
XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

VD ŽLUTICE – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA KOMUNIKAČNÍ 

ŠTOLY 

THE ŽLUTICE DAM – PROTECTING THE COMMUNICATION GALLERY 

AGAINST FLOODS 

Jan Šimůnek 

Abstrakt:  
Objekt odpadní a komunikační štoly je součástí VD Žlutice a jeho hlavním účelem je odvedení vody 

od spodních výpustí, resp. MVE a zajištění přístupu do strojovny uzávěrů a MVE, resp. injekční štoly. 

Štola byla zaplavována vzdutím hladiny v odpadním korytě již při dosažení průtoku 14 m
3
.s

-1
, což 

odpovídá přibližně Q1-Q2. Technického řešení ochrany komunikační štoly vychází z požadavku 

zabezpečení komunikační štoly proti jejímu zaplavení do úrovně hladiny při Q100 s bezpečnostním 

navýšením 0,3 m. Konstrukční uspořádání protipovodňové ochrany se skládá z nadzemní části a 

z podzemní spodní stavby, kterou tvoří injekční těsnicí clona. Horní stavba je řešena formou trvalých 

železobetonových zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení. Vlastní uzavření odpadní štoly je 

řešeno pomocí tabulového uzávěru, těsněného po celém obvodu, s elektrickým zvedacím 

mechanismem.  
 

Abstract: 

The tail-race and communication gallery is part of the Žlutice Dam and its main purpose is to drainage 

water from the bottom outlets, or from the small hydroelectric power plant, and to enable access to the 

valves machine-room and to the small hydroelectric power plant, or to the grouting gallery. The 

gallery was flooded by the surface backwater in the outfall channel already when discharge achieved 

14 m
3
.s

-1
, that corresponds approximately to Q1-Q2.The technical solution of the protection of the 

communication gallery is based on the requirement to protect it against floods at a level corresponding 

to Q100, with a safety encrease of 0,3 m. The design of the flood protection is formed by an above-

ground and a underground construction, created by a sealing grouted curtain. The superior 

construction is formed by permanent walls of reinforced concrete, combined with a mobile flashboard. 

The closing of the outfall channel itself is designed as a gate valve, sealed around the whole perimeter 

and equiped with an electric lifting mechanism. 
 

Obr. 1: Poloha vodního díla 
 

Klíčová slova: protipovodňová ochrana, injektáž, mobilní hrazení, stavidlo, bezpečnostní přeliv 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

1. ÚVOD 

Tento článek popisuje výstavbu protipovodňové ochrany vodního díla Žlutice zajišťující jeho 

ochranu před účinky velkých vod. Článek je zpracováván v době po dokončení výstavby 

a zaměřuje se zejména na vývoj ve fázi přípravy návrhu technického řešení a na vlastní 

realizaci. 

2. POPIS VODNÍHO DÍLA 

Vodní dílo Žlutice (dále jen VD Žlutice) leží na vodním toku Střela, která pramení jižně od 

města Toužim v prostoru Tepelské vrchoviny v Prachometech cca 30 km nad hrází nádrže 

Žlutice v nadmořské výšce cca 674 m.  Střela ústí do Berounky z levé strany v Lublině. VD 

Žlutice je vodárenskou nádrží ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní dílo zajišťuje 

svou funkcí a hospodařením s vodou následující účely. Zajištění odběru surové vody pro 

úpravnu vody, zajištění minimálního asanačního průtoku pod hrází, využití 

hydroenergetického potenciálu, částečné snížení velkých vod na Střele a částečnou ochranu 

území pod vodním dílem před účinky povodní. Dalším účelem jsou manipulace ke zlepšení 

hygienických podmínek a kvality vody v toku Střely a nalepšení pro vodácké sporty pod VD. 

Obr.2: Letecký pohle na VD Žlutice 
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2.1. Hlavní charakteristiky VD 
 

 Hydrologická data 

M – denní průtoky QMd v l . s
-1

 

30 60 90 120 150 180 210 Dní 

2,96 1,92 1,42 1,12 0,90 0,74 0,61 m
3
. s

-1
 

        240 270 300 330 355 364  Dní 

0,50 0,40 0,31 0,22 0,13 0,07  m
3
. s

-1
 

 

N – leté průtoky QN v m
3
.s

-1
 

1 2 5 10 20 50 100 1 000 Roků 

8,79 15,7 28,8 42,1 58,5 85,6 110  227 m
3
.s

-1
 

 Rozdělení prostoru nádrže: 

Prostor Od (m 

n.m.) 

Do (m 

n.m.) 

Objem (mil m
3
) Plocha 

(ha) 

Stálé nadržení ode dna 493,60 1,038   30,61 

Zásobní prostor 493,60 507,05 10,462  140,70 

Ochranný ovladatelný prostor 507,05 507,95 1,302 150,00 

Celkový ovladatelný prostor ode dna 507,95 12,802  150,00 

Ochranný neovladatelný prostor 507,95 509,72  2,805   167,39 

nádrž ode dna 509,72 15,607  167,39 

 

Vzdouvací objekt vodního díla tvoří hráz vybudovaná v letech 1965-1968. Hráz je přímá, 

sypaná ze svorových rul. Těleso hráze je tvořeno ze dvou částí, a to ze stabilizační a těsnící. 

Návodní zemní těsnění je ze sprašových hlín kryté štěrkopískovými filtry. Stabilizační části 

hráze jsou z navětraných svorových rul, zhutňovaných vibračními válci. Založení hráze v 

údolí je na úrovni hlinitých písků a štěrků. V místě patního drénu a injekční štoly dosahuje 

základová spára úroveň skalního podloží. Podloží hráze je těsněno injekční clonou, styk mezi 

skalním podložím a injekční štolou zabezpečují fortifikační vrty. Drenážní systém na vzdušné 

straně vyúsťuje do odpadní štoly. 

 

Objekt spodních výpustí navazuje na přívodní koryto nad hrází, prochází napříč hrází, kolmo 

na osu hráze a napojuje se na vývar skluzu a odpadní koryto pod hrází. V komoře spodních 

výpustí jsou umístěny dvě potrubí profilu DN 600. Na levé i pravé straně spodní výpusti  je 

umístěno jedno uzavírací třmenové šoupě DN 600. Jako regulační uzávěr obou větví je 

použita klapka. 

 

Malá vodní elektrárna. V roce 1996 byla na každou spodní výpusť osazena turbina typu 

Bánki. Maximální hltnost turbíny č.1 je 0,9 m
3
.s

-1
 respektive 0,63 m

3
.s

-1
 turbíny č.2 a 

maximální výkon turbíny č.1 je 130 kW a turbíny č.2 je 89 kW. 

 

Odpadní štola je dvoupatrová, vedena kolmo na osu hráze. Horní část slouží pro přístup do 

komory uzávěrů a malé vodní elektrárny. Spodní část slouží k odvádění vody od spodních 

výpustí nebo malé vodní elektrárny. Vlastní odpadní štola je čtvercová o rozměrech 1 200 x 1 
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200 mm. Štola je ukončena portálem, za kterým je odpadní štola zaústěna do vývaru. Horní 

komunikační část štoly je obloukovitá, světlosti 3,0 x 2,05 m. Slouží jako komunikační cesta 

(včetně dopravy) do strojovny uzávěrů. V této části je uloženo odběrné potrubí do úpravny 

vody. 

 

Bezpečnostní přeliv se skluzem a vývarem je umístěn na pravé straně hráze, založený na 

rostlém terénu. Je čelní, nehrazený, korunový s přepadovou hranou na kótě 507,95 m n.m. 

Celý objekt se skládá z předjezí, přelivného objektu, skluzu a vývaru. Přelivný objekt 

navazuje půdorysně i konstrukčně na injekční štolu. Vzdálenost osy přelivného objektu od 

osy hráze je 13,0 m. Osa přelivného objektu je rovnoběžná s osou hráze. Tvar objektu z vnější 

strany je dán tvarem injekční štoly, která probíhá v celé délce přelivu. Délka vlastní přelivné 

hrany je 35,0 m. Přelivná plocha je bezpodtlaková. Skluz s vývarem slouží k převedení 

velkých vod pod hráz. Skluz je betonový s maximálním spádem 37% na počáteční kótě 

504,95 m n.m. Maximální šířka skluzu je 35,0 m (u přelivu), minimální šířka 10,0 m ( u 

přechodu do vývaru). Dno vývaru na kótě 479,60 m n.m. je vodorovné do délky 5,0 m, dále je 

v protispádu 5,88% na délku 17,0 m. Celková délka vývaru je 22,0 m, šířka 13,0 m, hloubka 

4,0 m. Výstupní práh vývaru se připojuje na dno úpravy koryta na kótě 483,60 m n.m. 

 

Kapacita přelivu v m
3
.s

-1
 

Hladina v nádrži (m n.m.) 508,60 509,20 510,00 

Průtok přes přeliv (m
3
.s

-1
) 35, 70 95,30 200,00 

 

Odpadní koryto přechází na lichoběžníkový profil, ve dně šířky 6,0 m se sklonem svahů 1:2. 

Dno koryta za vývarem je na kótě 483,60 m n.m. V délce 21,6 m je opevněno betonovou 

dlažbou. Dlažba je  ukončena betonovým prahem. Z levé strany cca 12,5 m za vývarem 

skluzu je do odpadního koryta zaústěno odpadní koryto od spodních výpustí. 

3. PODNĚT K VÝSTAVBĚ 

Prvním podmětem k zajištění ochrany VD byl „Posudek bezpečnosti při povodních VD 

Žlutice“ zpracovaný v prosinci 2003 firmou VODNÍ DÍLA-TBD a.s v souladu s TNV 75 29 

35 – „Posuzování bezpečnosti přehrad při povodních“. Vodní dílo Žlutice je podle významu a 

potenciálního rizika ohrožení území pod vodním dílem zařazeno pro účely odborného 

technickobezpečnostního dohledu ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. do II. kategorie. 

Podle platné kategorie VD a hlediska očekávaných ztrát na lidských životech byla bezpečnost 

VD Žlutice posuzována pro kontrolní povodňovou vlnu (KPV) s dobou opakování 10 000 let. 

Ze dvou variant KPV, odvozených ČHMÚ Praha deterministickým přístupem, byla pro 

posouzení nepříznivější větší vlna s parametry Q10 000 = 364 m
3
.s

-1
 a WPV10 000 = 20,1 mil.m

3
. 

Mezní bezpečná hladina (MBH) byla zpracovatel stanovena na kótě 509,62 m n.m. po 

odečtení 10cm předpokladu sedání tělesa hráze. Vypočtená kontrolní maximální hladina 

(KMH) byla 510,51 m n.m. a tedy podle kritéria MBH>KMH převyšuje MBH o 0,89 m. 

Závěr posudku „Vodní dílo Žlutice nevyhovuje požadavkům bezpečnosti při povodních 

(MBH – KMH = 509,62 m n.m. – 510,51 m n.m. = – 0,89 m).  Posudek doporučil ověřit 

skutečnou výškovou úroveň zakončení návodní těsnící vrstvy, zajistit geotechnikou 

charakteristiku materiálu nad těsnícím prvkem, prověřit stabilitu hráze a zadat studii úpravy 

odtokových poměrů v odpadním korytě pod VD.  

 

V druhé etapě posudku bezpečnosti při povodních zpracovaného v březnu 2005 firmou 

VODNÍ DÍLA-TBD a.s byla na základě doplněných podkladů prověřena úroveň těsnícího 
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prvku, přešetřena stabilita hráze se závěrem možnosti zvýšit mezní bezpečnou hladinu až o 

0,98 m a prověřena filtrační stabilita oblasti nad těsnícím prvkem. Výsledkem bylo stanovení 

nové MBH na úroveň kóty 510,70 m n.m.. Výsledkem posouzení je, že VD Žlutice 

bezpečně převede teoretickou kontrolní povodeň  (364 m
3
.s

-1
 / 20,1 mil.m

3
).  

 

Vedlejším negativním účinkem převedení KPV je souvislé zatopení prostoru podhrází 

vystavením hladiny dolní vody až do kóty 490,00 m n.m. s hloubkou vody u vstupu do 

komunikační štoly až 3,75 m. Důsledkem toho jsou stejně jako při nižších přirozených 

povodních provozní obtíže ze zatopení a nepřístupnosti injekční chodby, komory uzávěrů a 

MVE.  

 

Zásadním impulzem byla také povodeň, která postihla VD Žlutice v lednu 2011. V té době 

probíhala stavba reinjektáže těsnící clony v injekční štole. Hladina vody zaplavila přístupovou 

komunikační chodbu pro přístup do injekční štoly, donutila zhotovitele přemístit zařízení 

staveniště a vrtací stroj do bezpečné úrovně. Přítok do nádrže dosáhl v kulminaci hodnoty = 

48,4 m
3
.s

-1
, transformovaný odtok byl = 31 m

3
.s

-1
, odpovídá Q10-20. Maximální dosažená 

hladina v nádrži byla 508,48 m n.m.. Komunikační chodba byla téměř v celé délce zatopená, 

díky stoupajícímu podélnému sklonu směrem do hráze voda nezaplavila injekční štolu ani 

komoru uzávěrů a MVE. K přepadu vody do injekční štoly zbývalo cca 5 cm. 

 

 
Obr. 3: Zaplavení manipulační plochy a vstupu do komunikační chodby po kulminaci v lednu 

2011 
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Obr. 4: Bezpečnostní přeliv po kulminaci v lednu 2011 

PROJEKTOVÉ PRÁCE 

4.1. Studie proveditelnosti 

Na základě doporučení posudku bezpečnosti při povodních byla zpracována studie 

proveditelnosti „VD Žlutice – zvýšení bezpečnosti vodního díla“ firmou HG Partner, s.r.o. 

v listopadu 2009. Studie řešila několik problematických oblastí VD zejména ochranu 

komunikační štoly a tím i komory uzávěrů a MVE, dále obnovu funkce injekční clony a 

výměnu regulačních uzávěrů. S ohledem na zaměření článku se budu dále zabývat pouze 

ochranou komunikační štoly. Obnova injekční clony byla realizována na přelomu roku 

2010/2011 formou injektáže jílocementovou směsí do hloubky až 10m v celé délce injekční 

chodby. Výměna uzávěrů zatím nebyla realizována. 

 

Studie konstatovala, že ochrana formou prohloubení toku pod hrází a úpravy průtočného 

profilu je vůči mírnému snížení hladiny příliš ekonomicky náročný. Proto se dále zabývala 

návrhem variant technického protipovodňového opatření u portálu vstupu do komunikační 

chodby. Vznikly čtyři varianty, které se lišily půdorysným uspořádáním. Příprava, ale dále 

nepokračovala. 

 

Současně od stejného autora byla vypracována v srpnu 2009 dokumentace „Opatření pro 

převedení extrémní povodňové situace na VD Žlutice“, která navrhovala zvýšení levé zdi 

bezpečnostního přelivu a skluzu o 1,1 m. Podkladem byl výše zmíněný posudek bezpečnosti 

při povodni, který upozorňoval na problém s převedením KPV s dobou opakování 10 000 let, 

kdy by došlo k přelití levostranné zdi bezpečnostního přelivu.  
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4.2. Dokumentace pro stavební povolení a povolení stavby 

 

Dokumentace pro stavební povolení „VD Žlutice – navýšení levostranné zdi bezpečnostního 

přelivu“ byla vypracována v srpnu 2010 shodným projektantem. Stavební povolení bylo 

vydáno v dubnu 2011. Navýšení zdi bylo navrženo jako betonová nadezdívka stávající 

betonové zdi výšky 1,1 m, šíře 0,3 m po celé délce skluzu tedy 78,8 m. Degradovaný beton 

koruny stávající zdi byl odbourán až do hloubky 20 cm, následně byly provedeny kotevní trny 

pro navázání nové konstrukce zdi.  

 

S ohledem na povodeň v lednu 2011 se opět intenzivněji zahájili práce na přípravě 

protipovodňové ochrany komunikační štoly, dopracovala se dokumentace pro stavební 

povolení „VD Žlutice – protipovodňová ochran komunikační štoly“ v únoru 2012 firmou HG 

Partner s.r.o.. Rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno v červenci 2012. Dokumentace byla 

rozdělena na dva stavební a jeden provozní objekt:  

 

SO 01 PPO - Technické řešení zahrnovalo vybudování železobetonové zdi s podzemní těsnící 

stěnou řešenou tryskovou injektáží. Zeď byla doplněna mobilním hrazením z hliníkových 

prvků. Ochrana byla navržena na úroveň Q100 + bezpečnostní převýšení 0,3 m. Pevná část zdi 

bez nutnosti osazení mobilního hrazení byla navržena na úroveň hladiny Q20.  

 

SO 02 Oprava manipulační plochy – Zahrnovala odstranění nevhodných železobetonových 

překladů kryjících odtok od spodních výpustí, které již vykazovali velké poruchy a nahrazení 

novou celistvou železobetonovou deskou. Realizaci nové hydroizolace a doplnění drenáže za 

rub zdi. 

 

PS 02 -  Tabulový uzávěr spodních výpustí – obsahoval dodávku a osazení tabulového 

uzávěru na výtoku odpadní štoly, který zamezí při povodni vtoku vody zpět do komunikační 

chodby. 

 

 
Obr.5: Podrobná situace 
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Obr. 6: Příčné řezy  

 

Obě dokumentace byli doplněny podrobným výkazem výměr a použity pro výběr zhotovitele 

jako jedna zakázka. 

4. REALIZACE 

Jako zhotovitel byla vybrána firma STAVMONTA spol. s r.o. s nabídkovou cenou 

7.278.274,- Kč , smlouva byla uzavřena v říjnu 2012. Předání staveniště proběhlo 3. prosince 

2012. Práce byly zahájeny na injektáži podzemní těsnící clony a odbourání koruny stávajících 

zdí. Následně byly provedeny betonáže nových zdí s osazením kotevních prvků pro mobilní 

hrazení. Betonáž byla prováděna pouze v dobrých klimatických podmínkách, což s ohledem 

na období výstavby bylo omezujícím prvkem. Problematické byla doprava betonové směsi do 

šikmé části navyšované zdi skluzu, kde bylo nutné použít větší pumpy. Dále byla odstraněna 

mostovka z překladů manipulační plochy a vybetonována nová železobetonová deska a 

proveden nový asfaltový kryt. Po dokončení byla provedena zkušební montáž mobilního 

hrazení. Nakonec byl osazen stavidlový uzávěr s elektrickým pohonem. 

 

Práce byly dokončeny v červenci 2013 a hotové dílo bylo předáno objednateli. Celkové 

stavební náklady nebyly překročeny, konečná cena díla byla 7.230.558,- Kč. Dodatečné práce 

požadované objednatelem byly zejména odstranění původního a dodání nového schodiště a 

jiný způsob převedení minimálního sanačního průtoku pod dobu osazení stavidla. Tyto práce 

navíc byly kompenzovány úsporou v podobě menšího rozsahu bouracích prací a nerealizací 

dočasného přemostění. 
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Níže uvádím výběr fotografií z výstavby, které nejlépe vystihují průběh prací a zejména 

ztížené podmínky přístupu k budovaným částem díla. 

 

 
Obr. 7: Provádění tryskové injektáže cementovou směsí 

 

  
Obr. 8: Odbourání horní části koruny, Montáž bednění v šikmé části navýšení zdi skluzu 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 
Obr. 9: Celkový pohled na vývar a vstupní portál z koruny hráze v době montáže bednění 

 

 
Obr. 10: Odbouraná mostovka manipulační plochy 
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Obr. 11: Dokončené betonové konstrukce  

 

 
Obr. 12: Tabulový uzávěr na výtoku z odpadní štoly a mobilní hrazení 
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Obr. 13: Dokončené navýšení levostranné zdi bezpečnostního přelivu 

 

 
Obr. 14: Pohled na dokončený vstupní portál a manipulační plochu s osazeným mobilním 

hrazením 
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5. ZÁVER 

Tento příspěvek pojednává o přípravě a vlastní realizaci zabezpečení vodního díla před 

účinky velkých vod. Tento typ opatření se připravuje, realizuje či je již dokončen na více 

vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Každá tato stavba je však 

individuální a je nutné řešit problémy spojené např. s projednáním stavby, zajištění provozu 

vodního díla bez ovlivnění účelu VD po dobu stavby (vodárenský odběr, sanační průtok), 

přístup k VD, atd.. Proto je důležité věnovat velkou pozornost přípravě stavby, zejména při 

zpracování prováděcí projektové dokumentace a počítat i s místními ztíženými podmínkami 

při zadávání zakázky. 

 

Protipovodňová ochrana vodního díla Žlutice byla úspěšně dokončena a její funkce zatím 

nebyla povodní ověřena. Dodatečně bylo pořízeno přenosné čerpadlo k přečerpávání drenážní 

vody a průsaku po dobu zahrazení výtoku z odpadní štoly. Kombinace mobilního hrazení 

s železobetonovou zdí je v tomto případě vhodné řešení s ohledem na dostatečný čas pro 

montáž hrazení daný transformačním účinkem nádrže. Do úrovně hladiny Q20 je chodba 

chráněna bez nutnosti instalace mobilního hrazení pouze s uzavřením stavidlového uzávěru. 

Realizovaná ochrana dobře zapadla do celkového pohledu a nijak zvlášť neruší pohled 

z podhrází. 

 

 
Obr. 15: Pohled na realizovanou stavbu z podhrází 
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