funkce. 

Nebude ani možnost dále využívat prostor zátopy pro chov ryb a rybaření. 

 Negativní vlivy na okolí při výstavbě, změna krajinného rázu a ovlivnění 

ekologického stavu oblasti. 

 Vznik ochranných pásem vodního zdroje. Na těchto pozemcích bude silně 

omezena možnost hospodařit. 

 Zásah do stávajícího vojenského prostoru. 

 Nutnost vybudování přeložky silniční komunikace z Neřežína do Obecnic. 

3.4 Ochranná pásma vodního zdroje 

VD Valdek bude primárně sloužit jako vodárenský zdroj pitné vody. Bude tedy nutné 

vytyčit ochranná pásma vodního zdroje I. a II. stupně. Vodní zákon nedefinuje přesnou 

podobu ochrany vodních zdrojů, způsob ochrany uloží vodoprávní úřad. [24] Dá se ale 

předpokládat, že ochranné pásmo I. stupně bude vytyčeno v blízkosti nádrže, končit 

bude asi 50 m od úrovně hladiny Hmax. Ochranná pásma II. stupně vzniknou v povodí 

nádrže kolem Červeného potoka. Může se jednat o souvislou plochu, ale i o různé 

oblasti vzájemně nepropojené. V rámci budování VD Valdek se předpokládají v oblasti 

ochranného pásma I. stupně především následující zákazy a omezení: 

 Vstupu fyzických osob, 

 provádění stavebních prací, terénních úprav, vrtných a zemních prací, 

 používání a skladování závadných látek, 



  

- 22 - 

 

 aplikace chemických prostředků, 

 údržby komunikací, 

 rekreace, táboření a stanování. [24] 

Pokud bude na koruně hráze vybudována silniční komunikace, bude nutné umístit do 

dešťové kanalizace lapáky ropných látek. Dále je nutné vyznačit hranice ochranných 

pásem. 

3.5 Majetkoprávní uspořádání 

Dotčené pozemky a jejich vlastníci 

Umístění VD Valdek je z majetkoprávního hlediska velice výhodné. Území se nachází 

v místech bývalého vojenského újezdu Brdy a Česká republika v místě plánovaného 

záboru vlastní 100 % pozemků. Vlivem stavby hráze, funkčních objektů, přeložky 

komunikace a vzniku zátopy bude trvale dotčeno celkem 43 pozemků ve 3 katastrálních 

územích – Chaloupky v Brdech, Podluhy v Brdech a Jince v Brdech. [1][18] 

Tab. 2 – Dotčené území [18] 

Kraj Středočeský 

Okres Beroun Příbram 

Obec s rozšířenou působností Hořovice Příbram 

Obec Chaloupky, Podluhy Jince 

Katastrální území 
Chaloupky v Brdech 

Jince v Brdech 
Podluhy v Brdech 

 

Právo hospodařit na 41 ze 43 pozemků má státní podnik Vojenské lesy a statky. Zbylé 2 

pozemky spravuje Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany 

ČR. Celkový trvalý zábor činí 58,80 ha. Dotčené pozemky jsou zde porovnány 

z hlediska druhu pozemku: 

Tab. 3 – Druhy dotčených pozemků [1] 

Druh pozemku Plocha záboru % 

[-] [m2] [-] 

lesní pozemek 550 773 93.68 

vodní plocha 31 321 5.32 

ostatní plocha 5 675 0.97 

zastavěná plocha a nádvoří 190 0.03 

celkem 587 959 100 
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Z tab. 3 je jasně patrné, že drtivá většina dotčených pozemků stavbou jsou pozemky 

lesní. Zbytek pozemků slouží v současné době jako vodní plocha, ostatní plocha a 

v minimální míře jako zastavěná plocha a nádvoří. Vyznačení druhů pozemků a 

dotčených parcelních čísel je zahrnuto v příloze A.02 – Katastrální situační výkres. 

[1][18] 

 Dotčené orgány 

Studie proveditelnosti VD Valdek, která byla zpracována společností VRV a. s. se 

zabývala projednáním záměru s dotčenými orgány. Dle studie v zájmovém území 

nedochází ke střetu s žádnými inženýrskými sítěmi. [1] 

Záměr zasahuje ale do území posádkového cvičiště Jince, jehož hranice bude muset být 

s vybudováním VD Valdek upravena. 
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4. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V této práci jsou navrženy 3 konstrukční varianty hráze VD Valdek. Varianty nesou 

označení „A“, „B“ a „C“. Podrobný popis technického řešení pro jednotlivé varianty je 

uveden v kapitolách 5, 6 a 7. Některé parametry jsou pro všechny varianty shodné a 

jsou proto zmíněny v této kapitole. 

4.1 Představení 3 variant technického řešení 

Tématem této práce je studie proveditelnosti konstrukčních řešení pro plánované VD 

Valdek. Na základě analýzy dostupných podkladů byla pro finální posouzení 

proveditelnosti vybrána následující 3 konstrukční řešení hráze: 

A) Kamenitá sypaná hráz s tenkým středním těsněním + nehrazený boční 

bezpečnostní přeliv + věžový odběrný objekt. 

B) Kamenitá sypaná hráz s tenkým středním těsněním + sdružený objekt (hrazený 

šachtový bezpečnostní přeliv, odběrný objekt součástí objektu přelivu). 

C) Tížná betonová hráz z válcovaného betonu + nehrazený čelní přeliv + odběrný 

objekt. 

4.2 Nepoužité varianty technického řešení hráze 

Variant, které nejsou v práci posuzovány, je mnoho. Některé by se třeba svou 

konstrukcí do daného profilu hodily, jiné zase nikoliv. Také z časových důvodů byly 

zpracovány pouze tři varianty. 

Zemní sypaná hráz nepřichází v úvahu, jelikož se v řešeném území nenachází 

dostatečné množství zemin vhodných pro stabilizační část tělesa hráze. Tížná hráz 

z litého betonu je dnes již překonána technologií válcovaného betonu, proto ani o té 

není uvažováno. Pro realizaci tížné pilířové přehrady nejsou v oblasti údolí i svahů 

dostatečně kvalitní základové poměry. To samé platí i pro klenbovou přehradu. 

Morfologie údolí by sice klenbové přehradě nahrávala, geologie svahů ale hovoří jasně 

proti této variantě. 
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Obr. 6 – Charakteristické křivky nádrže [1][27] 

4.3 Rozdělení prostorů nádrže 

Ve Studii proveditelnosti VD Valdek z roku 2017, kterou vypracovala společnost VRV 

a.s., byly určeny zatopené objemy nádrže, která bude sloužit jednak jako vodárenský 

zdroj pro obce v oblasti Hořovicka, jednak jako nádrž s protipovodňovou funkcí. 

Zatopené plochy ve studii nebyly vypsány, byly určeny z mapových podkladů. [1] 

Tab. 4 – Zatopené plochy a objemy [1] 

rozdělení objemu nádrže 

úroveň 

hladiny       

[m n. m.] 

zatopená 

plocha   

[ha] 

zatopené objemy                    

[mil. m3] 

Vi ∑Vi Vz ; Vr 

Vc 
Vo 

Vz 

dno nádrže 521.50 - - - - 

prostor stálého nadržení 526.50 0.20 0.001 - - 

zásobní prostor 550.00 45.30 4.404 4.405 4.405 

Vr 
ochranný ovl. prostor 551.00 47.20 0.465 4.870 - 

Vn ochranný neovl. prostor 551.80 52.30 0.653 5.523 1.118 

 

Celkový prostor nádrže dosahuje objemu 5,523 mil. m3. Celkový ovladatelný objem 

vody v nádrži činí 4,870 mil. m3. Největším funkčním prostorem v nádrži je zásobní 

prostor, který má celkový objem 4,405 mil. m3. [1] 
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Obr. 7 – Schéma k výpočtu efektivní délky rozběhu vlny 

4.4 Převýšení koruny hráze 

Převýšení koruny hráze zamezuje přelití koruny. K určení převýšení koruny hráze je 

třeba znát účinky větrových vln na návodní svah. 

Výpočet výběhu větrových vln 

Výpočet výběhu větrových vln na návodní svah hráze byl proveden pro efektivní délku 

rozběhu vlny Lef, která byla stanovena za pomoci graficky odečtených hodnot a výpočtu 

dle ČSN 75 0255. [28] 

 

Tab. 5 – Pomocná tabulka pro výpočet ef. délky rozběhu vlny [28] 

Označení Li ϕi cos (ϕi) cos2 (ϕi) Li * cos2 (ϕi) 

[-] [m] [°] [-] [-] [m] 

L1 389.0 42 0.74 0.55 212.99 

L2 389.3 36 0.81 0.66 255.40 

L3 414.4 30 0.87 0.76 313.64 

L4 490.2 24 0.91 0.83 405.93 

L5 529.8 18 0.95 0.90 478.14 

L6 568.4 12 0.98 0.96 545.89 

L7 620.8 6 0.99 0.98 608.45 

L8 690.8 0 1.00 1.00 690.81 

L9 751.7 6 0.99 0.98 736.74 

L10 813.7 12 0.98 0.96 781.51 

L11 905.4 18 0.95 0.90 817.11 

L12 1036.6 24 0.91 0.83 858.43 

L13 924.5 30 0.87 0.76 699.74 

L14 566.0 36 0.81 0.66 371.37 

L15 523.9 42 0.74 0.55 286.86 
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Tab. 5 obsahuje data k sestavení rovnice: 

𝐿𝑒𝑓 =
Σ𝐿𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝜙𝑖

Σcos𝜙𝑖
=

8 062,99

13,50
= 𝟓𝟗𝟕, 𝟐𝟔 𝒎 

Tab. 6 – Výpočet parametrů návrhové větrové vlny [12][28] 

hloubka vody H = 27.50 m 

rychlost větru 10 m nad zemí (dle mapy) w10z = 25.00 m.s-1 

efektivní délka rozběhu vlny Lef = 597.26 m 

součinitel k = 1.08 - 

rychlost větru nad hladinou vody v klidu w10v = 27.00 m.s-1 

druhá mocnina rychlosti větru w2
10v = 729.00 m2.s-1 

veličina v grafu 1 g * Lef / w
2

10v = 8.04 - 

veličina v grafu 2 g*H / w2
10v = 0.37 - 

odečtená hodnota z grafu g * hc / w
2

10v = 0.01 - 

zpětně dopočítaná výška vlny hc = 0.59 m 

odečtená hodnota z grafu g * T / 2π * w10v = 0.16 - 

perioda vlny Tc = 2.77 s 

délka vlny λ = 11.93 m 

postupová rychlost vlny c = 4.31 m.s-1 

 

Tab. 7 – Výpočet výšky výběhu vlny [28] 

součinitel způsobu opevnění kd = 0.8 - 

součinitel kp = 1.4 - 

úhel sklonu návodního svahu α = 28.39 ° 

cotg úhlu svahu cotg α = 3.08 - 

výška vlny s pravděpodobností 1 % h1% = 0.83 m 

opravený součinitel vyčtený z grafu kp = 1.2 - 

výběh vlny s pravděpodobností 1 % hv1% = 0.80 m 

součinitel pro pravděpodobnost 13 % k13% = 0.85 - 

výsledná výška výběhu vlny hw = 0.68 m 
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Převýšení koruny hráze 

Velikost převýšení definuje příslušná norma [28] a je dáno vztahem: 

ℎ = ℎ𝑤 + 𝑟 

kde: 

 h…  převýšení koruny hráze nad Hmax, 

 hw… výška výběhu větrové vlny, 

 r… bezpečnostní rezerva. 

Výška výběhu větrové vlny byla určena jako hw = 0,68 m. Bezpečnostní rezerva se 

určuje pro každou hráz individuálně. Bezpečnostní rezerva byla zvolena r = 0,32 m. 

Převýšení koruny hráze je tudíž: 

ℎ = ℎ𝑤 + 𝑟 = 0,68 + 0,32 = 𝟏, 𝟎𝟎 𝒎 

Koruna hráze je navržena v úrovni 552,80 m n. m. Určení kategorie vodního díla sice 

není součástí této práce a nebylo ještě určeno, počítá se ale, že by v případě havárie VD 

Valdek došlo k ohrožení lidských životů, proto se plánuje zařazení VD Valdek do II. 

kategorie z hlediska TBD. Požadovaná míra zabezpečení vodních děl zařazených do II. 

kategorie je ochrana před účinky teoretické povodňové vlny s dobou opakování 10 000 

let. [32] 

4.5 Doba plnění nádrže 

Jako důležitý ukazatel pro plánování výstavby je i doba, která je potřeba pro naplnění 

nádrže. 

Přítok 

Objem celkového ročního přítoku do nádrže Vp byl vypočten z dlouhodobého 

průměrného průtoku v Červeném potoce v řešeném profilu. [2] 

 𝑉𝑝 = 𝑄𝑎 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 3 600 = 0,075 ∗ 31 536 000 = 𝟐 𝟑𝟔𝟓 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Odtok 

Objem celkového ročního odtoku z nádrže Vo je převzat z minimálního zůstatkového 

průtoku. [23] 
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Tab. 8 – Určení minimálního zůstatkového průtoku [23] 

Průtok Q355d Minimální zůstatkový průtok 

[m3.s-1] [-] 

< 0,05 Q330d 

0,05 - 0,5 (Q330d + Q355d) * 0.5 

0,51 - 5,0 Q355d 

> 5,0 (Q355d + Q364d) * 0.5 

 

Dle hydrologických podkladů činí Q355d v daném profilu 8,0 l.s-1, tedy 0,008 m3.s-1, což 

spadá do kategorie průtoků, jimž byl na základě platné metodiky MŽP přidělen MZP o 

hodnotě Q330d, který činí 0,012 m3.s-1. [2] 

Z hodnoty MZP lze vypočítat objem celkového otoku: 

 𝑉𝑜 = 𝑀𝑍𝑃 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 3 600 = 0,012 ∗ 34 536 000 = 𝟒𝟏𝟒 𝟒𝟑𝟐 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Průsak hrází 

Jako negativní člen rovnice bilance nádrže působí také průsak hrází. V rámci této práce 

bylo zjednodušenou metodou určeno průsakové množství těsnicím prvkem tělesa hráze. 

[16] 

Tab. 9 – Výpočet průsakového množství těsnicím prvkem hráze [16] 

koeficient hydraulické vodivosti materiálu K = 0.0000001 m.s-1 

výška vody v nádrži pro Hzás H = 28.25 m 

specifická vzdálenost pro výpočet A = 0.21 m 

specifická vzdálenost pro výpočet B = 7.50 m 

specifická vzdálenost pro výpočet C =  2.80 m 

sklon návodního/vzdušního svahu těsnění m =  0.10 [-] 

součinitel λ = 0.08 [-] 

průsaková délka L = 12.86 m 

specifický průsak těsněním hráze q = 3.10E-06 m.s-1 

přepočítaná šířka hráze O = 365.00 m3.(m.s)-1 

celkové průsakové množství Qprůsak = 0.0011 m3.s-1 

 

Hodnota celkového objemu vody, která prosákne tělesem hráze během doby 1 roku, 

byla určena: 

 𝑉𝑝𝑟 = 𝑄𝑝𝑟ů𝑠𝑎𝑘 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 3 600 = 0,001 ∗ 31 536 000 = 𝟑𝟏 𝟓𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 
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Výpar 

Celkový objem vody, který se vypaří z vodní hladiny, byl určen na základě grafu 

závislosti orientačního ročního výparu na nadmořské výšce. Nadmořská výška hladiny 

zásobního prostoru se nachází na kótě 550 m n. m., pro kterou je ekvivalentní množství 

výparu zhruba 725 mm/rok. Do výpočtu vstupuje pak ještě plocha hladiny, která při 

naplnění zásobního prostoru činí 523 000 m2. Změna velikosti plochy hladiny byla 

v rámci usnadnění výpočtu zanedbána. [16][30] 

 𝑉𝑣 = 0,725 ∗ 5 230 000 =  𝟑𝟕𝟗 𝟏𝟕𝟓 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Výsledek roční bilance nádrže 

Výsledná bilanční rovnice má tvar: 

 𝑉𝑏𝑖𝑙 = 𝑉𝑝 − 𝑉𝑜 − 𝑉𝑝𝑟 − 𝑉𝑣 

Po dosazení: 

 𝑉𝑏𝑖𝑙 = 2 365 200 − 414 432 − 31 536 − 379 175 = 𝟏 𝟓𝟒𝟎 𝟎𝟓𝟕 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Doba plnění nádrže 

Doba plnění nádrže vychází z roční bilance nádrže. Cílem je zaplnit vodou zátopu nově 

vzniklé nádrže na úroveň 550 m n. m., kde se nachází horní hranice zásobního prostoru. 

Objem nádrže při úrovni hladiny v 550 m n. m. činí 4 405 000 m3. 

 𝑡 =
𝑉𝑧á𝑠

𝑉𝑏𝑖𝑙
=

4 405 000

1 540 057
= 𝟐, 𝟖𝟔 𝒓𝒐𝒌𝒖 ≅ 𝟏 𝟎𝟒𝟒 𝒅𝒏𝒆 
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4.6 Členění stavby na stavební objekty 

Pro větší přehlednost práce bude každá konstrukční varianta rozdělena na následující 

stavební objekty a podobjekty: 

 SO 01 – Hráz 

 SO 02 – Funkční objekty 

 SO 03 – Převádění vody během výstavby 

 SO 04 – Úprava koryta 

 SO 05 – Prostor zátopy 

 SO 06 – Zdroje materiálu (lomy, zemníky) 

 SO 07 – Přípojky a přeložky inženýrských sítí 

 SO 08 – Dopravní řešení 

 SO 09 – Provozní objekt správce VD 

Pro každou variantu budou v dalších kapitolách popsány všechny stavební objekty. 

Některé z nich jsou shodné pro všechny 3 varianty, v tom případě je popis uveden 

pouze u první varianty, varianty „A“. 

V navazujících stupních projektové dokumentace budou definovány další SO, týkající 

se např. kompenzačních opatření a rekonstrukce úpravny vody v Neřežíně. Tato práce 

se těmito SO nezabývá. 

4.7 Zrušení stávajícího Velkého rybníka 

Dne 20. 12. 2019 byl pro potřeby diplomové práce proveden terénní průzkum, jehož 

hlavním cílem bylo zmapování stávajícího stavu v řešeném území. Důležité fotografie, 

zobrazující stávající poměry, jsou zobrazeny v kapitole 11. Fotodokumentace. 

V případě realizace VD Valdek by byl zrušen stávající Velký rybník. Materiál hráze lze 

použít při výstavbě nové hráze, v případě varianty „C“ může posloužit i jako ochrana 

staveniště před zatopením. Jako velmi vhodné se jeví využít boční bezpečnostní přeliv a 

skluz pro převádění vody přes staveniště, než budou vybudována potrubí spodních 

výpustí. Konkrétní úpravy přelivu za účelem převádění vod budou řešeny v dalších 

stupních projektu, až bude k dispozici více informací o stávající hrázi a funkčních 

objektech. 
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5. VAR. A – KAMENITÁ SYPANÁ HRÁZ + BOČNÍ 

PŘELIV 

Tato varianta byla vybrána, protože se objevovala již v minulosti vydaných 

strategických dokumentech a zároveň byla stručně popsána ve Studii proveditelnosti 

VD Valdek, kterou zpracovala společnost VRV a. s. Umístění hráze je v místech hráze 

stávajícího Velkého rybníka na Červeném potoce. Hráz tohoto stávajícího rybníka bude 

odstraněna. Dispoziční řešení celého záměru je zobrazeno ve výkrese A.03 – Celková 

situace stavby. [1] 

5.1 SO 01 - Hráz 

U varianty „A“ je počítáno s kamenitou sypanou hrází s tenkým středním těsněním. 

Těsnicí část je navržena ve svislém směru. Koruna hráze leží na úrovni 552,80 m n. m. 

Šířka koruny činí 7,50 m. Hráz je dlouhá 568,31 m. Ve výkrese A.04 – Situační výkres 

hráze jsou zobrazeny parametry hráze. 

Koruna hráze 

Na koruně hráze je navržena silniční komunikace klasifikace S6,5/50. Tato klasifikace 

znamená, že silnice má šířku 6,5 m a je možno po ní jezdit ve dvou pruzích rychlostí 50 

km.hod-1. Povrch této silniční komunikace na koruně hráze tvoří asfaltový beton. 

Podrobnější popis konstrukčních vrstev vozovky je k nalezení ve výkrese A.10 – Příčný 

řez korunou hráze. Šířka jednoho jízdního pruhu činí 2,75 m. Od osy komunikace má 

silnice v příčném směru k okrajům vozovky sklon 2,0 %. Na kraji obou jízdních pruhů 

je na každých 20 metrech umístěna dešťová vpust, která je zaústěna do dešťové 

kanalizace, která vede podél silniční komunikace. Tato dešťová kanalizace ústí pak v 

intervalech po 100 m na vzdušní svah hráze. U vzdušního kraje koruny jsou umístěna 

svodidla, která zamezují pádu vozidel z koruny hráze. Při návodním kraji vozovky je po 

celé délce koruny umístěn betonový blok s průřezem 625 x 1 250 mm, jehož povrch 

slouží jako chodník. Na okraji chodníku je umístěno betonové zábradlí, které zamezuje 

pádu osob do nádrže. Aby nedocházelo k obtékání konstrukčních částí vlastního tělesa 

hráze skrz pórovitější podkladní vrstvy silniční komunikace, je rozhraní chráněno 

geomembránou, která je z obou stran chráněna proti mechanickému poškození vrstvou 

geotextilie. Toto souvrství je zavázáno v ose hráze 500 mm hluboko do těsnícího prvku. 

[13] 
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Těleso hráze 

Jako těsnicí prvek u hráze slouží tenké svislé střední těsnění, jehož osa je shodná s osou 

hráze. Těsnění je symetrické, jeho šířka u koruny je 2,0 m, zatímco při patě hráze činí 

jeho šířka 6,0 m. Sklon krajů těsnicí části činí zhruba 1:0,1. Materiálem těsnicí části 

jsou písčité prachy, které jsou součástí pokryvných útvarů v prostoru stávající hráze a 

zátopy. [15][25] 

Kolem těsnicí části je v mocnosti 500 mm vybudována ve stejném sklonu, tedy 1:0,1, 

filtrační zóna z prachovitých písků, která rovněž jako těsnicí jádro vede od základové 

spáry až ke konstrukci koruny. Na konstrukci filtrační zóny navazuje pak z obou stran 

přechodová zóna ze štěrkopísků. Její mocnost je 1,0 m a vede opět od základové spáry 

až ke koruně ve sklonu 1:0,1. Filtrační vrstva i přechodová vrstva jsou vybudovány 

z obou stran těsnicího jádra. [15][25] 

Stabilizační část hráze tvoří lomový kámen. Návodní svah hráze je vybudován ve 

sklonu 1:1,7. Na úrovních 542,80 m n. m. a 532,80 m n. m. se nachází stabilizační 

lavice o šířce 2,0 m. Tyto stabilizační lavice zajišťují vyšší stabilitu hráze a zabraňují 

sesuvům kameniva. V úrovni 528,00 m n. m. bude vybudována návodní hrázka 

z lomového kamene, která bude po vybudování hráze zachována a bude tvořit návodní 

patu konstrukce. Tato hrázka bude mít předsazené návodní těsnění pro dosažení 

vodonepropustnosti a ochrany staveniště. Před dosypáním bude mít hrázka vzdušní svah 

vybudován ve sklonu 1:1,3. Šířka provizorní hrázky bude v koruně činit 2,5 m. [26] 

Vzdušní svah hráze je navržen ve sklonu 1:1,5 a stejně jako na návodním svahu jsou i 

zde 2 stabilizační lavice o šířce 2,0 m ve stejné úrovni, a to v 542,80 m n. m. a 532,80 m 

n. m. 

Hráz je založena na skalním podloží, které je na dně údolí dle předpokladů 2 m pod 

terénem. Ve svazích údolí je údajně mocnost pokryvných útvarů vyšší a činí přibližně 4 

m. [1] Jelikož je těleso hráze stávajícího rybníka v místech vzniku nové hráze, je nutno 

počítat s větším nárokem na zemní práce. Mocnost pokryvných vrstev se v místech 

stávající hráze podstatně zvyšuje. Ve výkopu pro hráz je počítáno s dostatkem prostoru 

kolem základové spáry, aby bylo možné hutnit i první vrstvu lomového kamene. Kolem 

základové spáry musí být na dně výkopu prostor o šířce 1,0 m a svah výkopu má sklon 

1:1, aby nedocházelo k sesuvu zemin do prostoru výkopu. 
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Pro zvýšení stability proti překlopení a posunutí je v ose hráze vybudována injekční 

chodba. Tato chodba má vnitřní šířku 2,0 m a výšku 3,0 m. Strop chodby je ve tvaru 

půlkruhu o poloměru 1,0 m. Injekční chodba vede při základové spáře hráze. Tato 

chodba je obetonována v minimální tloušťce 1,2 m. Součástí injekční chodby je 

odvodňovací kanál pro prosakující vodu tělesem hráze. [13] Všechny konstrukční části 

hráze jsou přehledně zobrazeny ve výkrese A.06 – Vzorový příčný řez hrází. 

Přemostění skluzu 

Přemostění skluzu je zajištěno monolitickou železobetonovou deskovou konstrukcí, 

která je spojena s železobetonovou konstrukcí skluzu pomocí vrubového kloubu. [15] 

Přemostění musí mít shodnou šířku jako koruna hráze, což odpovídá 7,5 m. Rozpětí 

mostní konstrukce činí 7,0 m. 

5.2 SO 02 - Funkční objekty 

Sdružený objekt spodních výpustí a odběrného objektu 

Objekt spodních výpustí je navržen takovým způsobem, aby dokázal z nádrže odvádět 

bez nutnosti použití bezpečnostního přelivu neškodný odtok, který činí 9,50 m3.s-1. [13] 

Výpusti jsou navrženy 2 a jsou řešeny jako ocelová potrubí DN600. Každé potrubí je 

osazeno trojicí uzávěrů. První uzávěr je revizní, druhý je návodní provozní. Oba dva 

jsou řešeny jako klínové uzávěry. Revizní uzávěr slouží pro bezpečné uzavření výpusti 

při opravách a revizích, musí být použitelný při všech úrovních hladiny v nádrži. 

Návodní provozní uzávěr musí umožnit rychlou manipulaci a je umístěn těsně za 

revizním uzávěrem. Třetím typem uzávěru na spodní výpusti je pak povodní provozní 

uzávěr, který je součástí řešení výtokového objektu spodních výpustí. Pro svou 

jednoduchost a nízkou cenu se obvykle využívá rozstřikovací uzávěr, který je použit i 

zde. [13][31] 

Potrubí spodních výpustí je řešeno jako krátké potrubí o délce 6,5 m. Vtokový objekt je 

vhodně hydraulicky tvarován a chráněn česlovou stěnou o světlosti 75 mm mezi 

česlicemi. [31] V ocelovém potrubí je počítáno s rovnoměrným ustáleným prouděním. 

Pro průtok Q platí: 

𝑄 = √
2𝑔 ∗ 𝐻

1 + ∑𝜉 + 𝜆 ∗
𝑙
𝑑
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Obr. 8 – Konsumpční křivka spodních výpustí varianty „A“ 

kde: 

∑ξ… součet součinitelů místních ztrát, 

λ… součinitel ztráty třením, 

l… délka potrubí, 

d… průměr potrubí, 

g… gravitační zrychlení, 

H… výška hladiny. 

Za místní ztráty byla uvažována ztráta na česlích, vtokem a v uzávěrech. [13][31] 

Z výpočtu lze zjistit, že pro úroveň hladiny 550,00 m n. m. je maximální kapacita 

spodních výpustí rovna 7,68 m3.s-1, při předpokladu beztlakového proudění. Každá 

spodní výpust je tedy dostatečně kapacitní pro převedení neškodného odtoku z nádrže. 

Krátké potrubí spodních výpustí je zaústěno do odpadní chodby spodních výpustí, která 

má v řezu tvar obdélníku o rozměrech 3,0 x 1,2 m. Odpadní chodba je součástí 

železobetonového objektu, který tvoří dvě chodby, již zmíněná odpadní chodba 

spodních výpustí a komunikační chodba do komory uzávěrů a odběrného objektu. Tato 

konstrukce je popsána také v příloze A.09 – Výkres sdruženého objektu. Vnější stěny 
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Obr. 9 – Konsumpční křivka odpadní chodby varianty „A“ 

chodby jsou navrženy ve sklonu 10:1, což zaručuje lepší hutnění okolní zeminy při 

výstavbě. Odpadní chodba má celkovou délku 100,75 m a vede skrz hráz v podélném 

sklonu 1,0 %. Je dostatečně kapacitní pro převod neškodného odtoku v bystřinném 

proudění s volnou hladinou. Dimenzování odpadní chodby bylo provedeno za pomoci 

Chézyho rovnice: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑆 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖 

𝐶 =
1

𝑛
∗ 𝑅1/6 

𝑅 =
𝑆

𝑂
 

kde: 

 C… rychlostní součinitel, 

 S… průtočná plocha, 

 R… hydraulický poloměr, 

 i… sklon dna odpadní chodby, 

 n… drsnostní součinitel, 

 O… omočený obvod. 
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Odpadní chodba ústí v místech při patě vzdušního svahu hráze do navazujícího koryta. 

Jelikož tudy proudí maximálně 9,5 m3.s-1, není potřeba navrhovat vývar, k dosažení 

vodního skoku a přechodu do říčního proudění postačí dle předpokladů umístění 

rozrážečů na dno navazujícího koryta. 

Jak bylo zmíněno výše, skrz hráz vede ve stejném objektu i komunikační chodba do 

komory uzávěrů a odběrných objektů. I tato chodba vede skrz hráz v podélném sklonu 

1,0 %. Výška chodby činí 2,5 m a největší šířka (u podlahy) činí 3,0 m. Délka 

komunikační chodby od vzdušní paty hráze až do komory uzávěrů je 96,6 m. Vnitřní i 

vnější stěny jsou ukloněny v poměru 5:1, strop chodby je ve tvaru půlkruhu 

s poloměrem 1,2 m. Na dně je vybudována kolejnice o rozchodu 750 mm vhodná pro 

transport techniky a v levém rohu je pak uloženo vodárenské potrubí DN250. U vzdušní 

paty hráze je prostor chráněn žaluziovými vraty proti vniknutí. Proti namrzání 

konstrukcí je u vstupu zavěšena plachta. 

Komunikační chodba vede až do komory uzávěrů, kde jsou přístupné všechny uzávěry 

spodních výpustí a provozní uzávěr potrubí odběrů. Je zde umístěna i přípojka NN 

k objektu výpustí pro možnost dálkového řízení procesů. Půdorysné rozměry komory 

činí 4,0 x 4,0 m. I výška komory je 4,0 m. V úrovni 1,5 m nad dnem komory je 

umístěna lávka, která je v úrovni komunikační chodby a plynule na ni navazuje. Do 

komory je přivedeno potrubí z odběrného objektu a je zde umístěn regulační uzávěr. 

Samotný odběrný objekt se nachází v prostoru zátopy asi 50 m od okraje koruny hráze. 

Jedná se o železobetonovou konstrukci z vodostavebního betonu. Konstrukce objektu 

bude zevnitř nezatopená, tzv. „suchá“. Vnitřní půdorysné rozměry odběrného objektu 

činí 2,0 x 2,0 m, objekt má tedy půdorysně čtvercový tvar. Tloušťka betonové stěny činí 

500 mm. Přístup do tohoto objektu je umožněn shora, po odklopení poklopu je zde pro 

různé revize a opravy připraven na stěně žebřík, vede až na samé dno odběrného 

objektu. Při snížení hladiny je možno použít pro vstup do objektu žebřík na vnější stěně, 

po kterém lze vylézt až na horní část objektu na úrovni 552,80 m n. m. Dle 

Archimedova zákona o plavání těles bylo ověřováno, jestli nebude konstrukce 

odběrného objektu nadzvedávána vztlakem okolní vody. [31] 
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𝐹𝐺 = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝑔 = 2 500 ∗ 83,1 ∗ 9,81 = 2 283,28 𝑘𝑁 

𝐹𝑉𝑍 = 𝜌𝑉 ∗ 𝑊 ∗ 𝑔 = 1 000 ∗ 110,8 ∗ 9,81 = 1 117,20 𝑘𝑁 

𝑭𝑮 > 𝑭𝑽𝒁 

Jelikož je tíha betonového tělesa větší než pomyslný výtlak vody, konstrukce nebude 

mít tendenci se ve vodě vznášet a odtrhnout se od základové konstrukce. 

Odběr vody je zajištěn trojicí potrubí ve třech etážích, 1. odběr je umístěn na úrovni 

546,00 m n. m., osa druhého odběru je umístěna o 8 m níže, na kótě 538,00 m n. m. 

Třetí odběr je umístěn ve výšce 530,00 m n. m. Vtoky jsou opatřeny deskovými 

uzávěry, které jsou ovládány dálkově. Od každého odběru vede potrubí, tato potrubí se 

spojují u paty odběrného objektu před komorou uzávěrů. Řešení sdruženého objektu je 

zakresleno ve výkrese A.09 – Výkres sdruženého objektu. 

Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční přeliv při pravém zavázání hráze s konstantní 

úrovní přelivné hrady. Přelivná hrana má délku 37,0 m a přeliv je tak dostatečně 

kapacitní pro převedení kontrolní povodně Q10000 = 67,80 m3.s-1. Přelivná hrana je 

umístěna na úrovni 551,00 m n. m. Tvar přelivné hrany je půlkruhový s poloměrem 500 

mm. Tento tvar přelivné hrany zajišťuje vhodný nátok do odpadního koryta přelivu. 

Výkres A.08 – Vzorový příčný řez bezpečnostním přelivem a skluzem slouží pro 

představu, jakým způsobem je konstrukce navržena. Kvůli morfologii terénu v místech 

bočního přelivu bude muset být v prostoru hráze navržena pod konstrukcí přelivu 

betonová trouba, založená na skalním podloží, která zabrání nežádoucímu sedání 

konstrukce přelivu. V této duté betonové troubě bude i vstup do injekční chodby. 

Kapacita bezpečnostního přelivu byla odvozena ze základní rovnice přepadu: 

𝑄 =
2

3
∗ 𝜇𝑝 ∗ 𝑏0 ∗ √2𝑔 ∗ ℎ0

3/2
 

kde: 

 Q… návrhový průtok, 

 μp… součinitel zatopení dle Rehbocka, 

 b0… účinná šířka přelivu, 
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Obr. 10 – Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu varianty „A“ 

 g… gravitační zrychlení, 

 h0… přepadová výška. 

 

Spadiště bezpečnostního přelivu tvoří obdélníkové koryto o šířce 7,0 m. Podélný sklon 

spadiště činí 3 %, v příčném směru je dno vyspádováno doprostřed spadiště ve sklonu 2 

%. Konstrukce je řešena jako železobetonový polorám s minimální tloušťkou stěny 1,0 

m. Tento polorám bude mít z vnějšku stěny ukloněné, aby bylo hutnění zásypu podél 

konstrukce dobře proveditelné. Na pravé zdi bude umístěno zábradlí, aby nedošlo 

k pádům osob do spadiště. Pravá zeď má horní hranu v úrovni 552,00 m n. m. 

Odvodnění prostoru za rubem pravé zdi spadiště bude provedeno za pomoci drenážního 

obsypu a perforovaným drenážním potrubím. Toto potrubí bude vyústěno do spadiště. 

Skluz 

Skluz vede skrz hráz. V místech průchodu skluzu hrází bude skluz přemostěn. Tento 

skluz plynule navazuje na spadiště bezpečnostního přelivu. Je řešen obdobně jako 

spadiště, je tvořen polorámovou železobetonovou konstrukcí s minimální tloušťkou 

stěny 500 mm. Dno skluzu má mocnost 1 000 mm. Vnitřní šířka skluzu činí 7,0 m. 
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Obr. 11 – Konsumpční křivka skluzu varianty „A“ 

Konstrukce skluzu je navržena polozapuštěná ve stávajícím terénu, aby byly zmírněny 

nároky na zemní práce při výstavbě. Sklon se pohybuje okolo 4 %. Požadavkem je 

zajištění bystřinného proudění jak ve spadišti, tak ve skluzu. Odvodnění prostoru za 

rubem pravé zdi spadiště bude provedeno drenážním obsypem a perforovaným 

drenážním potrubím. Toto potrubí bude vyústěno do skluzu. Skluz vede 

severozápadním směrem v délce cca 300 m, až je zakončen vývarem a napojen na 

odpadní koryto spodních výpustí. Společné koryto je pak vhodně zaústěno do 

stávajícího koryta Červeného potoka. 

 

Vývar 

Vývar je stejně jako spadiště a skluz navržen jako polorámová železobetonová 

konstrukce s šířkou dna 7,0 m. Vývar bude zahlouben o 2,40 m oproti navazujícímu 

korytu. Celková délka vývaru činí 16,50 m. 

Výpočet parametrů vývaru vychází z Bernoulliho rovnice. Nejprve se vypočítal 

postupným přibližováním zúžený paprsek yc, který je považován za první vzájemnou 

hloubku vývaru. [22] 

𝑦1 = 𝑦𝑐 =
𝑞

𝜑 ∗ √2𝑔 ∗ (𝐸 − 𝑦𝑐)
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kde: 

 y1… první vzájemná hloubka vývaru (kritická hloubka yc), 

 q… specifický průtok, 

 ϕ… rychlostní součinitel, 

 g… gravitační zrychlení, 

 E… energetická výška vody. 

Na základě vypočtení první vzájemné hloubky y1 je možno získat druhou vzájemnou 

hloubku vodního skoku, která nese označení y2. 

 𝑦2 = 0,5 ∗ 𝑦1 ∗ [√1 + 8 ∗ 𝐹𝑟2 − 1] 

kde: 

 y2… druhá vzájemná hloubka vodního skoku, 

 Fr… Froudovo číslo. 

Hloubka vývaru d byla vypočítána z rovnice pro definici míry vzdutí, kde hodnota yd 

značí hloubku dolní vody. 

𝜎 =
𝑦𝑑 + 𝑑

𝑦2
 

kde: 

 σ… míra vzdutí, 

 d… hloubka vývaru, 

 yd… hloubka dolní vody. 

Po prvotním návrhu došlo k opravě velikosti energetické výšky o hloubku vývaru. Po 

přepočítání vzájemných hloubek vodního skoku byla posouzena míra vzdutí σ, která 

musí vycházet v rozmezí 1,05 – 1,10. Délka vývaru byla určena podle Smetany. [15] 

𝐿𝑣 = 6 ∗ (𝑦2 − 𝑦1) 

kde: 

 Lv… délka vývaru. 
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5.3 SO 03 – Převádění vody během výstavby 

Pro převádění vody během výstavby bude před zahájením stavby hráze vybudována 

kamenitá sypaná hrázka s návodním těsněním, která bude chránit staveniště před 

zatopením. Ochrana staveniště bude proti 5leté vodě, funkci bude hrázka zajišťovat po 

dobu 1 roku, tudíž je zde 20% šance na zatopení staveniště. V takovém případě by se 

voda musela čerpat ze stavební jámy. Hrázka je zobrazena v příloze A.06 – Vzorový 

příčný řez hrází. Její výška bude 4,0 m nad stávajícím terénem. Po zřízení spodních 

výpustí bude voda již převáděna potrubím spodních výpustí, do té doby bude voda 

převáděna přes stávající boční bezpečnostní přeliv Velkého rybníka. Konstrukce přelivu 

bude vhodně upravena tak, aby mohla fungovat i po vybudování provizorní hrázky. 

Tato hrázka se po zřízení spodních výpustí nebude rušit, bude součástí návodního svahu 

kamenité sypané hráze a bude tvořit její návodní patu. 

5.4 SO 04 – Úprava koryta 

Úprava koryta nad hrází 

Koryto nad hrází bude upraveno takovým způsobem, aby zajišťovalo svým tvarem 

vhodné hydraulické podmínky pro nátok do potrubí spodních výpustí. Dno koryta bude 

zahloubeno oproti stávajícímu terénu, aby byl nátok do potrubí spodních výpustí 

umístěn co možná nejníže. Šířka upraveného koryta před nátokem činí 11,5 m, šířka ve 

dně činí 6,0 m. Svahy jsou vybudovány ve sklonu 1:1 a na posledních metrech se sklon 

zvyšuje plynule až do svislé polohy. Opevnění dna i svahů je zajištěno kamennou 

dlažbou do betonu.  

Úprava koryta pod hrází 

Jak již bylo zmíněno výše, odpadní chodba spodních výpustí vyústí přímo do 

navazujícího koryta bez použití vývaru. Pouze se předpokládá nutnost použití rozrážečů. 

Navazující koryto pod hrází bude lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 3,0 m a 

sklony svahů 1:1,5. Podélný sklon koryta bude činit přibližně 0,8 %. Výška svahu činí 

1,0 m. Koryto je dostatečně kapacitní pro převod Qneš = 9,5 m3.s-1.  

Dno i svahy koryta budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. Délka této úpravy 

bude asi 110 m. Poté se koryto spojí s korytem od bezpečnostního přelivu a jsou 

společně zaústěny do koryta Červeného potoka. 
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Obr. 12 – Konsumpční křivka odpadního koryta varianty „A“ 

 

5.5 SO 05 – Prostor zátopy 

Odlesnění v prostoru zátopy 

Před zahájením napouštění nádrže je třeba úplně odlesnit prostor budoucí zátopy, a to 

minimálně do úrovně Hmax = 551,80 m n. m. Jedná se o asi 55 ha lesního porostu. 

V místech kolem úrovně zásobního prostoru ve výšce 550,00 m n. m., kde osciluje 

hladina, bude kromě kácení porostu provedeno i vytrhání pařezů. 

Demoliční práce 

V prostoru budoucí zátopy bude odstraněna hráz stávajícího Velkého rybníka. Dále 

bude nutné odstranit asi 2,1 km pozemní komunikace. Dále se počítá se zbouráním 

rekreačního objektu na břehu rybníka. 

Předzdrž 

Jelikož je drtivá většina plochy povodí Červeného potoka před hrází VD Valdek tvořena 

lesními porosty, lze předpokládat, že do nádrže bude proudit větší množství 

huminových látek. Samozřejmě budou proudit i splaveniny. Z obou důvodů 

předpokládáme, že bude nutno umístit před samotnou nádrž ještě předzdrž. V zátopě 

předzdrže by se účelně ukládaly sedimenty a ty by byly periodicky vyváženy. 

K předzdrži by se dostala technika velmi snadno, jelikož kolem zátopy povede přeložka 

silnice. [1] Toto řešení je zobrazeno v příloze A.02 – Celková situace stavby. 
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Stabilizace svahů v zátopě 

Vlivem oscilace hladiny a zvýšenou erozí způsobenou odlesněním prostoru může 

docházet ke svahovým nestabilitám v prostoru zátopy. V dalším stupni PD je třeba 

provést průzkum potenciálních svahových nestabilit a navrhnout vhodná technická 

řešení pro odstranění rizika svahových a břehových nestabilit. 

5.6 SO 06 – Zemníky, zdroje materiálu, lomy 

V bezprostřední blízkosti budoucí hráze VD Valdek se nachází již nepoužívaný lom Na 

Hlíně. Sice se nepodařilo zjistit, jaké horniny/zeminy bývaly v tomto lomu těženy, před 

zahájením dalších projekčních prací je ale třeba tuto informaci prověřit. 

Pokud by lom Na Hlíně nebylo možné využít, nejbližším lomem, který těží kámen 

vhodný pro stabilizační část hráze, je kamenolom Zaječov. V tomto kamenolomu se těží 

diabas. Lom je ale vzdálen asi 7 km od místa hráze, což by znamenalo obrovské 

náklady na transport materiálu. [1] 

Dle provedeného orientačního inženýrsko-geologickém průzkumu, který byl uveden ve 

Studii proveditelnosti VD Valdek, se v prostoru zátopy a stávající hráze nacházejí 

písčité prachy a hlinito-jílovité zeminy. Tyto zeminy lze pravděpodobně použít pro 

těsnicí část hráze. [1][20] 

5.7 SO 07 – Inženýrské sítě 

Návrh počítá s nutností vybudování přípojek vodovodu, elektrické energie a 

sdělovacího vedení. Vodovodní přípojka může být vedena od obce Neřežín. Variantně 

je možné vybudovat studnu nebo vrt. Přípojka elektrické energie, stejně jako přípojka 

sdělovacího vedení, bude vedena z obce Neřežín. 

Pro provozní objekt VD, kde budou pracovat a případně i bydlet někteří zaměstnanci, je 

řešeno nakládání se splašky vybudováním malé ČOV. 

5.8 SO 08 – Dopravní řešení 

Přeložka silniční komunikace 

Výstavbou VD Valdek dojde k zatopení a přerušení stávající silniční komunikace 

vedoucí z Neřežína do Obecnice. Náhradou za asi 2,1 km přerušený úsek je nová 

silniční síť o celkové délce asi 3,2 km. Stávající a navrhovaná silniční síť je 

schematicky zobrazena v příloze A.02 – Celková situace stavby. V návrhu je počítáno 
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s vybudováním veřejně přístupné silniční komunikace kategorie S6,5/50 po koruně 

hráze s jednostranným chodníkem při návodním svahu hráze. [1] 

Obslužná komunikace 

Přístup ke staveništi bude zajišťovat obslužná komunikace šířky 4,0 m. Tato obslužná 

komunikace bude zakončena při vzdušní patě hráze obratištěm. Obratiště bude zřízeno 

na úrovni 521,00 m n. m, silnice musí z údolí překonat převýšení téměř 40 m. I proto je 

trasa řešena serpentinami, jak lze vidět v příloze A.04 - situační výkres hráze. 

5.9 SO 09 – Provozní objekt správce VD 

Provozně technický objekt vznikne ještě před zahájením stavebních prací souvisejících 

s výstavbou hráze. Bude umístěn v blízkosti pravostranného zavázání hráze pod 

profilem hráze. Nesmí zasahovat do budoucího ochranného pásma vodního zdroje. 

Přístup k tomuto objektu bude zajišťovat přeložka silnice, která vznikne v souvislosti 

s výstavbou hráze. Umístění provozního objektu je naznačeno v příloze A.04 – Situační 

výkres hráze. 

Při výstavbě hráze by tento objekt mohl sloužit jako ubytovací zařízení pro dělníky, po 

dokončení stavby se zachová několik bytových jednotek pro občasné a trvalé ubytování 

pro personál obsluhující vodní dílo. 

Hlavním účelem tohoto objektu bude ale umístění řídícího střediska vodního díla, kde 

bude pracovat stálá obsluha VD. Odsud budou dálkově řízeny manipulace na vodním 

díle. Současně lze ale předpokládat, že bude vodní dílo ovládáno i dálkově z centrálního 

dispečinku Povodí Vltavy, s. p. 

Kromě řídícího střediska a bytových jednotek bude provozní objekt mít místnosti pro 

technické zázemí, kde bude prostor pro skladování materiálu, dílnu, garáž, atd. 
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6. VAR. B – KAMENITÁ SYPANÁ HRÁZ + ŠACHTOVÝ 

PŘELIV 

6.1 SO 01 - Hráz 

U varianty „B“ je počítáno rovněž s kamenitou sypanou hrází s tenkým středním 

těsněním. Těsnicí část je navržena ve svislém směru. Koruna hráze leží na úrovni 

552,80 m n. m. Její šířka činí 7,50 m. Hráz je dlouhá 568,31 m. Hráz je tudíž stejná jako 

ve variantě „A“, její řešení je popsáno v kapitole 5.1. Hlavním rozdílem je řešení 

funkčních objektů. Oproti variantě „A“ je zde ještě další rozdíl, z důvodu využití 

šachtového přelivu nebylo nutné řešit přemostění spadiště. Všechny tyto rozdíly jsou 

k vidění ve výkresech B.02 – Situační výkres hráze a B.03 – Podélný řez hrází. 

6.2 SO 02 - Funkční objekty 

Sdružený objekt spodních výpustí, přelivu a odběrů 

V této variantě se počítá s vybudováním sdruženého objektu, který bude odvádět 

z nádrže jak normální a povodňové objekty, tak vodu pro vodárenské účely. Sdružený 

objekt je zakreslen v příloze B.04 – Výkres sdruženého objektu. 

Dominantním prvkem tohoto sdruženého objektu je hrazený šachtový přeliv. Jde o 

konstrukci, která by byla v Česku unikátní, ve světě se jedná ale o používaný prvek. 

Toto zařízení funguje například na přehradě Owyhee ve státě Oregon ve Spojených 

státech amerických. Tato netradiční konstrukce byla zvolena z následujících důvodů: 

 Chceme mít stejné úrovně hladiny v nádrži pro všechny varianty, 

 nehrazený šachtový přeliv vyžadoval pro přepadovou výšku 0,80 m průměr 

koruny cca 15 m, což by bylo ekonomicky nerealizovatelné a předimenzované, 

průměr šachty stačí 3 m, 

 snížením úrovně přelivné hrany o 50 cm níže stačí průměr koruny o velikosti 8 

m, těch 50 cm by bylo nutno hradit. 

Hradicí uzávěr je navržen prstencový po celé délce přelivné hrany, o výšce 50 cm. 

Tento uzávěr může být celý spuštěn dolů do tělesa přelivu. V takovém případě je úroveň 

přelivné hrany na úrovni 550,50 m n. m. a maximální přepadová výška 1,30 m. Ke 

koruně šachtového přelivu nebude žádný přístup, proto je nutné vymyslet v případě 
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Obr. 13 – Schéma manipulace s hrazeným šachtovým přelivem 

realizace automatizovaný systém manipulace s uzávěrem. Zdá se jako optimální využít 

nám známé technologie z hydrostatických uzávěrů. Prstencový uzávěr by byl umístěn 

v komoře, do které by ze šesti stran (po 60°) bylo přivedeno potrubí z nádrže. Na 

každém potrubí by byl umístěn ventil. Při stoupání hladiny nad úroveň zásobního 

prostoru by přetlak vody v komoře způsobil zdvihání prstence. V případě, že by byl 

naplněn retenční ovladatelný prostor nádrže, vedla by z komory do šachty šestice 

potrubí osazených ventily, která by vodu v komoře vypustila, dutý prstencový uzávěr by 

zajel do komory zpět. Následující schémata by měla posloužit pro představu o ovládání. 

 

V rámci fyzikálního modelu, který by bylo nutné vytvořit pro ověření správné funkce 

tohoto hrazeného přelivu, je třeba zaměřit se na konstrukci výtokového otvoru od 

komory uzávěru do šachty. 

Výpočet kapacity šachtového přelivu byl určen z rovnice: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑏0 ∗ √2𝑔 ∗ ℎ3/2 

kde: 

 Q…  průtok, 

 m… součinitel přepadu, 

b0… účinná šířka přelivu, 

 g… gravitační zrychlení, 

 h… přepadová výška. 
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Obr. 14 – Konsumpční křivka šachtového přelivu varianty „B“ 

Šachtový bezpečnostní přeliv má při daných parametrech kapacitu 75,91 m3.s-1, což je 

více než hodnota Q10000. Je ale vhodné návrh mírně nadhodnotit, kdyby byly 

v budoucnu opraveny návrhové kapacity.  

 

Je nutné určit, jaký průměr musí mít šachta přelivu, aby byla dostatečně kapacitní: 

𝑄𝑘𝑟𝑖𝑡 <  𝑄 ; 𝐻𝑘𝑟𝑖𝑡 < ℎ𝑚𝑎𝑥 

𝑄𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑚 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ √2𝑔 ∗ 𝐻𝑘𝑟𝑖𝑡
3/2

 

𝐻𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝐶 ∗ (
𝑑2

𝐷
∗ √𝐻)

2/3

 

kde: 

Qkrit…  kritický průtok šachtou, 

Hkrit…  kritická přepadová výška, 

D…  průměr koruny šachtového přelivu, 

d…  průměr odpadní šachty, 

C… součinitel, 

H… tlaková výška vztažená ke kritickému profilu šachty. [15] 
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Po dosazení do rovnic se ukázalo, že šachtový přeliv při daných parametrech vyhovuje, 

jelikož ani při dosažení maximálních průtoků nedochází k zahlcení vtoku. Qkrit = 165,28 

m3.s-1, kritická přepadová výška Hkrit = 4,20 m. 

Vtoková část přelivu je hydraulicky vhodně upravena tak, aby byly eliminovány 

podtlakové plochy. Pomocí přechodové části pak voda teče do svislé šachty, která má 

průměr 3,0 m. Konstrukce přelivu je tvořena vodostavebním železobetonem. Tloušťka 

stěny činí 750 mm, v místech u koruny přelivu je pak konstrukce specificky tvarována 

tak, aby byl dostatek materiálu kolem hydrostatické komory prstencového uzávěru. 

Šachta se při patě návodního svahu přehrady láme, tvoří jakési koleno, zároveň se 

plynule mění průřez šachty z kruhového o průměru 3,0 m na obdélníkový o šířce 3,0 m 

a výšce 2,8 m. Tento průřez pak ústí do odpadní chodby. 

Ve dříku šachtového přelivu jsou 3 etáže odběru vody z nádrže pro vodárenské účely. 1. 

odběr má osu na kótě 546,00 m n. m., 2. a 3. jsou na úrovni 539,00 m n. m. a 532,00 m 

n. m. Nátoky jsou chráněny deskovým uzávěrem, který je ovládán dálkově z provozního 

objektu VD. Potrubí odběrů se stékají při patě hráze a společným potrubím pokračují do 

komory uzávěrů. Kudy povede potrubí po opuštění hráze, není předmětem této práce. 

Komory uzávěrů jsou v tomto případě 2, odděleny jsou šachtou přelivu. Obě komory 

mají rozměry shodné, šířku 3,0 m, délku 4,0 m a výšku 5,7 m. Každou komorou vede 

ocelové potrubí spodních výpustí DN600. Na každém potrubí jsou umístěny 3 uzávěry, 

obdobně jako ve variantě „A“, revizní, návodní provozní a povodní provozní. Všechny 

uzávěry jsou přístupné z komory uzávěrů. V úrovni komunikační chodby, na kótě 

525,90 m n. m. je navržena lávka pro obsluhu. Právě pod touto lávkou jsou umístěny 

všechny uzávěry. Součástí komory uzávěrů je ještě regulační provozní uzávěr na 

vodárenském potrubí, které rovněž komorou protéká. Samozřejmostí je i přípojka 

elektrické energie, potřebná pro možnost dálkového ovládání provozu. 

Samotná spodní výpust je řešena jako dvojice krátkých ocelových potrubí DN600 

dostatečně kapacitních pro převedení běžných průtoků. Na upravené koryto navazuje 

česlová stěna a vtoková část, která je hydraulicky vhodně tvarována, aby byly zmírněny 

místní ztráty. Potrubí měří každé přibližně 16 m, jeho cesta není přímá. Do odpadní 

chodby jsou obě výpusti vyústěny ze stran, jinak se nelze vyhnout šachtě přelivu. 

Takové řešení je v ČR běžné a je k vidění např. na VD Jirkov na řece Bílině. [21] 



  

- 50 - 

 

Obr. 15 – Konsumpční křivka odpadní chodby varianty „B“ 

Převedení běžných i povodňových průtoků zajišťuje pak odpadní chodba, která má šířku 

3,0 m a výšku 3,3 m. Délka chodby činí 90,75 m, vede skrz hráz ve sklonu 1 %. Chodba 

je za účelem revizí a oprav přístupná od vývaru, do kterého se lze dostat po žebříku. 

V odpadní chodbě proudí voda za všech průtoků v bystřinném proudění, při 

předpokladu rovnoměrného ustáleného proudění. Kapacita odpadní chodby byla 

stanovena shodně jako ve variantě „A“ za použití Chézyho rovnice. Kapacita odpadní 

chodby v beztlakovém režimu činí 75,00 m3.s-1. 

Pro tlumení energie proudící vody je navržen vývar za odpadní chodbou. Dno vývaru je 

umístěno na úrovni 520,20 m n. m., což je 1,5 m pod úrovní dna navazujícího koryta. 

Šířka obdélníkového vývaru činí 7,0 m, jeho celková délka je 21,0 m. Koncová část 

vývaru se zvedá ve sklonu 1:3. Vývar je konstrukčně řešen jako železobetonový 

polorám s tloušťkou dna a stěn minimálně 1,0 m, rozdělený na 3 dilatační bloky. Stěny 

vývaru jsou z vnější strany navrženy ve sklonu 10:1. Na základě fyzikálního modelu 

budou ověřeny rozměry vývaru a navrženy rozrážeče ve dně vývaru. Voda z vývaru pak 

proudí v říčním režimu do navazujícího upraveného koryta Červeného potoka. 

Součástí betonového objektu, který zahrnuje odpadní chodbu, je ještě komunikační 

chodba, obdobně jako ve variantě „A“. Její rozměry jsou také shodné, na výšku 2,5 m a 

na šířku ve dně 3,0 m. I zde je navržena dvojice kolejnic a uložení vodárenského 

potrubí. Při vzdušním svahu je umístěn vstup do komunikační chodby. Ochranu proti 
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vstupu nepovolaných osob zajišťují žaluziová vrata, zatímco plachta visící ze stropu 

omezuje namrzání konstrukcí v chodbě. Před vstupem se nachází přístupová 

manipulační plocha s rozměry 4,2 x 7,0 m. Na tuto plochu se dostane těžká technika 

pomocí nájezdové rampy z obratiště. 

6.3 SO 03 – Převádění vody během výstavby 

Převádění vody během výstavby hráze bude řešeno shodně jako u varianty „A“. Hrázka 

pro převádění vody přes staveniště je zobrazena v příloze B.02 – Situační výkres hráze. 

6.4 SO 04 – Úprava koryta 

Úprava koryta nad hrází 

Koryto nad hrází bude upraveno stejným způsobem jako u varianty „A“. 

Úprava koryta pod hrází 

Odpadní chodba je v této variantě vyústěna do vývaru, neboť musí převést i povodňové 

průtoky. Koryto navazujícího potoka bude ale kapacitní pouze pro převedení 

neškodného odtoku z nádrže. V případě větších průtoků bude docházet k rozlivu. 

Několik desítek metrů dlouhá úprava koryta bude zakončena ŽB koncovým prahem a 

původní koryto bude na tento koncový práh navazovat. 

6.5 SO 05 – Prostor zátopy 

Řešení úprav v prostoru zátopy bude shodné s řešením ve variantě „A“, ať už se jedná o 

demoliční práce, vybudování předzdrže a stabilizaci svahů v zátopě. 

6.6 SO 06 – Zemníky, zdroje materiálu, lomy 

Materiály pro výstavbu hráze jsou totožné s variantou „A“. 

6.7 SO 07 – Inženýrské sítě 

Řešení inženýrských sítí je totožné s variantou „A“. 

6.8 SO 08 – Dopravní řešení 

Řešení je prakticky totožné s variantou „A“. Hlavním rozdílem týkajícím se dopravního 

řešení je absence přemostění skluzu na koruně hráze z důvodu použití jiného typu 

bezpečnostního přelivu. Stejně tak obslužná komunikace k patě hráze nebude mít 
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mostek, taktéž z důvodu absence skluzu. Dopravní řešení je pro variantu „B“ zobrazena 

ve výkrese B.01 - Celková situace stavby. 

6.9 SO 09 – Provozní objekt správce VD 

Provozní objekt bude řešen shodně s variantou „A“. Umístění objektu je zobrazeno 

v příloze B.02 – Situační výkres hráze. 
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7. VAR. C – BETONOVÁ TÍŽNÁ HRÁZ 

7.1 SO 01 – Hráz 

Varianta „C“ se kompletně liší od variant „A“ a „B“. Jako konstrukční materiál hráze 

slouží totiž válcovaný beton, technologie, která v České republice není ještě tolik 

rozšířená. Dá se předpokládat ale rozmach této technologie pro její nesporné výhody. 

První výhodou může být už jen úspora místa výstavbou hráze, což je jasně patrné 

z výkresu C.02 – Situační výkres hráze. Materiálové složení válcovaného betonu by 

mělo hmotnostně vypadat takto: 

 Cement – 9 %, 

 popílek hnědouhelný – 9 %, 

 voda – 11 %, 

 2 frakce kameniva < 50 mm (směs optimalizována dle místa) – 71 %, 

 cementová pasta (pouze pro vytvoření obohaceného válcovaného betonu – 

obálka hráze). 

Materiálová skladba válcovaného betonu pro VD Valdek odpovídá typu HCRCC (High 

Cement Roller Comapcted Concrete). Pro tuto technologii není třeba používat výztuž a 

kotvící prvky, což usnadňuje samotnou výstavbu, vylučuje problémy s korozí a 

samozřejmě šetří finanční prostředky. 

Koruna hráze 

Koruna hráze bude, stejně jako u předchozích variant, umístěna na úrovni 552,80 m n. 

m, což je přesně 1,0 m nad úrovní maximální hladiny. Délka hráze činí 568,31 m. Na 

koruně hráze o celkové šířce 8,0 m bude při návodním líci veden chodník o šířce 1,1 m. 

Chodník bude o 125 mm vyvýšen, aby dešťové srážky a ropné látky ze silnice netekly 

po něm, ale do kanalizace. Pádu do nádrže zabraňuje zábradlí z železobetonu. Většinu 

šířky koruny hráze zabírá silniční komunikace třídy S6,5/50. Šířka jízdního pruhu je 

2,75 m. Od osy komunikace má silnice v příčném řezu sklon 2 %, aby byla dešťová 

voda svedena samospádem do kanalizace. Vpusti jsou umístěny na obou krajích 

vozovky po 20 m délky, jsou vyústěny na vzdušním lící hráze. Součástí kanalizačního 

systému budou i z koruny přístupné lapáky ropných látek. Pod chodníkem je také 

umístěna kabelová průchodka. Při vzdušním okraji koruny jsou vedena svodidla 
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zabraňující pádu dopravních prostředků z hráze. Řešení koruny hráze je zobrazeno 

v příloze C.08 – Příčný řez korunou hráze. 

Návodní líc 

Návodní líc je tvořen z obohaceného betonu, který specifickým vrstvením na sebe tvoří 

sklon 1:0,1. Tyto vrstvy mají v příčném řezu každá šířku 1 000 mm a výšku 300 mm. 

Výška 300 mm koresponduje s výškou jedné vrstvy při válcování, tyto prvky 

obohaceného betonu budou tvořit obálku hráze. Každá další vrstva obohaceného 

válcovaného betonu je pak vkládána oproti předchozí vrstvě o 30 mm blíž k ose hráze, 

aby bylo dosaženo sklonu 1:0,1. 

Vzdušní líc 

Vzdušní líc je svislý od koruny hráze až na kótu 541,10 m n. m. Výška této svislé části 

činí 11,7 m. Na svislou část pak navazuje stupňovitý svah tvořen vrstvami 

z obohaceného betonu. Takový tvar svahu je běžně používaný a zde bude použit po celé 

délce vzdušního líce, rovněž u skluzů od přímého bezpečnostního přelivu. Vrstvením na 

sebe od paty hráze budou stupně tvořit vzdušní líc o sklonu 1:0,75. Každá vrstva má 

výšku 900 mm, což odpovídá přesně třem vrstvám válcování. Šířka jedné vrstvy činí  

1 000 mm. Pro dosažení požadovaného sklonu je každá další vrstva od té předchozí 

uskočena směrem k ose hráze o 650 mm. 

Vlastní těleso hráze, injekční a revizní chodba 

Obohacený beton tvoří obálku hráze, je velmi trvanlivý, odolný vůči vodě a 

povětrnostním vlivům. Zbytek tělesa hráze je konstruován z klasického válcovaného 

betonu, lepší představě o tomto řešení může pomoci výkres C.02 – Situační výkres 

hráze. Jak již bylo zmíněno výše, jedna konstrukční vrstva válcovaného betonu činí 300 

mm, výstavba tělesa hráze je při použití technologie válcování velmi rychlá. Po 

uválcování jednotlivých vrstev budou vrstvy rozděleny na dilatační celky o šířce 24 m. 

Celkově bude konstrukce rozdělena na 25 dilatačních bloků, 2 krajní bloky budou mít 

jinou šířku než zbytek. Nejen dilatační bloky lze spatřit v příloze C.03 – Podélný řez 

hrází. Těsnicí prvek bude současně vytvářet dilatační spáru, v návodní části bude 

k tomuto účelu sloužit speciální plastový těsnicí prvek, který je k vidění na obr. 16. 
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Obr. 16 – Schéma těsnění dilatační spáry [14] 

 

Spára je vytvořena ztraceným bedněním z tvarově složitého plastového prvku, který je 

použit i zde. Polohově je zajištěn betonářskou výztuží. Alternativně může být použita 

plastová dilatační vložka, která se zavibruje do betonu a předurčuje místo vzniku 

trhliny, která nahrazuje dilatační spáru mezi dilatačními bloky. 

V tělese hráze bude umístěna po téměř celé délce injekční chodba, která se nachází při 

návodní patě hráze. Dno chodby se nachází v úrovni 750 mm nad základovou spárou 

hráze. Vnitřní rozměry chodby jsou 2,0 x 3,0 m, strop je ve tvaru půlkruhu o poloměru 

1,0 m. Z injekční chodby budou provedeny injekční vrty do hloubky cca 20 m a budou 

rozmístěny po 2 metrech po celé délce hráze. Součástí injekční chodby je i odtokový 

kanálek drenážních potrubí a prosakující vody. Injekční chodby slouží nejen pro 

umístění injektáží, ale zároveň jako prostor pro umístění kontrolních a měřicích zařízení 

hráze, cesta pro dopravu materiálů, vedení kabeláže a také jako vstup do revizních 

šachet. Přístup do injekční chodby bude umožněn od levého i pravého zavázání hráze, 

kde bude umístěn vstup s nájezdovou rampou při vzdušní patě hráze. 

V místech, kde bude výška hráze vyšší než 15 m, povede z injekční chodby ve 

vodorovném směru skrz hráz ještě revizní chodba. Revizní chodba zajišťuje přístup do 

míst, kde obsluha vodního díla provádí pozorování a měření. Šířka revizní chodby činí 

1,2 m, výška pak 2,5 m. Strop je ve tvaru půlkruhu o poloměru 0,6 m. Dle předběžných 

odhadů by měla revizní chodba mít úroveň podlahy na kótě 537,30 m n. m. 
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Injekční chodbu a revizní chodbu propojují revizní šachty. Jejich hlavní funkcí je 

umožnit obsluze vodního díla monitorovat těsnost dilatačních spár. I z toho důvodu jsou 

šachty umístěny co nejblíže návodnímu líci hráze. Revizní chodby se dotýkají šachty 

z návodní strany, zatímco do injekční chodby lze šachtou sestoupit z vzdušní strany. Do 

šachet jsou svedeny vodorovné drény přehradního tělesa. Půdorysné rozměry revizní 

šachty činí 0,8 x 1,0 m. V šachtě je umístěn žebřík. Šachtami lze vystoupat až na korunu 

hráze, prostor šachty před vniknutím nepovolaných osob tvoří uzamykatelný poklop. 

Hloubka založení hráze z válcovaného betonu by měla dle odhadu být zhruba 6,0 m pod 

úroveň skalního podloží. Vychází se z předpokladu, že svrchní část skalního podloží 

bude rozpukaná a navětralá. Až na základě podrobného IGP v oblasti budoucí hráze 

může být přesně stanovena hloubka založení. Hloubka založení je ale v této práci na 

straně bezpečnosti. Do skalního podloží bude vyhlouben výkop o sklonech svahů 3:1, 

okraje výkopu budou vyplněny obohaceným betonem, který bude tvořit velmi pevné 

podloží obálky hráze. Výška základových bloků obohaceného betonu činí 3,0 m, zbytek 

výkopu bude vyplněn zhutněným zásypem. 

7.2 SO 02 – Funkční objekty 

Sdružený objekt spodních výpustí a odběrného objektu 

Vtokový objekt do spodních výpustí se nachází při návodní patě hráze. Spodní výpusti 

tvoří dvojice ocelových potrubí DN600, na každém potrubí se nachází 3 uzávěry. 

Celková délka jednoho potrubí činí 26,30 m. Kapacita každé spodní výpusti je 

dostatečná k převedení neškodného odtoku z nádrže. Výpočet kapacity spodních výpustí 

byl proveden shodně jako pro variantu „A“. 

Vtokový objekt tvoří česlová stěna a hydraulicky vhodně tvarované vtokové potrubí. 

Těsně za vtokem se nachází revizní uzávěr, který je ovládán z budovy odběrného 

objektu, který je „nalepen“ ke koruně hráze. Revizní uzávěr je konstruován jako 

stavidlový. Za revizním uzávěrem pokračuje potrubí ve sklonu 1 % skrz hráz. 

Při vzdušní patě hráze se nachází objekt strojovny spodních výpustí a vodárenských 

objektů. V této strojovně je možnost přístupu k provoznímu regulačnímu uzávěru. Typ 

regulačního uzávěru je klínový. Několik metrů za regulačním uzávěrem se nachází 

rozstřikovací uzávěr, který je zaústěn do vývaru, který je společný pro potrubí spodních 

výpustí a bezpečnostní přeliv. Strojovna výpustí je objektem obdélníkového půdorysu o 
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Obr. 17 – Konsumpční křivka spodních výpustí varianty „C“ 

rozměrech 6,5 x 3,8 m. Světlá výška strojovny činí 2,0 m. Strojovnou prochází i ocelové 

potrubí vodárenských odběrů DN250. V místě strojovny je potrubí osazeno regulačním 

šoupátkovým uzávěrem. 

 

Budova odběrného objektu je součástí tohoto sdruženého objektu. Je zde umístěno 

ovládání revizního uzávěru a zároveň zařízení pro manipulaci s uzávěry u vtoků 

odběrných potrubí. Budova je přistavěna ke koruně hráze na návodní straně, úroveň 

podlahy v budově je na úrovni koruny hráze ve výšce 552,80 m n. m. Budova má 

půdorysné rozměry 6,0 x 6,0 m, světlá výška v budově činí 2,4 m. Do budovy lze 

vstoupit z koruny hráze dveřmi. 

Odběrná potrubí jsou umístěna v konstrukci, která podpírá budovu odběrného objektu. 

Jako u všech předchozích variant jsou i zde 3 etáže odběrů ve výškách 546,00 m n. m., 

538,00 m n. m. a 530,00 m n. m. Každý vtok je možno hradit stavidlovým uzávěrem 

ovládaným shora z budovy odběrného objektu. Trojice potrubí DN250 pak vede svisle 

tělesem hráze, stáčí se ke vzdušní straně a vede v podélném sklonu 1 % skrz hráz a 

strojovnu výpustí dál terénem do úpravny vody v Neřežíně. Sdružený objekt je zobrazen 

v příloze C.07 – Výkres sdruženého objektu. 
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Obr. 18 – Konsumpční křivka čelního bezpečnostního přelivu varianty „C“ 

Bezpečnostní přeliv 

Návrh funkčních objektů je omezen danými výškami funkčních prostorů v nádrži. 

Výška neovladatelného retenčního prostoru činí pouze 80 cm, proto jsou přelivná pole 

pro úroveň návrhového průtoku širší, než je obvyklé. Byla zvolena konstrukce 

nehrazeného přelivu, která je v porovnání s hrazenými přelivy bezpečnější a také 

konstrukčně jednodušší, cenově dostupnější a bezúdržbová. Navrhovaný čelní přeliv má 

v půdoryse přímou přelivnou hranu rovnoběžnou s osou hráze. Kapacita přelivu pro 

úroveň Hmax vychází na 70,86 m3.s-1. Šířka přelivných polí byla určena citlivostní 

analýzou na 22,0 m. Přelivná pole jsou 2, celková délka přepadové hrany činí tedy 44,0 

m, ztráty bočními kontrakcemi jsou při takového šířce přelivu za předpokladu použití 

hydraulicky vhodně tvarovaných pilířů minimální.  

Přelivná plocha obou polí čelního přelivu je navržena jako proudnicová bezpodtlaková. 

Tvar přelivné hrany vychází z tvaru spodního obrysu volného paprsku Bazinova 

přelivu. [15] 
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Skluz 

Na přelivnou plochu bezpečnostního přelivu navazuje pak stupňovitý skluz 

z obohaceného betonu ve sklonu 1:0,75. Toto řešení efektivně tlumí energii přepadající 

vody přes přeliv, zároveň plynule navazuje na tvar hráze mimo skluz a zlepšuje 

estetický dojem celého díla. Vodu ve skluzu usměrňují boční pilíře z obohaceného 

betonu. V úrovni 523,00 m navazuje na skluz konstrukce vývaru. 

Vývar 

Klasický vývar s prostým vodním skokem by v tomto případě vycházel příliš velký a 

existovala by rizika, že vznikne oddálený vodní skok. Velikost vývaru bude ovlivněna 

také konstrukcí skluzu, která bude stupňovitá a bude určitým způsobem zmírňovat 

velikost energie přepadající vody. Pro zkrácení vývaru bude použito rozrážečů, které 

budou navrženy v rámci fyzikálního modelového výzkumu. Délka vývaru dle 

zjednodušených výpočtů vychází na 27,10 m, jeho šířka činí pak 54,0 m. Šířka je takto 

stanovena z důvodu zaústění spodních výpustí do vývaru. Spodní výpusti jsou umístěny 

vpravo od bezpečnostního přelivu. Samotný vývar bude rozdělen na dilatační bloky, 

dno vývaru se nachází na úrovni 519,86 m n. m. Koncový práh je navržen ve sklonu 

1:3. Mocnost dnového železobetonového bloku a koncového prahu činí 1,2 m. 

Navazující koryto bude mít úroveň 522,40 m n. m. a povede od hráze ve sklonu cca 0,8 

%. Řešení bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru je zobrazeno v příloze C.06 – 

Výkres bezpečnostního přelivu. 

7.3 SO 03 – Provizorní hrázka 

Na rozdíl od výstavby sypané přehrady při případném přelití nehrozí u hráze 

z válcovaného betonu protržení zhotovené části. Současně lze očekávat opravdu rychlou 

výstavbu hráze, tudíž není nutná velká zabezpečenost staveniště. Vlastní betonování 

bude pravděpodobně probíhat pouze jednu stavební sezonu. 

Řešení provizorní hrázky bude stejné jako u varianty „A“, hrázka ale bude po 

vybudování spodních výpustí odstraněna. Její výška činí 4,0 m nad terénem a je to 

vlastně zbytek hráze Velkého rybníka. Bude ale třeba ke stávající hrázce přisypat 

vhodný materiál z návodní strany, neboť hráz v dnešní době celkem prosakuje, což bylo 

zjištěno při terénním průzkumu dne 20. 12. 2019. Provizorní hrázka bude vzdouvat 

vodu, která bude při překročení úrovně 528,00 soustředěna do stávajícího spadiště 

bezpečnostního přelivu. Po zřízení potrubí spodních výpustí bude voda vedena skrz ně. 
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7.4 SO 04 – Úprava koryta 

Úprava koryta nad hrází 

Koryto nad hrází bude upraveno obdobným způsobem jako u varianty „A“. Před 

vtokem bude dno nádrže usměrněno tak, aby voda proudila do vtokového objektu 

spodních výpustí. Před česlovou stěnou je koryto zahloubeno a usměrněno svislými 

zdmi z kamenné dlažby do betonu. Tyto svislé zdi se s narůstající vzdáleností od 

česlové stěny uklánějí plynule až do sklonu 1:1. Celková šířka koryta před hrází bude 

pak 14,0 m a tato část bude vhodně napojena na původní koryto potoka. 

Úprava koryta pod hrází 

Dle prvotních návrhů je šířka vývaru rovna 54,0 m. Za vývarem je ještě koryto 

usměrněno v délce 15,0 m svislými železobetonovými pilíři a dno je opevněno 

kamennou dlažbou do betonu. Na dalších metrech probíhá pak rychlé zúžení koryta až 

na šířku dna pouhých 6,0 m pro převedení neškodného průtoku. Současně na prvních 

metrech dochází k pozvolnému sklonění svahů na sklon 1:1,5. Koryto se pak stáčí na 

severozápad a je zakončeno železobetonovým prahem. Na to pak navazuje stávající 

koryto. Při povodňových průtocích počítá návrh s rozlivem do krajiny.  

7.5 SO 05 – Prostor zátopy 

Řešení úprav v prostoru zátopy bude shodné s řešením ve variantách „A“ a „B“, ať už 

se jedná o demoliční práce, vybudování předzdrže a stabilizaci svahů v zátopě. 

7.6 SO 06 – Zemníky, zdroje materiálu, lomy 

Materiály pro výstavbu hráze (kamenivo do betonu) budou pokud možno získávány co 

nejblíž prostoru hráze. Pokud se nenajde vhodný zdroj místních materiálů, bude muset 

být kamenivo dováženo z nejbližšího lomu. 

7.7 SO 07 – Inženýrské sítě 

Řešení inženýrských sítí je totožné s variantami „A“ a „B“. 
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7.8 SO 08 – Dopravní řešení 

Řešení je prakticky totožné s variantou „A“. Hlavním rozdílem týkajícím se dopravního 

řešení je absence přemostění skluzu na koruně hráze z důvodu použití jiného typu 

bezpečnostního přelivu. Stejně tak obslužná komunikace k patě hráze nebude mít 

mostek, taktéž z důvodu absence skluzu. Dopravní řešení je pro variantu „C“ zobrazeno 

v příloze C.01 – Celková situace stavby. 

7.9 SO 09 – Provozní objekt správce VD 

Řešení je shodné s variantou „A“. Umístění objektu je zobrazeno v příloze C.02 – 

Situační výkres hráze. 
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8. MULTIKRITERIÁLNÍ POSOUZENÍ VARIANT 

8.1 Hodnotící kritéria 

V této kapitole budou mezi sebou posouzeny všechny 3 navržené varianty. Posuzovat 

návrhy pouze podle ceny by nebylo dostatečné, navíc není k dispozici dostatek 

informací pro stanovení ceny záměru. Kritéria, která byla vybrána pro finální posouzení 

proveditelnosti jednotlivých variant, jsou: 

a) Předpokládaná cena, 

b) předpokládaná doba výstavby, 

c) celková technická náročnost díla, 

d) zabezpečenost (pravděpodobnost poruch), 

e) možnost dalšího rozvoje (např. zkapacitnění funkčních objektů), 

f) množství rizikových faktorů nerealizovatelnosti záměru, 

g) vizuální a ekologické narušení krajiny. 

8.2 Výkazy výměr 

Pro multikriteriální posouzení je jedním z klíčových parametrů množství použitých 

materiálů pro vybudování hráze a funkčních objektů. Kubatury hráze byly získány 

z výkresů A.07 – Příčné řezy hrází a C.05 – Příčné řezy hrází. 

Tab. 10 – Výkaz výměr pro variantu „A“ 

Položka Materiál Celková kubatura 

[-] [-] [m3] 

výkop zemina, horniny v podloží 176 444 

stabilizační část lomový kámen 523 276 

filtr štěrkopísek 11 388 

přechodná část štěrk 23 800 

těsnící jádro písčité prachy 47 048 

návodní jímka ze stávající hráze rybníka 7 835 

injekční štola železobeton 14 678 

zásyp původní zemina 17 663 

funkční objekty železobeton 7 950 
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Tab. 11 – Výkaz výměr pro variantu „B“ 

Položka Materiál Celková kubatura 

[-] [-] [m3] 

výkop zemina, horniny v podloží 159 444 

stabilizační část lomový kámen 523 276 

filtr štěrkopísek 11 388 

přechodná část štěrk 23 800 

těsnící jádro písčité prachy 47 048 

návodní jímka ze stávající hráze rybníka 7 835 

injekční štola železobeton 14 678 

zásyp původní zemina 14 163 

funkční objekty železobeton 1 950 

 

Tab. 12 – Výkaz výměr pro variantu „C“ 

Položka Materiál Celková kubatura 

[-] [-] [m3] 

výkop zemina, horniny v podloží 142 032 

těleso hráze válcovaný beton 174 248 

obálka hráze obohacený beton 35 928 

návodní jímka ze stávající hráze rybníka 12 363 

zásyp původní zemina 16 153 

funkční objekty železobeton 3 800 

 

Na základě těchto výkazů výměr byla odvozena předpokládaná ekonomická náročnost 

projektu, která se projevila v závěrečném vyhodnocení studie proveditelnosti. Do 

výkazu výměr byly zahrnuty pouze kubatury, které byly pro jednotlivé varianty různé. 

8.3 Výhody a nevýhody jednotlivých variant 

Dle provedených konstrukčních návrhů a výkazů výměr budou v této podkapitole u 

každé varianty zmíněny její hlavní výhody a nevýhody. U variant „A“ a „B“ je výpis 

výhod a nevýhod zčásti podobný, jelikož jde o totožný typ přehradního tělesa, tyto 

varianty se liší „pouze“ řešením funkčních objektů. Výhody a nevýhody jednotlivých 

variant konstrukčního řešení slouží především pro orientaci a jako podklad pro 

závěrečné vyhodnocení. 

Varianta „A“ 

Varianta „A“ sází na osvědčenou a hojně používanou konstrukci přehradního tělesa. 

Hráz je navržená kamenitá sypaná s tenkým středním těsněním. I výběr funkčních 
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objektů vychází z nejpoužívanějších typů, je zde umístěn boční bezpečnostní přeliv, 

který prochází skrz hráz při pravém zavázání. Za hrází na spadiště přelivu navazuje 

skluz, který je zakončen vývarem, za kterým se koryto spojuje s odpadním korytem 

spodních výpustí. Spodní výpusti jsou řešeny jako krátké potrubí, na které navazuje 

odpadní chodba. Odběrný objekt je řešen jako samostatně stojící věžový objekt. 

Výhody varianty „A“ jsou: 

 Možné vybudovat i při horších základových podmínkách, 

 možnost využití místních materiálů pro těsnicí část hráze, 

 oproti betonové hrázi je kamenitá vizuálně menším zásahem do krajiny. 

Nevýhody varianty „A“ jsou: 

- Delší doba výstavby, více závislé na počasí, 

- funkční objekty jsou vystavěny z odlišných materiálů, je obtížné je bezpečně 

začlenit do přehradního tělesa (sedání, obtékání, namrzání,…), 

- nutnost výstavby věžového objektu, který bude sloužit pouze pro odběry, 

- obrovské množství výkopových prací, s ním pak souvisejících přesunů zemin, 

- nedostatek vhodných místních materiálů pro stabilizační část hráze, 

- boční přeliv a dlouhý skluz mají oproti ostatním variantám pro vybudování 

funkčních objektů větší potřebu železobetonu, 

- větší nároky na zábor pozemků. 

Varianta „B“ 

Varianta „B“ má stejný tvar a typ hráze jako varianta „A“, jde tedy o kamenitou 

sypanou hráz s tenkým středním těsněním ve svislém směru. Pro převedení běžných i 

povodňových průtoků ale slouží 1 sdružený objekt, který se skládá z hrazeného 

šachtového přelivu, krátkých spodních výpustí, které ústí spolu se šachtou přelivu do 

odpadní chodby. Odběry jsou součástí dříku šachtového přelivu. 

Výhody varianty „B“ jsou: 

 Možné vybudovat i při horších základových podmínkách, 

 možnost využití pro těleso hráze místní materiály, 

 1 sdružený objekt zajišťující všechny důležité funkce vodního díla, 

 oproti betonové hrázi je kamenitá vizuálně menším zásahem do krajiny. 
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Nevýhody varianty „B“ jsou: 

- Delší doba výstavby, více závislé na počasí, 

- funkční objekty jsou vystavěny z odlišných materiálů, je obtížné je bezpečně 

začlenit do přehradního tělesa (sedání, obtékání, namrzání,…), 

- výstavba šachtového přelivu, 

- absence přístupu k šachtovému přelivu, nutnost dálkového řízení, 

- obrovské množství výkopových prací, s ním pak souvisejících přesunů zemin, 

- nedostatek vhodných místních materiálů pro stabilizační část hráze, 

- větší nároky na zábor pozemků. 

Varianta „C“ 

Varianta „C“ spoléhá na tuhou přehradní konstrukci z válcovaného betonu. Vypouštění 

běžných průtoků zajišťuje dvojice potrubí spodních výpustí, zatímco povodňové 

průtoky jsou přes VD převedeny přes dvě pole nehrazeného čelního bezpečnostního 

přelivu. Budova odběrného objektu je přistavěna k návodnímu líci hráze. Při vzdušní 

patě se nachází strojovna výpustí. 

Výhody varianty „C“ jsou: 

 Rychlá technologie výstavby, menší závislost na počasí, 

 obohacený válcovaný beton tvoří odolnou obálku celé konstrukce, 

 není potřeba použít kotvící prvky a výztuž, 

 menší objem zemních prací, 

 odpadá nutnost budování samostatných objektů, vše je součástí hráze, 

 ochranu staveniště tvoří stávající hráz Velkého rybníka, 

 menší objem použitých materiálů, 

 menší nároky na zábor pozemků. 

Nevýhody varianty „C“ jsou: 

- Vyšší cena použité technologie, 

- nutnost hlubšího založení do skalního podloží, větší závislost na kvalitě podloží, 

- velký vývar, který se bude hůře navazovat na navazující koryto, 

- nutnost přemostit dvě přelivná pole, 

- větší vliv na vzhled krajiny. 
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8.4 Vyhodnocení studie proveditelnosti variant konstrukčního 

řešení 

Kritéria stanovená pro finální posouzení proveditelnosti jednotlivých konstrukčních 

variant jsou zmíněny v kapitole 8.1. Každá varianta bude zhodnocena pro každé 

kritérium. Podle svých návrhových parametrů obdrží každá varianta příslušné slovní a 

bodové ohodnocení. Čím nižší bodové ohodnocení varianta získá, tím lépe pro ni dané 

kritérium vychází. Naopak čím vyšší bodový zisk, tím horší hodnocení. Ze všech kritérií 

se pak pro každou variantu vypočítá suma získaných bodů. Varianta s nejnižším počtem 

bodů bude doporučena pro realizaci. Varianty jsou bodově posuzovány vzájemně. 

a) Předpokládaná cena 

Hodnocení – (1) velmi nízká; (2) nízká; (3) průměrná; (4) vysoká; (5) velmi 

vysoká. 

b) Předpokládaná doba výstavby 

Hodnocení – (1) krátká (< 1 rok); (2) střední (1 – 2 roky); (3) dlouhá (> 2 roky). 

c) Celková technická náročnost díla 

Hodnocení – (1) nízká; (2) střední; (3) vysoká. 

d) Zabezpečenost 

Hodnocení – (1) vysoká; (2) střední; (3) malá. 

e) Možnost dalšího rozvoje 

Hodnocení – (1) dobrá; (2) průměrná; (3) nízká. 

f) Množství rizikových faktorů nerealizovatelnosti záměru 

Hodnocení – (1) malé; (2) střední; (3) vysoké. 

g) Vizuální a ekologické narušení krajiny 

Hodnocení – (1) malé; (2) střední; (3) vysoké. 
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Tab. 13 – Slovní vyhodnocení multikriteriálního posouzení 

Kritérium Varianta 

[-] A B C 

a) předpokládaná cena velmi vysoká vysoká průměrná 

b) předpokládaná doba výstavby dlouhá střední krátká 

c) celková technická náročnost díla střední střední nízká 

d) zabezpečenost díla nízká střední vysoká 

e) možnost dalšího rozvoje dobrá průměrná nízká 

f) množství rizikových faktorů malé malé střední 

g) vizuální a ekologické narušení krajiny střední malé střední 

 

Tab. 14 – Bodové vyhodnocení multikriteriálního posouzení 

Kritérium Varianta 

[-] A B C 

a) předpokládaná cena 5 4 3 

b) předpokládaná doba výstavby 3 2 1 

c) celková technická náročnost díla 2 2 1 

d) zabezpečenost díla 3 2 1 

e) možnost dalšího rozvoje 1 2 3 

f) množství rizikových faktorů 1 1 2 

g) vizuální a ekologické narušení krajiny 2 1 2 

Celkem bodů: 17 14 13 

 

Dle použité metodiky multikriteriálního posouzení navržených 3 variant byla jako 

nejvhodnější varianta zvolena varianta „C“. 

Tato varianta spoléhá na moderní technologii válcovaného betonu, která je použita pro 

tížnou hráz VD Valdek. Ostatní varianty zaostávaly za betonovou z mnoha důvodů, 

betonová je předčila hlavně v rychlosti výstavby, bezpečnosti a hospodárnosti návrhu. 

Během tvorby Studie proveditelnosti VD Valdek se ukázalo, že není v místě vzniku 

budoucí hráze dostatek místního materiálu pro výstavbu její stabilizační části. Dovoz 

vhodného lomového kamene by představoval obrovské náklady. Pokud by se v blízkosti 

stavby vyskytoval zdroj vhodného lomového kamene, pravděpodobně by mohla být 

realizována i varianta „B“, která v závěrečném posouzení obsadila těsně druhou příčku. 
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9. ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo provést studii proveditelnosti konstrukčních řešení pro 

plánované VD Valdek na Červeném potoce v CHKO Brdy. VD Valdek by mělo být 

v budoucnu vybudováno pro účely zásobování Hořovicka pitnou vodou, zajištění MZP 

v toku a protipovodňové ochrany. Na základě analýzy dostupných podkladů byly pro 

finální posouzení proveditelnosti vybrány následující 3 konstrukční typy hrází: 

A) Kamenitá sypaná hráz s tenkým středním těsněním + nehrazený boční 

bezpečnostní přeliv + věžový odběrný objekt. 

B) Kamenitá sypaná hráz s tenkým středním těsněním + sdružený objekt (hrazený 

šachtový bezpečnostní přeliv, odběrný objekt součástí objektu přelivu). 

C) Tížná betonová hráz budovaná technologií válcovaného betonu + nehrazený 

čelní přeliv + odběrný objekt. 

Práce obsahuje konstrukční návrhy všech tří variant, které se opírají o příslušné 

hydrotechnické výpočty. Ke každé variantě byla vyhotovena sada potřebných výkresů 

v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Na základě návrhů konstrukčních variant byla provedena multikriteriální analýza, která 

porovnávala varianty mezi sebou. Jako hodnotící kritéria byla zvolena předpokládaná 

cena, předpokládaná rychlost výstavby, celková technická náročnost díla, zabezpečenost 

díla, možnost dalšího rozvoje díla, množství rizikových faktorů nerealizovatelnosti a 

vizuální a ekologické narušení krajiny. Varianta, která vyšla v hodnocení nejpříznivěji, 

byla doporučena jako optimální návrh. 

Optimálním návrhem se stala varianta „C“. Tato varianta zahrnuje moderní tížnou 

hráz z válcovaného betonu. Převádění povodňových průtoků přes vodní dílo zajišťuje 

čelní bezpečnostní přeliv o dvou polích. Součástí hráze je sdružený objekt spodních 

výpustí a vodárenských odběrů. 

Konkurenční varianty převyšuje vítězná varianta v mnoha ohledech, ať už jde o rychlost 

výstavby, bezpečnost konstrukce, či hospodárnost návrhu. Správnost výběru této 

varianty doporučuji ale ověřit na základě podrobného IGP, který nebyl dosud v řešeném 

území proveden. 
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Lze tedy konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny: 

 Všechny dostupné podklady k záměru vybudování vodárenské nádrže 

Valdek byly podrobně prostudovány. 

 Byly stručně popsány stávající poměry v řešeném území. 

 Z nalezených podkladů byla převzata důležitá vodohospodářská data ke 

stanovení požadovaných parametrů plánovaného VD Valdek. 

 V návaznosti na všechny dostupné podklady byly navrženy 3 varianty 

konstrukčního řešení hráze VD Valdek. 

 Všechny 3 navržené varianty byly podrobeny multikriteriálnímu posouzení, 

na základě něhož byla vybrána optimální varianta. 

 Pro každou variantu byla vytvořena zjednodušená výkresová dokumentace. 
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Foto 7 – Bezpečnostní přeliv při levém zavázání hráze 

 

 
 

Foto 8 – Skluz bezpečnostního přelivu s tlumícími prvky 
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Foto 9 – Skluz s opevněným dnem i svahy kamennou dlažbou 
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Foto 11 – Napojení na přírodní koryto Červeného potoka, koncový práh 

 

 

Foto 12 – Vyústění potrubí spodní výpusti do odpadního koryta 
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Foto 13 – Požerák s přístupovou lávkou 

 

 

Foto 14 – Rekreační objekt u pravého břehu Velkého rybníka 
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12. PŘÍLOHY 

Přílohami k této diplomové práci jsou tabulky, které byly potřeba k návrhu parametrů 

funkčních objektů VD Valdek. Pro každou variantu byla vyhotovena sada výpočtů. I 

v přílohách bude dodrženo členění na 3 varianty. 

Příloha 1 – Tabulky k hydrotechnickým výpočtům objektů varianty „A“ 

Příloha 2 – Tabulky k hydrotechnickým výpočtům objektů varianty „B“ 

Příloha 2 – Tabulky k hydrotechnickým výpočtům objektů varianty „B“ 
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A.02 – Katastrální situační výkres (společný pro varianty A, B i C) 
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A.04 – Situační výkres hráze 

A.05 – Podélný řez hrází 

A.06 – Vzorový příčný řez hrází 

A.07 – Příčné řezy hrází 

A.08 – Vzorový příčný řez bezpečnostním přelivem a skluzem 

A.09 – Výkres sdruženého objektu 

A.10 – Příčný řez korunou hráze 

 

Výkresy varianty „B“ 

B.01 – Celková situace stavby 

B.02 – Situační výkres hráze 

B.03 – Podélný řez hrází 

B.04 – Výkres sdruženého objektu 

 

Výkresy varianty „C“ 

C.01 – Celková situace stavby 

C.02 – Situační výkres hráze 

C.03 – Podélný řez hrází 

C.04 – Vzorový příčný řez hrází 

C.05 – Příčné řezy hrází 

C.06 – Výkres bezpečnostního přelivu 

C.07 – Výkres sdruženého objektu 

C.08 – Příčný řez korunou hráze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


