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VD PLUMLOV – REKONSTRUKCE NÁVODNÍHO LÍCE A KORUNY 

HRÁZE  

PLUMLOV DAM – RECONSTRUCTION OF THE UPSTREAM FACE 

AND THE DAM CREST 

Milan Drahoš 

Abstrakt: 

Stavba byla provedena v 09/2012-10/2013, jednalo se o největší stavební zásah do hráze VD od 

uvedení do provozu v r. 1936. 

Hlavním účelem rekonstrukce VD Plumlov byla realizace opatření pro zajištění stability návodního 

svahu hráze. Původní hráz nevyhovovala především z důvodu nedostatečně stabilního návodního 

svahu při náhlém poklesu hladiny v nádrži.  

Součástí stavby byla také rekonstrukce koruny hráze vč. rekonstrukce mostu nad odpadem od 

bezpečnostního přelivu. Při rekonstrukci koruny hráze došlo k navýšení úrovně těsnícího prvku 

propojením nového ŽB vlnolamu s návodním jílovým těsněním. Vodní dílo by tak mělo být zajištěno 

na průchod kontrolní povodňové vlny KPV10000.  

Příspěvek obsahuje popis hlavních stavebních prvků, řešení problematiky zakládání kamenitého 

přísypu a postup provádění stavby.  

 

Abstract: 

The reconstruction took place was from 09/2012 to 10/2013.  It was the most extensive construction 

work carried out on the dam since it was put into operation in 1936. 

The main purpose of Plumlov dam reconstruction was a realisation of the measures ensuring upstream 

slope stability. The original dam was unsuitable mainly because of insufficient upstream slope stability 

during a quick water level drawdown in the reservoir. 

Another part of the project was the reconstruction of the dam crest including reconstruction of the 

bridge over the spillway channel. Elevation of the dam sealing was increased by connecting the new 

reinforced concrete breakwater with the inner upstream clay sealing. After the reconstruction the dam 

should be able to withstand the 10 thousand year control flood wave. 

This report contains a description of the main structural elements, solution of the problematic 

foundation under the rockfill embankment dam and the process of the reconstruction. 

 

Klíčová slova: Plumlov, Hloučela, rekonstukce 

1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÍHO DÍLA 

Přehrada Plumlov se nachází cca 3 km východně od města Prostějov, na toku Hloučela v km 

toku 9,7. Původním účelem přehrady byla především protipovodňová ochrana města 

Prostějov a území podél Hloučely. Stavba přehrady byla vyvolána po velkých povodních 

v roce 1903 a především v roce 1908 (kulminační průtok v toku Q = 67 m
3
.s

-1
, > Q100).  

Vodní dílo Plumlov bylo budováno v letech 1911 až 1933. Nádrž byla napuštěna v r. 1934, do 

trvalého provozu bylo VD uvedeno v r. 1936. Účel vodního díla v současnosti je především 

ochrana před povodněmi, dále pak zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku pod 

přehradou, odběry vody drobnými odběrateli, rekreace a vodní sporty, rybí hospodářství 
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a energetické využití v MVE. Z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu je VD 

zařazeno do I. kategorie. 

Nádrž má celkový objem 5,566 mil. m
3
, přičemž retenční prostor pro snížení povodní tvoří 

2,486 mil. m
3
. Hráz byla postavena v místě původní hráze Stichovského rybníka – původní 

hráz je umístěna při vzdušní patě přehradní hráze.  

2 POPIS HRÁZE – STAV PŘED STAVBOU 

Hráz má délku v koruně 465,5 m, výška hráze nad základovou spárou je 19,9 m, šířka 

v koruně 5,0 m. Hráz je zemní s návodním jílovým těsněním, střední část je ze zemin 

obdobného charakteru, vzdušní stabilizační část byla sypána ze zahliněných štěrků.  

Návodní svah hráze je rozdělen třemi lavičkami š. 0,5 – 0,7 m, sklon je 1:2, 1:1,8, 1:1,4 

a 1:0,6 v horní části hráze. Opevnění návodního svahu je v horní části provedeno z kamenné 

dlažby do cementové malty, ve spodní části betonovou deskou. V návodní patě hráze je 

těsnící betonová zeď, prostřednictvím které je hráz zavázána do podloží. Podloží je z velké 

části skalní (břidlice). Pouze v levobřežní části hráze je tvořeno tuhými jíly, ve kterých je zeď 

založena. Pod tělesem hráze jsou jílovité štěrky o mocnosti 3,5 až 6 m. 

Z dnešního pohledu netypické je odvodnění tělesa hráze soustavou příčných a podélných 

drénů umístěných nad základovou spárou tělesa hráze. Cílem tohoto řešení bylo odvodnit 

prostor před ponechanou hrází Stichovského rybníka. Příčné drény sahají téměř až k návodní 

patě, cca 4 m od návodního líce. Z některých drénů stále roní voda a tedy stále – sice v malé 

míře – odvádí vodu z tělesa hráze. O stavu drenážního potrubí a jeho bezprostředního okolí po 

78 letech provozu nejsou podrobnější znalosti. 

 

 
 

 

 

 

Vizuální stav vodního díla před rekonstrukcí takřka odpovídal stavu po dokončení v roce 

1936. Během cca 75 let jeho provozu nebyly na VD provedeny významné stavební zásahy. 

3 ÚČEL STAVBY 

Hlavním účelem změny stavby VD byla realizace opatření pro zajištění stability návodního 

svahu hráze VD Plumlov. Z výsledků stabilitních výpočtů vyplývalo, že návodní svah – 

vzhledem ke stávající konstrukci hráze – nebyl dostatečně stabilní dle požadavků ČSN 75 

Obr. 1 Schéma příčného profilu hráze VD Plumlov, stav před stavbou 

1 – návodní jílovité těsnění, 2 – střední jílovitá část, 3 – stabilizační čast, 4 – návodní zeď, 5 – hlinitý 

přísyp, 6 – původní hráz, 7 – drenážní systém v tělese hráze, 8 – patní drén, 9 – kamenná dlažba 
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2310 Sypané hráze. Hráz nevyhovovala především z důvodu nestabilního návodního svahu 

při náhlém poklesu hladiny v nádrži.   

Součástí stavby byla také rekonstrukce koruny hráze vč. rekonstrukce mostu nad odpadem od 

bezpečnostního přelivu. Stav koruny hráze – návodní a vzdušní zdi, vozovky na koruně hráze 

- byl v nevyhovujícím až havarijním stavu. Nutnost rekonstrukce mostu vycházela z dovršení 

jeho životnosti - technického stavu a jeho snížené únosnosti. 

Dalším účelem bylo zajištění VD na kontrolní povodeň KPV10 000 navýšením těsnícího prvku 

hráze. 

4 POPIS REKONSTRUKCE STAVBY 

4.1 Základní údaje o rekonstrukci VD: 

Název stavby:  VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze 

Dodavatel stavby: IMOS Brno, a.s., D.I.S., spol. s r.o. 

Projektant:  VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. 

Doba trvání stavby: 09/2012 – 10/2013 

4.2 Specifické problémy při návrhu a jejich řešení 

1. Neúnosné podloží před hrází 

Popis problému: 
Podloží před návodní zdí, tedy v prostoru uvažovaného stabilizačního násypu hráze, bylo 

tvořeno málo únosnými zeminami - zajílovanými štěrky měkké konzistence. Pravděpodobně 

se jednalo o málo hutněný nebo nehutněný zpětný zásyp rýhy po betonáži patní zdi při stavbě 

přehrady ve 20. letech. Realizace stabilizačního násypu by nebyla za těchto podmínek možná 

z důvodu následného značného sedání při konsolidaci podloží. Rovněž by byl problematický 

pojezd dopravních prostředků v prostoru uvažovaného staveniště. 

 

Řešení: 

Před prováděním hlavních prací byla provedena hloubková sanace podloží raženými 

štěrkopískovými pilíři (ŠTP) technologií Franki. Jedná se o tradiční technologii, při které je 

pažnice přes štěrkopískovou zátku zarážena do podloží pomocí beranu. Zemina je při tom 

roztlačována do stran a odpadá tak nutnost likvidace vytěženého materiálu. Při zarážení 

pažnice je sledován odpor zeminy a po dosažení předepsaného energetického kriteria lze 

ukončit ražení pilot.  

 
 

 
1 – Vytvoření štěrkové zátky 

2 – Beranění pomocí beranu přes zátku na dně 

3 – Vyražení zátky, vytvoření paty 

4 – Vytahování pažnice při současném nasypávání štěrku 

a hutnění 

5 – Hotová štěrková pilota 

 

Obr. 2 Schéma provádění štěrkopískových pilířů (Zdroj: Spezialbau ) 
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V pásu před návodní zdí byly tedy realizovány štěrkopískové pilíře v celé délce hráze, počet 

ŠTP byl 980 ks. Pilíře byly provedeny v  rozteči 2,0 x 2,0 m na zatížení 80 kN/m
2
, průměr 

pilíře cca 800 mm, průměrná délka pilířů cca 5,0 m. Tímto způsobem bylo sanováno podloží 

v šířce pásu cca 10 m a ploše 3 920 m
2
. Realizace ŠTP byla provedena za 28 dní, v průběhu 

stavby byly nasazeny 3 soupravy.  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

2. Drenážní systém v tělese hráze 

Popis problému: 

Jedná se o drény umístěné v dolní části násypu, těsně nad základovou spárou. Soustava 

drenáží je tvořena osmi příčnými drény - do nich jsou napojeny vždy po čtyřech podélných 

drénech z obou stran. Vyústění příčných drénů je v šachtách v patě vzdušního svahu. 

Nejbližší řada podélných drénů byla ve vzdálenosti cca 3 m od návodního líce hráze (po 

odtěžení návodního přísypu). Vzhledem k blízkosti drénu existovalo potenciální riziko vzniku 

poruchy v důsledku průsakové eroze hráze vlivem vysokého hydraulického gradientu.  

  

Řešení: 

Pro snížení tohoto rizika byla provedena ve spodní části hráze těsnící fólie z PVC tl. 2,5 mm 

s oboustrannou ochrannou geotextilií. Bylo rozhodnuto, že ve spodní části hráze bude 

ponechána stávající betonová deska v tl. cca 0,4 m tvořící ochranu návodního líce. Pro zjištění 

stavu zemního násypu (návodního těsnění) pod návodním opevněním byl proveden 

georadarový průzkum. Na vytipovaných místech byly rovněž provedeny odvrty do hloubky až 

Obr. 3 Detail návodní paty hráze, štěrkopískové pilíře v prostoru předhrází 

 

Obr. 4 Realizace ŠTP 
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0,9 m pod spodní okraj desky. Při průzkumných pracech nebyly zjištěny dutiny, kaverny 

popř. rozvolněný materiál pod deskou. Výsledky ukázaly na přítomnost kompaktních tuhých 

jílů pod betonovou deskou   

 

 
 

 

 

Fólie byla položena na betonovou desku, částečně pak na zemní násyp hráze s ukotvením do 

koruny návodní opěrné zdi. Na levé straně hráze byla fólie zatažena do bočního svahu. Na 

pravé straně hráze byla fólie napojena na betonovou konstrukci vypouštěcí věže.  

 

  
 

 

4.3 Realizace stabilizačního násypu 

V rámci projektových prací byl proveden výpočet stability návodního líce navrhovaného 

řešení. Navržený návodní líc hráze vykazoval požadované stupně bezpečnosti (s rezervou) při 

všech zatěžovacích stavech dle normových požadavků. 

Stabilizační násyp byl proveden na celou výšku hráze. Na stávající násyp hráze (návodní 

těsnění) byly sypány přechodové filtry 2 x 0,35 m (drcené kamenivo frakce 0/4 mm a 0/63 

mm) z lomu Kobeřice (dopravní vzdálenost cca 22 km). Vlastní stabilizační část byla sypána 

a hutněna z kamenitého materiálu z lomu Kobeřice. Koruna stabilizačního kamenitého násypu 

byla na kótě 275,40 m n.m., tj. 3,2 m pod korunou hráze. 

Tloušťka zhutňované vrstvy sypaniny byla dle předepsaného technologického předpisu max. 

1,0 m (max. zrno 500 mm). Pro zhutňování kamenité sypaniny byl použit těžký vibrační válec 

CAT CS 663E (celková hmotnost 17,1 t). V rámci stavby byly prováděny kontrolní zkoušky 

zhutnění přechodových vrstev a kamenitého násypu. 

Obr. 4 Detail návodní paty hráze, fóliové těsnění 

 

Obr. 5 Detail návodní paty hráze, fóliové těsnění 
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Návodní líc je tvořen kamennou sypaninou – od paty hráze po kótu 271,40 m n.m. Nad kótou 

271,40 m n.m. až po korunu hráze je návodní líc opevněn kamennou dlažbou do betonu (vč. 

vyspárování CM). Zachoval se tak původní ráz opevnění návodní strany hráze. 

 

 
 

 

 

Parametry stabilizačního násypu: 

 

Parametry stabilizačního násypu hráze: 

Sklon svahu  

- mezi kótami 266,50 m n.m. až 268,70 m n.m. 1:3 

- mezi kótami 268,70 m n.m. až 271,40 m n.m. 1:2,2 

- mezi kótami 271,40 m n.m. až 275,40 m n.m. 1:1,9 

- mezi kótami 275,40 m n.m. až 278,00 m n.m. 1:1,9 

Svahy byly rozděleny lavičkami s uvedenou šířkou  

- na kótě 268,70 m n.m. 2,2 m 

- na kótě 271,40 m n.m. a 275,40 m n.m. 0,8 m 

Kubatura násypu celkem 54 550 m
3 

- fóliové těsnění 6 010 m
2
 

- stabilizační část (rockfil) 33 800 m
3
 

- přechodové filtry 10 400 m
3
 

- kamenná dlažba do cementové malty s vyspárováním 7 100 m
2
 

 

 

  

Obr. 6 Schéma příčného profilu hráze VD Plumlov, stav po realizaci 

1 – jílovité zeminy s příměsí štěrku, 2 – zahliněné štěrky, 3 – humózní zemina+zatravnění, 4 – jílovité 

zeminy (původní hráz), 5 – podložní jílovité štěrky, 6 – skalní podloží (břidlice), 7 – bet. konstrukce, 8 – 

kamenná dlažba do betonu, 9 – kamenitý násyp hutněný, 10 – přechodové filtry, 11 – hydroizolační fólie, 

12 – štěrkopískové pilíře 
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4.4 Realizace koruny hráze 

Stávající konstrukce koruny hráze byla rozebrána, vč. vybourání betonových zdí, a to na kótu 

276,80 m n. m. (tj. cca 1,7 m pod úrovní stávající koruny hráze). Koruna těsnícího násypu 

byla přes zimní období chráněna geotextilií před negativními klimatickými účinky. 

Práce na koruně hráze byly započaty po provedení stabilizačního násypu na návodním líci na 

kótu cca 268 m n. m. Pláň koruny těsnícího násypu byla obnažována a upravována po 

úsecích. 

Před započetím stavebních prací bylo provedeno zhutnění pláně jílovitohlinitého násypu 

střední části hráze. Na takto upraveném podkladu byla realizována stavba betonových zdí – 

vlnolamu na návodním líci a vzdušní zdi.    

Úprava koruny hráze byla zrealizována v dl. 469,5 m. Koruna hráze v ose byla provedena  

v souladu s projektovanými hodnotami na kótě 278,63 m n.m. Na návodní straně hráze je  

monolit. ŽB zeď s funkcí vlnolamu s kótou koruny 278,85 m n.m. (tj. 0,22 m nad vozovkou 

v ose). Koruna vlnolamu byla navržena na základě výpočtu výběhové vlny při kontrolní 

maximální hladině KMH = 277,67 m n.m.  

Betonové zdi vymezují pás asfaltové vozovky š. 5,0 m. Konstrukce vozovky v upravovaném 

úseku komunikace byla provedena dle TP 170 – Návrh vozovek pozemních komunikací. Při 

návrhu bylo uvažováno s dopravním významem pozemní komunikace dle ČSN – Silnice III. 

třídy. Konstrukce vozovky byla provedena jako konstrukce novostaveb z netuhých vozovek, 

tl. konstrukčních vrstev 480 mm. Vozovka má jednostranný příčný sklon vozovky 2,5 % se 

směrem ke vzdušními líci hráze, podélný sklon hráze je 0 %.  

Obr. 7 Postup prací na stabilizačním násypu 
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Na návodní zdi bylo přikotveno ocelové zábradlí trubkové (mostní), výšky 1,1 m - v souladu 

s ČSN 73 6201. Na vzdušní straně hráze bylo přikotveno ocelové trubkové zábradlí (silniční), 

výšky 1,1 m. 

 

  

  

  
 

 

 

 

A 

C D 

E F 

B 

Obr. 8 Postup prací na koruně hráze 

A – původní stav, B – koruna hráze po rozebrání, C – betonáž bočních zdí, D – hotové boční zdi, E – hutněný 

násyp z kameniva 0/63 mm s výztužnými geomřížemi, F – koruna hráze po stavbě 
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Rekonstrukce mostu 

 

 

4.5 Realizace mostu nad odpadem od bezpečnostního přelivu 

Stávající mostní konstrukce byla kompletně rozebrána. Nová nosná konstrukce mostu je 

navržena ve stejné poloze stávajícího mostu. Nosná konstrukce je navržena jako jednopolová 

válcová klenba z monolitického železobetonu o světlosti 15,0 m, šířkou 6,50 m a tloušťkou 

0,55m ve vetknutí a 0,35m v jejím vrcholu.  

Na mostě je provedena asfaltobetonová konstrukce vozovky v celkové tloušťce 480 mm 

(stejná jako na koruně hráze). Na římsách mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 

1,10 m. 

 

 

 

A 

Obr. 9 Schéma koruny hráze, stav po realizaci 

1 – návodní ŽB zeď, 2 – návodní ŽB zeď, 3 – hutněný násyp těsnící zeminy, 4 – hutněný násyp (jíl. 

hlína s příměsí štěrku), 5 -  hutněný násyp kameniva 0/63 mm s výstužnými geomřížemi, 6 – konstrukce 

vozovky 
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5 ZÁVĚR 

Při provádění stavby byly na vodním díle Plumlov zaznamenány dvě menší povodňové 

situace způsobené náhlým jarním táním v r. 2013. V obou případech se jednalo o kulminační 

průtoky s dobou opakování N  1 roků. Zvýšené přítoky byly přes VD provedeny zcela 

bezpečně, se značnými rezervami v kapacitě výpustných zařízení a bez ohrožení sypané hráze 

popř. stavby. 

V současné době (k 05/2014) probíhá napouštění nádrže. Schází cca 1,3 m k dosažení hladiny 

zásobního prostoru. Při provádění TBD nebyly zjištěny žádné anomálie vývoje průsakového 

režimu popř. negativního vývoje deformací na hrázovém tělese. 
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Obr. 10 Pohled na most od nádrže 

A – původní stav, B – nový stav 

 

 

mailto:drahos@vdtbd.cz

