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Prohlášení: 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „VN Břístev – projekt“ 
vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité podklady.  
 

 

 

 

V Chýnicích dne 18.05.2020     . . . . . . . . . . . . 

          Jáchym Dobeš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce  
Ing. Adamovi Vokurkovi, Ph.D. za odborné vedení práce v tomto 
nelehkém semestru a také svému tátovi Ing. Martinovi Dobešovi  
za poskytnutí cenných rad, které mi velmi pomohly. 
 



Abstrakt: 
Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace  
pro stavební povolení na malou vodní nádrž Břístev. Lokalita vodní 
nádrže je v obci Břístev ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk. 
V minulosti se v místě projektované nádrže nacházel Břístevský 
rybník. Ten byl zrušen v roce 1967 a zavezen materiálem vzniklým  
při hloubení silnice II. třídy 32. Nádrž je navržená jako průtočná 
s přímou hrází a její účel je krajinotvorba a zadržení vody v krajině. 
Součástí bakalářské práce je zajištění podkladů, návrh technického 
řešení a dopracování řešení do textové a výkresové části dle vyhlášky 
č. 499/2006. 
 

Klíčová slova: 
Břístev, vodní nádrž, zemní hráz, požerák, bezpečnostní přeliv, 
projektová dokumentace 

 

Abstract: 
The aim of the bachelor thesis is to develop a project documentation 
for a building permit for a pond Břístev. The location of the pond is  
in the village Břístev in the Central Bohemian Region in the Nymburk 
district. In the past there was a pond Břístevský on the project 
location. Pond was destructed in 1976 and filled up with material 
created by the excavation of the road 32, II. class. Pond Břístev is 
designed as a barrage with straight dam and its purpose is  
landscape-creating and water retention. The work on the bachelor 
thesis contains obtaining the resource materials, design technical 
solutions and completion text part and drawings according to Decree  
No. 499/2006. 
 

Key words: 
Břístev, pond, earth dam, gullet, spillway, project documentation  


	Listy a pohledy
	Rozvržení1 (2)


