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VÝSTAVBA NOVÉ SPODNÍ VÝPUSTI RYBNÍKA JORDÁN V TÁBOŘE 

CONSTRUCTION OF BOTTOM OUTLET OF  JORDÁN POND IN TÁBOR 

David Richtr 

Abstrakt:  
Příspěvek popisuje probíhající opravu rybníka Jordán v letech 2012 a 2013. V příspěvku jsou uvedeny 

hlavní cíle opravy historického vodního díla, detailněji je popsána ražba štoly spodních výpustí novou 

rakouskou tunelovací metodou a výstavba objektu uzávěrů spodních výpustí. Samostatnou kapitolou je 

seznámení s rozsahem a výsledky technickobezpečnostního dohledu během provádění stavebních 

prací. 

Abstract:  
The text describes repair of Jordán Pond in 2012 and 2013. In the text there are main aims of the repair 

of the historical water work. Driving of a gallery of the bottom outlets by means of New Austrian 

Tunneling Method is described in a more detailed way as well as construction of gates of the bottom 

outlets. Meeting the range and results of technical and safety supervision represent an individual 

chapter. 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Jordán bylo podle dostupných pramenů uvedeno do provozu v roce 1492. Hlavním 

účelem jeho výstavby byla potřeba akumulace vody pro pitné účely rychle se rozvíjejícího 

města Tábor v době pohusitské. Téměř 20 m vysoká hráz byla ještě koncem 19. století jednou 

z nejvyšších sypaných hrází v Evropě.  

Rybník Jordán není pouze významným vodním dílem, ale koruna hráze slouží již dlouhou 

dobu jako velmi frekventovaná a prakticky nenahraditelná dopravní tepna spojující dvě části 

města Tábor. Dopravní nároky vyvolaly několik rekonstrukcí koruny hráze. Při rekonstrukci v 

roce 1817 došlo ke zvýšení koruny hráze a přes odpad od přelivu byl vybudován kamenný 

most. V roce 1829 bylo rozhodnuto o opravě hráze, která byla ve špatném technickém stavu. 

V roce 1830 byla nádrž naposled vypuštěna, byl proveden poslední výlov a nastalo období 

zániku původních dřevěných spodních výpustí. Kromě důležité dopravní tepny je ve vzdušní 

části koruny hráze veden nový kolektor, který slouží k propojení obou částí města různými 

médii (teplovod, plynovod, vodovod, elektrorozvody, telekomunikace a další).  

Rybník Jordán je z hlediska bezpečnosti (ve smyslu § 61 vodního zákona) významným 

vodním dílem III. kategorie.  

Hlavním účelem vodního díla byla akumulace vody pro zásobení pitnou vodou a odběr 

průmyslové vody (v poslední době nebývaly možnosti akumulace vody pro vodárenské účely 

využívány – úpravna vody byla v provozu cca 5 dní v měsíci z důvodu zajištění 

provozuschopnosti zařízení).  Dále jsou zde další odběry vody z nádrže podle manipulačního 

řádu. Významná je i retenční funkce vodního díla, které částečně chrání území pod hrází před 

povodněmi. Dalšími účely jsou rekreace a sportovní rybolov. 
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Obr. 1 – Tábor obléhaný Marradasem v roce 1621 

(výřez z rytiny V. Hollara obsahující přehradu a část 

nádrže Jordán) 

Nádrž rybníka Jordán je však dále 

záložním zdrojem jihočeské vodárenské 

soustavy a jsou zde vymezena pásma 

hygienické ochrany. Rybník Jordán je 

od r. 1996 zapsán do seznamu 

Ústředního rejstříku kulturních památek 

ČR (č. 11059). 

V minulosti došlo k různým změnám 

zejména v horní části tělesa hráze, které 

vedly především k rozšíření koruny, 

aniž by se situačně změnila poloha 

vzdušní paty. Důsledkem je stále 

strmější sklon vzdušního svahu, 

způsobující dlouhodobé snižování jeho 

stupně stability, což podporuje i stále se 

zvyšující dynamické zatížení od 

projíždějících vozidel neomezené 

tonáže. V současné době má vzdušní 

svah velmi odvážný sklon 1 : 1,3 až 1,4.  

Od roku 1830, kdy byla nádrž rybníka 

Jordán podle dostupných dokumentů 

naposledy vypuštěna, nemělo až dosud 

vodní dílo funkční spodní výpust a 

nádrž tedy byla nevypustitelná. Tato 

skutečnost byla v zásadním rozporu s 

vyhláškou č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní 

díla, v platném znění, kde se v § 6, odst. 

(7) uvádí, že „každá přehrada musí mít 

dvě samostatně použitelné, funkčně na 

sobě nezávislé spodní výpusti 

…………. Hráz může být vybavena 

jednou spodní výpustí pouze ve 

výjimečném případě, a to u vodního 

díla s ovladatelným objemem nejvýše 1 mil. m
3
 vody, hloubkou vody při maximální hladině 

vody nejvýše 9 m nad úrovní dna vtoku do spodní výpusti a nehrazeném přelivu, ………“. U 

rybníka Jordán byl jak objem nádrže, tak i maximální hloubka nádrže (v návaznosti na výšku 

hráze) vyšší a funkční spodní výpust zcela chybí. Jednalo se tedy o stav, kdy je vodoprávní 

úřad ve smyslu § 8 až 15 vodního zákona povinen zvážit možnost zániku nakládání s vodou. 

Ve smyslu § 15, odst. (7) „rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě 

odstranění vodního díla, které nakládání s vodami umožňovalo“. Jinými slovy (podle dřívější 

terminologie) je na vodoprávním úřadu, aby v daném případě rozhodl o uvedení vodního díla 

do neškodného stavu, protože bez spodních výpustí není zajištěna potřebná provozní 

bezpečnost tohoto významného vodního díla. 

Z uvedených důvodů objednalo Město Tábor vypracování projektové dokumentace na 

výstavbu nové spodní výpusti a odbahnění nádrže u firmy VH Tres z Českých Budějovic. 

Projekt byl vypracován v roce 2004, ale teprve v roce 2011 se podařilo zajistit potřebné 

finanční prostředky na stavbu „Obnova rybníka Jordán“ u Státního fondu životního prostředí. 

Stavba byla zahájena koncem roku 2011 a bude dokončena v červenci 2014. 
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2. VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE 

Rybník Jordán leží v intravilánu města Tábora. Vzdouvací konstrukcí je zonální zemní sypaná 

hráz postavená na Tismenickém potoce (těleso hráze je vybudováno z jílovitopísčitých zemin, 

u původního návodního svahu jsou uloženy zeminy s vyšším podílem jílovitých částic). 

Hráz je zemní sypaná z jílovito-písčitých zemin. 

 

 

Obr. 2 – Pohled na hráz VD Jordán 

 

Hlavní technické údaje (výškové kóty jsou uvedeny v systému Balt p.v.): 

 

Min. kóta koruny hráze ………………………………………………. 427,76 m n.m. 

Kóta přelivné hrany (vrch stavidel) ..………………………………... 424,15 m n.m 

Max. výška hráze ze vzdušní strany (ve střední části hráze) ………… 19,5 m  

Šířka hráze v koruně ……………...………………………………… 10 - 11 m 

Délka hráze v koruně ………………………………………………… 265,0 m 

Kóta stálého nadržení ……………………………………………….. 422,91 m n.m. 

Objem stálého nadržení ……………………………………………… 2 250 000 m
3
 

Zatopená plocha při hladině stálého nadržení .……………………… 44 ha 

Kóta normální hladiny (vrch stavidel) ……………………………… 424,15 m n.m. 

Objem při normální hladině ………………………………………… 3 000 000 m
3
 

Zatopená plocha při normální hladině …………………………….… 50 ha 

  

Původní sklon návodního svahu  … 1 : 1,8 – 1,6 místy i strmější                             

Opevnění návodního svahu ………. svislá kamenná zídka – v oblasti normální hladiny 

 vodorovná lavice široká 2 – 3 m 

 strmý šikmý svah bez opevnění 

Sklon vzdušního svahu …………… 1 : 1,3 – 1 : 2 

Opevnění vzdušního svahu ………. vegetační pokryv, zčásti opěrné zdi 

 

Spodní výpust 

Spodní výpust je od posledního vypuštění nádrže v roce 1830 mimo provoz. I přesto, že o 

přesnějším umístění spodní výpusti není zachována žádná dokumentace, se předpokládalo, že 
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soustava někdejších šesti výpustných potrubí v nejvyšší části hráze nepochybně existuje, ale 

je zanesena vrstvou sedimentů. Před výstavbou nové spodní výpusti na vodním díle Jordán 

byla nádrž nevypustitelná. 

 

Bezpečnostní přeliv 

V roce 1971 proběhla výstavba nového bezpečnostního přelivu s předsazenou česlovou 

stěnou. 

Hrazený stavidlový bezpečnostní přeliv o třech polích je situován v pravém konci hráze. 

Stavidla jsou osazena v ocelové konstrukci. Zvedání všech tří stavidel je umožněno pomocí 

ovládacího mechanizmu a cévové tyče. Úplný zdvih stavidel je 1,8 m, ovládání z lávky se 

zábradlím. 

 

Délka přelivné hrany …………………………………………………. 5,7 m 

Kóta přelivnvé hrany ……………………………..…………………. 424,15 m n.m. 

Kóta pevného prahu pod stavidly …………………………………  422,91 m n.m. 

Výška stavidel ………………………………………………………. 1,24 m 

Šířka stavidla (všech stavidel) ..………………………………………. 1,9 m (5,7 m) 

Maximální zdvih stavidel …………………………………………… 1,8 m 

 

Boční zdi za přelivem jsou z kamenného kvádrového zdiva spojovaného na maltu. 

 

V dostatečné vzdálenosti před přelivem je umístěna půdorysně zalomená ocelová česlová 

stěna délky 15,5 m. Čištění česlí je umožněno z lávky se zábradlím. 

 

Odpadní koryto od přelivu (za stavidly) tvoří v hrázovém tělese mohutný propustek, který je 

přemostěn ocelovou konstrukcí s vozovkou. Odpadní koryto za propustkem je vylámáno ve 

skále zakončené přirozeným vodopádem.  

 

Odběrné zařízení pro sádky 

Je umístěno cca v levé třetině délky hráze. Dle podkladů se jedná o ocelové potrubí DN 300 a 

DN 400, opatřené na vtoku košem. Za košem je umístěno šoupátko. Další uzávěry jsou 

umístěny na vzdušní straně. 

3. ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍ AKCE 

V letech 2011 až 2014 je na vodním díle realizována stavební akce „Obnova rybníka Jordán 

v Táboře“ ve třech na sebe navazujících etapách. V I. etapě byla vybudována spodní výpust 

včetně souvisejících objektů. II. etapa řeší odstranění sedimentu z dolní části nádrže, III. etapa 

pak z horní části nádrže.     

Stavba probíhala při postupném vypuštění nádrže a byla významně komplikována faktem, že 

vodní dílo nemá žádnou funkční spodní výpust k vyprázdnění nádrže. Stavební akce byla 

významným zásahem do konstrukce hráze a měla přímé vazby na provádění TBD nad tímto 

vodním dílem. Významné byly i změny zatížení hráze, jejíž nádrž byla vyprázdněna po 

historicky dlouhé době. Po dobu stavby byl proto rozšířen rozsah TBD nad tímto vodním 

dílem. 

Stavba je rozsáhlá a realizovaná v etapách v poměrně dlouhém časovém úseku. Již v projektu 

se předpokládalo, že v průběhu vlastní realizace stavby může dojít k operativním úpravám 

níže uvedených postupů v závislosti na počasí, rychlosti vypouštění, kvalitě skály (tzn. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

skutečným geologickým poměrům), průsakům apod. a k souvisejícím úpravám časového 

harmonogramu postupu prací.  

V 1. etapě měla být vybudována spodní výpust včetně souvisejících objektů. Současně měla 

být vybudována provizorní hrázka, která rozdělí rybník Jordán na dolní a horní část. Na závěr 

1. etapy měla být dolní část rybníka vypuštěna, přičemž před tím byla slovena rybí osádka a 

přemístěna do horní části nádrže. 

2. etapa zahrnuje odstranění sedimentu z dolní části nádrže rybníka a to v předpokládaném 

objemu cca 138 tis. m
3
. 

3. etapa zahrnuje přepuštění vody z horní části rybníka do odbahněné dolní části a odstranění 

sedimentu z horní části rybníka a to v předpokládaném objemu cca 121 tis. m
3
. Před úplným 

vypuštěním horní části nádrže měla být opět slovena rybí osádka a přemístěna do dolní části 

nádrže. Poté měla být odstraněna dělící hrázka.  

Při provádění stavby se vyskytlo několik skutečností, které vedly ke změnám některých 

předpokládaných postupů stavby. Změny souvisely především s převáděním zvýšených 

průtoků a existencí dočasné dělící hrázky. 

 

Parametry nové spodní výpusti 

Nová spodní výpust je řešena jako liniová převážně podzemní stavba, která umožní vypuštění 

nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným 

vyústěním u „vodopádu“ do koryta Tismenického potoka. 

Komplex dílčích objektů spodní výpusti postupně po toku zahrnuje: 

- otevřené koryto ve dně nádrže, 

- vtokový objekt tlakové štoly, 

- tlakovou přívodní štolu světlého průřezu 2,54 m
2
 a délky 40,3 m, 

- objekt uzávěrů se vstupním nadzemním objektem a technologickým vybavením, s dvěma 

potrubími spodní výpusti o limitním průměru 2 x DN 500, 

- beztlakovou odpadní štolu světlého průřezu 2,69 m
2
 délky 149,0 m, 

- vývar pro tlumení kinetické energie vytékající vody od výpusti. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 3,4,5 – beztlaková štola řez, beztlaková štola 

betonáž, proražení ze dna nádrže do tlakové štoly 
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Přehrazení nádrže po dobu výstavby (provizorní dělící hrázka) 

Tento stavební objekt byl zřízen z důvodu požadavků orgánů ochrany přírody a ŽP  -  

nevypustit celou nádrž a ponechat v rámci nádrže vodní objem či vodní plochu kam budou 

přemístěny především chránění popř. i nechránění živočichové z vypuštěné části nádrže u 

hráze.  

Nevypustit celou nádrž znamená zřídit ve vhodném profilu nádrže další vzdouvací objekt a 

zřídit ho při téměř normální hladině v nádrži. Na základě sondáže hloubek dna, byl vybrán 

jako vhodný profil pod úpravnou vody Rytíř.  

Na základě rozboru zkušeností i nákladů s obdobnými stavbami byla navržena v daném 

profilu zemní hráz, těsněná na návodní hraně štětovou stěnou. Konstrukčně je stavba obdobná 

tzv. ocelové obsypané jímce.  

Tvarově je tedy přehrazení nádrže tvořeno hrázkou se skrytou štětovou stěnou na návodním 

líci. Hrázka měla být provedena na kótu koruny min. 422,10 m n.m. což je převýšení 0,5 m 

nad hladinou tzn. úroveň kóty hladiny za dočasnou hrází je 421,60 m n.m., udržovanou 

v horní části nádrže v době výstavby. Sklony svahů měly být provedeny v poměru 1:2. Šířka 

koruny byla navržena 4m.  

Hrázka byla prováděna sypáním materiálu od pravého břehu. Materiál hrázky byl tvořen 

hlinito - kamenitým materiálem, kameny velikosti do 150 mm. Sypání hrázky bylo prováděno 

při snížené hladině v rybníku Jordán. Z nižší úrovně (cca 0,5 m pod korunou), bylo ihned 

prováděno beranění štětové stěny. 

  

Obr. 6, 7 – postupné sypání dělící hráze, dokončená dělící hráz plně zatížená vodou - srpen 2012 

 

V nejnižším místě v rámci podélného profilu, byla provedena napříč hrázky trubní výpust DN 

500 mm. Tato výpust byla vytvořena pod ochranou příčných štětových stěn, vzdálených od 

sebe cca 2m.  

U levého břehu byl v úseku 4 m proveden průleh (nouzový přeliv) v koruně s kótou 421,65 

m.n.m. Průleh měl být podle projektu od návodní hrany směrem na vzdušnou stranu opevněn 

vrstvou pohozu kamenem do velikosti 200 mm s urovnaným lícem v tloušťce 40 cm. Průleh 

měl sloužit k převedení průtoku nad kapacitu odběru k sádkám. Pod průlehem byla opevněna 

záhozem jedna strana úžlabí (strana na násypu) na styku hrázky a terénu. Rozsah pruhu 

opevnění úžlabí je 2 m. Zához měl být zakončen na vzdušní patě hráze.  

Ve skutečnosti byla dělící hrázka provedena masivnější (více zemního materiálu na vzdušní 

straně) a její bezpečnostní přeliv byl ještě dodatečně opevňován. Přesto byla dělící hrázka 

velice problematickým objektem celé stavby (viz dále). 

Součástí stavby byla i sanace starých historických spodních výpustí, které byly nalezeny pod 

značnou vrstvou sedimentů (viz dále). 
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4. TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED NAD VODNÍM DÍLEM PO DOBU 

STAVBY 

Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem Jordán je vykonáván podle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. Za zajištění 

řádného výkonu TBD je podle uvedeného zákona odpovědný vlastník vodního díla a v době 

výstavby nebo rekonstrukce stavebník.  

Vlastník díla (Město Tábor) zajišťuje provádění TBD v běžném provozu prostřednictvím 

pověřené organizace – VODNÍ DÍLA -TBD a.s. 

Po dobu akce „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ předal vlastník (Město Tábor) vodní dílo 

rybník Jordán zhotoviteli i s povinností zajistit nad dílem zvýšený TBD v období stavby 

prostřednictvím pověřené organizace. Zhotovitel stavby (Sdružení Jordán – DAICH s.r.o., 

Metrostav a.s., ZVÁNOVEC a.s.) zajišťuje provádění TBD po dobu stavby prostřednictvím 

pověřené organizace – VODNÍ DÍLA -TBD a.s.  

Na výkonu pravidelných pozorování a měření i mimořádných činností se podílejí ve shodě 

s výše uvedenými právními předpisy všechny zúčastněné organizace v rozsahu stanoveném 

Programem TBD a GTM po dobu výstavby (akce: Obnova rybníka Jordán v Táboře – spodní 

výpust) platným od počátku stavby 1.12.2011 do odvolání. 

V době stavby se na měření a pozorování podílel i dodavatel stavebních prací zejména tím, že 

předával výsledky zkoušek nových konstrukcí a zabudovaných materiálů.  

Vlastní stavební práce (zejména výstavba štoly spodních výpustí) vyžadují rozsáhlý a 

organizovaný systém průzkumu, sledování účinků trhacích prací, ražby a v neposlední řadě i 

kontroly provedených prací. Pro zajištění některých specializovaných činností měl dodavatel 

stavby smluvně zajištěnu součinnost dalších odborných organizací (např. stavební laboratoře, 

atp.). Ta měření a sledování a kontrol kvality prací, která úzce souvisela s bezpečností 

vodního díla, byla proto zařazena do systému TBD. Jejich rozsah byl obsahem výše 

uvedeného Programu TBD případně prováděcí dokumentace (RDS). Výsledky všech těchto 

specializovaných měření a zkoušek byly k dispozici pro hodnocení TBD v rámci týmu 

správce stavby. 

 
Obr. 8 – situace hráze a štol nové spodní výpusti, zakreslení kontrolních bodů 
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Na stavbě byl prováděn i geotechnický monitoring (GTM). Výkon TBD i GTM při této 

stavbě spolu úzce souvisel, GTM byl proto začleněn do systému TBD. 

Potřeba provádět geotechnický monitoring (GTM) je dána především skutečností, že 

k provádění podzemních děl byla využívána metoda NRTM (nová rakouská tunelovací 

metoda). GTM je nezbytnou součástí procesu výstavby pro naplnění požadavků dle § 22 

vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. 

Obecně lze geotechnický monitoring (GTM) charakterizovat jako soubor pozorování, 

zaznamenávání a vyhodnocování reakce horninového masivu v celém rozsahu jeho zasažení 

inženýrským dílem nebo probíhajícími přírodními procesy tak, aby bylo možné přijímat 

technická či technologická opatření, která by udržela deformační chování horninového masívu 

v přijatelných mezích. 

Zhotovitel stavby zajišťoval provádění GTM po dobu stavby prostřednictvím organizace – 

VODNÍ DÍLA -TBD a.s. a dalších specializovaných organizací: 

Geotechnický konzultant – ARCADIS Geotechnika a.s. 

Specialista v oboru trhací práce a sledování jejich účinků – Bartoš – Engineering,  s.r.o. 

5. ZÁKLADNÍ ROZSAH TBD A GTM PO DOBU STAVBY 

Základní rozsah TBD a GTM po dobu stavby byl daný „Programem TBD a GTM po dobu 

výstavby“ a obsahoval kromě vizuálních prohlídek a kontrol zejména: 

- sledování provozních a povětrnostních poměrů na vodním díle, 

- sledování průsakového režimu hráze VD Jordán, 

- sledování úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech na hrázi VD Jordán (doplněných až 

v rámci stavby), 

- měření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi VD Jordán, 

- měření svislých posunů kontrolních bodů v terénu nad štolou (poklesová kotlina), 

- sledování spolupůsobení horninového masivu při ražbě – konvergenční měření, 

- měření svislých posunů kontrolních bodů v záklenku provizorní obezdívky štoly, 

- sledování deformací svahu nad šachtou, 

- geologický sled zastiženého prostředí při ražbě, 

- měření účinků trhacích prací, 

- pasportizace objektů nad štolou (zejména obytné budovy) před a po stavbě, 

- sledování kvality prací a zabudovaných materiálů, 

- sledování průsakového režimu dočasné dělící hráze, 

- měření vodorovných posunů kontrolních bodů na dělící hrázi.  

6. PROVOZNÍ POMĚRY NA VODNÍM DÍLE PO DOBU STAVBY 

Jak již bylo uvedeno, stavba probíhala při postupném vypuštění nádrže a byla významně 

komplikována faktem, že vodní dílo nemá žádnou funkční spodní výpust k vyprázdnění 

nádrže. V jednotlivých fázích stavby bylo k převádění vody přes profil hlavní hráze a 

vypouštění nádrže využíváno několik zařízení:  

- bezpečnostní přeliv, 

- odběr na sádky, 

- provizorní násoska v profilu vodopádu, 

- provizorní odběr na sádky z horní nádrže, 

- nová štola spodních výpustí v několika fázích dokončení (provizorní vystrojení, definitivní 

obezdívka, i převádění přes uzávěry SV), 

- čerpání. 
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Vzájemná bilance přítoku do nádrže a odtoku z nádrže byla zásadní zejména ve fázích, kdy 

ještě nebyla dokončena ražba štol. Záznamy o poloze hladiny vody v nádrži a v horní části 

nádrže před dělící hrází měly v těchto fázích stavby zásadní význam. V době vypuštění nádrže 

již měření nebylo tak důležité a nebylo ani technicky možné. 

Provozní a povětrnostní poměry zásadně ovlivňovaly postup a termíny stavby. Na počátku 

roku 2012 se hladina vody v nádrži pohybovala na úrovni 422,91 m n. m. až 423,65 m n. m. 

přičemž převážně byla hladina vody v nádrži na takové úrovni (pozn. kóta pevného prahu pod 

stavidly je 422,91 m n.m.), že byla voda převáděna přes bezpečnostní přeliv a „vodopád“. To 

značně ztěžovalo zahájení ražby beztlakové štoly i hloubení šachty. 

Od 22.11.2012 byla nádrž téměř vypuštěna (zbýval jen mrtvý prostor). 

Zásadní byly i skutečnosti převádění povodňových průtoků během stavby. Zde se negativně 

projevila existence vynucené dělící hráze (požadavky ochrany přírody). Převádění 

povodňových průtoků přes profil dočasné konstrukce dělící hráze bylo velice rizikové a 

bohužel došlo během stavby dvakrát k jejímu protržení (v prosinci 2012 a červnu 2013). Po 

druhém protržení již nebyla hráz znovu obnovována. Chránění živočichové (mlži) byly 

přesunuty na jinou lokalitu. 

Převádění povodňových průtoků přes vodní dílo během stavby bylo komplikováno i faktem, 

že v některých fázích stavby nebyly ještě dokončeny objekty umožňující regulaci odtoku 

z vodního díla (uzávěry spodních výpustí, atp.). Při povodních tak došlo k naplnění nádrže a 

následně jejímu neregulovanému vypouštění. Rychlé a neregulované vypouštění se negativně 

projevilo na stabilitě povrchových vrstev návodního líce. Tomuto zatížení nebyla hráz 

vodního díla v historii vystavena. Pro další provoz bylo nutné se problematikou stability 

návodního svahu hráze zabývat.  Byly proto provedeny průzkumné vrty a stabilitní výpočty.  

Jejich nepříznivé výsledky vedly k doporučení stabilizovat návodní svah. Tato opatření byla 

souběžně se stavbou realizována a nyní se dokončují (podrobně viz samostatný příspěvek).  

Obr. 9, 10, 11 – protržení dělící hráze při povodni v červnu 2013 
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7. VÝSLEDKY TBD PO DOBU STAVBY 

Ražba podzemních objektů tj. beztlakové štoly, šachty objektu uzávěrů a tlakové štoly 

probíhala bez výraznějších komplikací. Jedinou zásadní komplikací byla již popsaná závislost 

na provozních poměrech a převádění zvýšených průtoků přes staveniště. To se promítlo 

zejména do harmonogramu stavby.   

Jinak při ražbě bylo zastiženo horninové prostředí zhruba tak, jak předpokládal projekt a 

geologický průzkum. Výsledky konvergenčních měření zavedených pro sledování 

spolupůsobení horninového masivu při ražbě byly příznivé a nebylo nutné zavádět žádná 

doplňující opatření ani výrazně upravovat navržené třídy vystrojení výrubu. V beztlakové 

štole byly naměřeny konvergence do cca 1 mm, v tlakové štole do 3 mm a v šachtě do 6mm. 

Naměřené hodnoty odpovídaly profilu výrubu, zastižené geologii i hlavnímu zatížení a byly 

hodnoceny jako velice příznivé. Nikde nedošlo k překročení mezních hodnot. Z hlediska 

varovných stavů šlo o stav dostatečné bezpečnosti. 

Příznivé byly i výsledky měření svislých posunů na kontrolních bodech na objektech 

v poklesové kotlině. Naměřené posuny se pohybovaly v hodnotách poklesu do 5mm u bodů 

nejblíže trase štoly. 

 

 

Obr. 12 – Svislé posuny kontrolních bodů na hrázi 

 

Při ražbě tlakové i beztlakové štoly a při hloubení objektu uzávěrů se používalo trhacích 

prací. Účinky trhacích prací bylo nutné monitorovat a minimalizovat. Při návrhu a provádění 

trhacích prací byla zohledněna ochrana horninového masivu před nadměrným porušením, 

ochrana zemní sypané hráze a ochrana kontaktu hráze s horninami v celém jejím podloží. Ve 

smyslu ČSN 730040 – Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva 

bylo nutné při provádění trhacích prací uvažovat stupeň poškození 0 – Bez poškození. 
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Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce objektů, jako např. vodotěsnost nádrží jsou 

plně zachovány. 

Systém kontroly provádění trhacích prací a dodržování stanovených parametrů byl 

zajišťován: 

- úředními měřeními, v určených staničeních díla, 

- monitorováním celého průběhu trhacích prací, 

- měřením akustických účinků v chráněném prostoru obytné zástavby. 

Trhací práce byly upravovány podle výsledku seizmických měření zkušebních i dalších 

odstřelů, dosažené přesnosti a kvality výrubu. Po celou dobu stavby nepřekročily účinky 

trhacích prací (rychlosti kmitání) stanovené limitní hodnoty.  

To, že trhací práce ani vlastní ražba neměly žádný nepříznivý vliv, potvrdila i provedená 

pasportizace objektů v terénu nad štolou po stavbě. 

Relativně příznivé, byly i výsledky měření svislých posunů kontrolních bodů osazených 

v několika příčných profilech na hrázi VD Jordán. Výsledky měření na většině bodů na tělese 

hráze byly v očekávaných mezích. Mírně vyšší než očekávané byly u kontrolních bodů na 

návodní straně hráze. Po vypuštění nádrže docházelo k postupnému odvodnění tělesa hráze 

a k jeho konsolidaci (sedání). Postupné sedání hráze bylo způsobené změnou zatížení a 

nebylo důsledkem ražby podzemních objektů, respektive neočekávaných deformací 

v poklesové kotlině. Zjištěné deformace hráze neměly nepříznivý vliv na celkovou stabilitu 

hráze, upozornily však na nedostatečnou stabilitu vrchních vrstev návodního líce (viz zajištění 

stability návodního líce).  

8. SANACE PŮVODNÍCH SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Po vypuštění nádrže byly pod značným nánosem sedimentů nalezeny původní dřevěné spodní 

výpusti a potrubí pro odběry vody. V nejnižším místě nádrže byly v hrázi dvě dřevěné spodní 

výpusti zaústěné do původního koryta Tismenického potoka. V dalším profilu hráze byly u 

dna nádrže další tři výpusti, které sloužily jako vodárenské odběry a byly napojeny na 

důmyslný systém odběru vody. Poslední odběrné potrubí bylo situováno spíše v horní 

polovině hráze. 

 

Obr. 13 – Pohled na dno vypuštěné nádrže, u návodní paty jsou patrné dřevěné spodní výpusti 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Vyústění původních dřevěných spodních výpustí na vzdušní straně hráze nebyla nikdy 

přístupná, ani nebyla známá jejich poloha. Jejich obnova a zprovoznění není v dnešní době 

provozně žádoucí. Bylo proto potřeba je sanovat tak, aby v budoucím provozu vodního díla 

nezpůsobily svým nevyhovujícím stavem obtíže (předdefinovaná průsaková cesta). 

Po pečlivé archeologické dokumentaci byly spodní výpusti polohově i výškově zaměřeny, 

potrubí byla vyčištěna tlakovou vodou a zainjektována jílocementovou směsí. Dřevěné 

konstrukce vtoků a nepotřebné pohybovací mechanismy byly částečně odstraněny a prostor 

vtoku byl ještě vyplněn jílovou plombou. Tato ojedinělá za technicky zajímavá sanace by si 

jistě zasloužila samostatný příspěvek. 

 

  

Obr. 14,15 – místo původních tří potrubí vodárenských odběrů dvou spodních výpustí 

9. ZÁVĚR 

V době zpracování tohoto příspěvku jsou již hlavní práce I. etapy – výstavby spodní výpusti 

dokončeny. Dvě spodní výpusti jsou osazeny každá třemi uzávěry. Probíhají dokončovací 

práce a nádrž se postupně napouští. 

Závěrem je možno konstatovat, že se podařilo toto významné historické vodní dílo uvést do 

dobrého technického stavu a vybavit nezbytným výpustným zařízením, tak aby bylo pokud 

možno bezpečné a provozně spolehlivé a nepředstavovalo potenciální nebezpeční pro území 

pod ním. Samozřejmě se ještě předpokládá s nezbytným ověřovacím provozem po opětovném 

napuštění nádrže. 

Celý projekt byl velice náročný a technicky složitý. Tato zásadní oprava historického vodního 

díla byla ztížena i tím, že se nedochovala úplná původní dokumentace díla. Při vlastní stavbě 

se tak průběžně dokumentoval skutečný stav vodního díla. Práce archeologů na objektech 

hráze i v prostoru nádrže byla velice důležitá a přinesla mnoho potřebných informací z doby 

výstavby a oprav hráze, ale i z doby před založením města Tábor. 

Rozsah stavby byl tak významný, že investor (Město Tábor) jmenoval řízením stavby 

„správce stavby“ společnost VRV, a.s. Na častých technických a kontrolních dnech stavby 

řešil správce stavby se zástupci investora, dodavatelů, projektanta, TBD i dalších přizvaných 

specialistů (archeologové, pyrotechnici, ochrana přírody, atd.) aktuální problémy a postupy 

stavby.  

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

  

Obr. 16,17 – pohled na dno provizorně vystrojené šachty, na dně připravené potrubí spodní výpusti, 

manipulační domek na dokončeném objektu uzávěrů  
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