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VODNÍ DÍLO HUSINEC – REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 

THE HUSINEC DAM – RECONSTRUCTION OF DAM CREST 

Ing. Martin Poláček 

Abstrakt:  
Vodní dílo Husinec leží na toku Blanice nedaleko Prachatic v Jihočeském kraji. Gravitační hráz 

s obkladem z kamenného zdiva byla vystavěna v letech 1934 – 1939. Po koruně hráze VD Husinec 

prochází komunikace III. třídy. Ta je v místě mimo bezpečnostní přelivy vedena po oboustranné 

masivní železobetonové galerii, která je kotvena do kamenného zdiva hráze, přes bezpečnostní přelivy 

je komunikace vedena po železobetonovém trámovém mostě o pěti polích. 

Výsledky stavebně-technického průzkumu odhalily špatnou kvalitu nosné konstrukce mostu a 

železobetonové spodní stavby z hlediska životnosti a korozní odolnosti původního betonu, proto bylo 

rozhodnuto o kompletní výměně železobetonových nosných konstrukcí na koruně hráze. 

V rámci rekonstrukce provedené v období 07/2013 – 06/2014 byla odstraněna původní vozovka, 

železobetonové římsy a most přes přelivy včetně opěr. Nově byla zhotovena železobetonová 

monolitická deska s konzolami, bezpečnostní přelivy byly přemostěny nosnou konstrukcí z 

předpjatých nosníků tvaru T se spřaženou deskou. Součástí rekonstrukce byla též: úprava komunikace 

na předpolích hráze a její odvodnění, nové osvětlení hráze a kabelové rozvody nn, úprava přípojky 

vedení nn, provizorní kabelové rozvody. 

 

Abstract: 

The Husinec Dam is located on the Blanice stream, not far from Prachatice in the region of South 

Bohemia. This gravitation dam with a revetement of stone masonry was built during years 1934 – 

1939. There runs a 3rd-class road over the crest of the Husinec Dam. In the place beside the safety 

overflows, the road is led along a massive two-sided gallery of reinforced concrete, which is 

anchoraged into the stone masonry of the dam, then the road is led over the safety overflows along a 

beam bridge of reinforced concrete with five segments. 

The results of a construction technical survey, revealed the bad quality of both the supporting structure 

of the bridge and of the lower construction of reinforced concrete, in terms of durability and corrosion 

resistance of the original concrete. Therefore, it was decided to completely change the supporting 

structures of reinforced concrete on the dam crest.  

Within the frame of the reconstruction carried-out from July 2013 till June 2014, it was removed the 

original roadway, as well as the cornices of reinforced concrete and the bridge over the spillways, 

including the supports. It was newly made a monolitic board of reinforced concrete with brackets. The 

safety overflows were bridged with a supporting structure of T-shaped prestressed girders with a 

composite plate. Part of the reconstruction consisted also of a modification of the road in the 

proximities of the dam and its drainage, new lighting of the dam and cable distribution systems, an 

adjustment of the hookup of wiring, and a temporary cable distribution. 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Husinec bylo vybudováno v letech 1934 – 1939 na řece Blanici cca 3 kilometry 

nad stejnojmennou obcí v jihočeském kraji. Původním účelem vodního díla byla ochrana před 

povodněmi a retence vody v období sucha, v 50. letech byla dobudována hydrolektrárna 
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a v 60.letech vodárenský odběr a nádrž tak získala další funkce. V současné době tak plní VD 

následující funkce: 

 odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Husinec ve smyslu povolení k 

nakládání s vodami 

 zajištění minimálního nalepšeného průtoku v profilu pod hrází v hodnotách určených 

pro jednotlivé měsíce 

 využití hydroenergetického potenciálu v MVE Husinec 

 snížení velkých vod na Blanici a částečná ochrana území pod vodním dílem před 

účinky povodní 

 umožnění manipulace ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody v Blanici a k 

likvidaci následků ekologických havárií 

Hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, s žulovým obkladem z tvarových kamenů, 

půdorysně zakřivená do oblouku o poloměru 240m. Konstrukci přemostění přelivů tvoří 

železobetonový monolitický trámový most, mimo bezpečnostní přelivy oboustranná masivní 

železobetonová galerie, která je zakotvena do kamenného zdiva hráze. 

Po koruně hráze VD Husinec prochází komunikace III. třídy č. 14531. 

Základní údaje o VD Husinec před rekonstrukcí: délka hráze v koruně (v ose) je 191,35m, 

šířka vozovky na koruně (mezi obrubami) 5,0m, oboustranný chodník šířky 0,4m, volná šířka 

5,8m, šířka hráze v koruně 6,4m, maximální výška nade dnem 27,2m, šířka hráze v patě 

23,4m, maximální výška nad základovou spárou 34,1m. Hráz je opatřena korunovým 

bezpečnostním přelivem o pěti polích délky 5 x 9,25m s celkovou maximální kapacitou 161,1 

m
3
.s

-1
, spodní výpusti jsou ocelové 2 x DN 1400 a 1 x DN 600, celková max. kapacita 54,28 

m
3
.s

-1
. Délka vzdutí nádrže je 3,5km, zatopená plocha 61ha, plocha povodí 212,5 km

2
. 

2. REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 

2.1 Přípravné a průzkumné práce 

V březnu 2010 byl společností MV projekt spol. s r.o. proveden pro provozovatele vodního 

díla stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí VD Husinec. V rámci tohoto 

průzkumu byla mimo jiné zkoumána kvalita materiálu zábradlí a říms koruny hráze. 

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že dříve provedenou celoplošnou sanací betonů byla 

výrazně omezena schopnost difuze vodních par a v důsledku toho došlo k urychlení koroze 

betonových konstrukcí. Byla doporučena další sanace s omezenou životností (předpoklad 5 – 

10 let), případně destrukce stávajících betonových konstrukcí a jejich nahrazení novými. 

Na základě těchto výsledků bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

koruny hráze VD Husinec. Současně byl Kloknerovu ústavu ČVUT Praha zadán rozšířený 

stavebně technický průzkum stavu nosných konstrukcí koruny hráze vodního díla se 

zaměřením zejména na zjištění stavu nosné konstrukce mostu přes přelivy. V rámci tohoto 

průzkumu byla provedena vizuální prohlídka, destruktivní a nedestruktivní stanovení pevnosti 

betonu v tlaku, měření hloubky karbonatace, pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu, 

chemický rozbor betonu a ultrazvukové zkoušky. Závěry ze stavebně technického průzkumu: 

 Povrchy nosné konstrukce jsou ze spodního líce opatřeny vrstvou cementodisperzního 

nátěru, který byl patrně součástí opravy provedené v nedávné minulosti. Nátěr vytváří 

zdání celkově relativně dobrého stavu konstrukce, nicméně při bližší prohlídce je 

zjevné, že dochází ke skrytému procesu koroze výztuže a na konstrukci je možno 

zaznamenat velké množství trhlin, které tuto velmi nebezpečnou korozi signalizují. 

 Přes nátěr jsou na površích nosné konstrukce (spodní líc a boky) patrné lokálně 

výkvěty, degradující beton a korodující výztuž vlivem působení vlhkosti a povětrnosti. 
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 Dochází k degradaci betonu v místech dilatačních spár. Do těchto spár zatéká a 

dochází k silné degradaci betonu působením mrazu. Beton v těchto oblastech vykazuje 

kromě rozpadání i značné množství trhlin. 

 U vývrtů a to zejména do ŽB desky mostovky byl sondami odhalen mezerovitý beton 

s makropóry velikosti cca 10mm. 

 U poloviny náhodně odebraných vývrtů z podélných trámů byly nalezeny trhliny 

probíhající skrz celý průřez trámu. Tyto trhliny mohou signalizovat statickou 

nedostatečnost nebo spíše degradaci a narušení vnitřní struktury nemrazuvzdorného 

betonu dlouhodobým působením vlhkosti a mrazu. 

 Pevnost betonu se pohybuje ve velmi variabilním rozmezí. S ohledem na rozsah 

provedených zkoušek a jejich vyhodnocení, doporučujeme pro statické posouzení 

konstrukce uvažovat pevnostní třídu betonu: deska mostovky – C16/20, podélné a 

příčné trámy – C16/20, úložné prahy – C25/30. 

 Průměrná hodnota napětí v tahu povrchových vrstev je 1,48 MPa, při relativně velkém 

rozptylu hodnot jednotlivých měření (0, 28 – 2,8 MPa). 

 V betonu zkoumaných železobetonových prvků je obsah chloridových iontů v celém 

rozsahu hloubky odběru vzorku (0 – 30mm) nízký a splňuje požadavky ČSN EN 206-

1. 

 Obecně lze říci, že zjištěné hloubky karbonatace betonu jak trámů, tak mostovky jsou 

vysoké. Jednotlivé hodnoty se pohybují v rozmezí 10 až více než 100mm. 

 Zjištěné tloušťky betonové krycí vrstvy měkké výztuže jsou velmi variabilní, 

jednotlivé hodnoty se pohybují v rozmezí 2 - 40mm. 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že valná část měkké výztuže jak třmínků tak 

hlavní měkké výztuže se nachází v oblasti zkarbonatovaného betonu a již není na líci 

konstrukce betonem pasivována a chráněna proti korozi. Na konstrukci lze 

zaznamenat jak viditelné korozní trhliny, tak značné množství korozních trhlin. 

 Výsledky průzkumu odhalily mj. špatnou kvalitu NK mostu (beton C16/20) a spodní 

stavby (beton C25/30) a dále nevyhovující mrazuvzdornost konstrukcí. Z výsledků 

průzkumu dále vyplývá, že kvalita betonu je velmi problematická z hlediska životnosti 

a korozní odolnosti, a proto je velmi pravděpodobné, že jakákoli klasická oprava 

povrchů konstrukce reprofilačními hmotami na cementové bázi a nátěry nebude mít 

dostatečnou a dlouhodobou ochrannou funkci ani trvání. 

 Na základě zkoušky mrazuvzdornosti na třech vzorcích lze konstatovat, že beton není 

elementárně mrazuvzdorný. Některé testované vzorky se začaly rozpadat již při 8 

cyklech, přičemž pro vodohospodářské objekty či objekty mostní bylo požadována 

odolnost 100 i více zmrazovacích cyklů. 

 Malou odolnost proti cyklickému zmrazování a rozmrazování potvrzuje i poměrně 

vysoká hodnota nasákavosti (6,9%). 

Na základě výsledků stavebně-technického průzkumu a doporučení jeho zpracovatele správce 

vodního díla rozhodl o snesení stávající nosné konstrukce mostu a její nahrazení konstrukcí 

zcela novou, jež bude splňovat aktuálně platné požadavky na nosnost a trvanlivost. Tento 

požadavek byl rozšířen na celou korunu hráze. S ohledem na značný pohyb chodců bylo 

rovněž rozhodnuto o rozšíření koruny hráze o jednostranný chodník nad vzdušním lícem 

hráze. Nutné překlopení příčného sklonu vozovky (původní koruna hráze byla klopena nikoliv 

do vnitřní, ale vnější strany oblouku) znamenalo rozšíření zadání o vyřešení navazujících 

úseků komunikace na předpolích hráze, a to včetně odvodnění. 
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2.2 Projekt 

Zpracováním projektové dokumentace byla pověřena projekční kancelář TOP CON SERVIS 

s.r.o. Konečné projektové řešení, které bylo zpracováno ve stupni pro stavební povolení, bylo 

investorovi předáno v roce 2012.  

V rámci přípravy projektu byly provedeny průzkumy a měření: 

1. Vizuální prohlídka VD Husinec (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2011) 

2. Polohopisné a výškopisné zaměření VD Husinec (Ing. Diadovský, 02/2010) 

3. Polohopisné a výškopisné zaměření VD Husinec (Ing. Vávrová, 03/2012) 

4. Výběr z archivní dokumentace v majetku Povodí Vltavy, s.p. 

5. VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze – T-ES (MV projekt spol. s r.o., 03/2010) 

6. Stavebně-technický průzkum mostního objektu přes přelivná pole na koruně hráze VD 

Husinec (Kloknerův ústav ČVUT, 01/2012) 

 

 Celkový popis navržené rekonstrukce 

Účelem rekonstrukce je především zamezení vnikání vody do konstrukce hráze povrchem 

vozovky se současným zajištěním bezproblémového odtoku povrchových vod z koruny hráze 

mimo její těleso. Zároveň je jejím cílem zlepšení pohybu chodců a obsluhy VD vybudováním 

nového normového levostranného chodníku. Rekonstrukce představuje odstranění stávajících 

vozovkových vrstev a ŽB říms vč. zábradlí. V novém stavu se zvětšuje šířka vozovky na 5,5 

m tak, aby byla na koruně hráze dodržena šířka kategorie S 6,5. 

Součástí této rekonstrukce budou též: úprava komunikace na předpolích VD a její odvodnění, 

nové osvětlení hráze a kabelové rozvody nn, úprava přípojky vedení nn, provizorní kabelové 

rozvody. 

Základní údaje objektu v nově navrženém stavu: délka hráze v koruně (v ose) 198,74m, šířka 

vozovky na koruně (mezi obrubami): 5,5m (rozšířeno o 0,5m oproti původnímu stavu), šířka 

chodníku: 1,25m vlevo a 0,5m vpravo (rozšířeno vlevo o 0,85m a vpravo o 0,1m oproti 

původnímu stavu), volná šířka 7,25m (rozšířeno o 1,45m oproti původnímu stavu), šířka hráze 

v koruně 7,85m (rozšířeno o 1,45m oproti původnímu stavu). 

Projektová dokumentace zahrnuje stavební objekty: 

B.1 SO 901 - DIO 

D.1.1 SO 101 - Úprava komunikace na hrázi a předpolí 

D.1.2 SO 201 - Vozovka na koruně hráze 

D.1.3 SO 202 - Rekonstrukce NK koruny hráze 

D.1.4 SO 301 - Odvodnění komunikace na předpolí 

D.1.5 SO 401 – Přeložky IS 

Podrobnější popis návrhu jednotlivých stavebních objektů je uveden v následujících 

odstavcích. 

 

 SO 101 Úprava komunikace na hrázi a předpolí 
Objekt řeší napojení vozovky rekonstruované koruny hráze vodního díla Husinec na stávající 

vozovky silnice III/14531 spojující Husinec a Prachatice. 

Směrové vedení trasy respektuje původní hrany vozovek na předpolích v šířce cca 6m, na 

samotné hrázi je pak komunikace rozšířena ze stávajících cca 5,0m na 5,5m. Komunikace je 

navržena v jednostranném dostředném příčném sklonu. Na nájezdu na straně husinecké je 

navržen příčný sklon 4% při poloměru v ose R=20m, na prachatické straně 2,5% při poloměru 

R=15m. Na samotné hrázi je navržen příčný sklon 2,5% směrem ke vzdušnému líci při 

poloměru R=240m. 

Výškové vedení trasy je odvozeno od požadavku na dostředné příčné sklony ve směrových 

obloucích a na odvodnění komunikace. Z husinecké strany navržená niveleta klesá na hráz ve 
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sklonu 7,78%, na hrázi poté stoupá ve sklonu 0,5% až k mostu přes bezpečnostní přelivy, na 

kterém klesá skonem 0,5%. Poté opět stoupá sklonem 0,5% a 1,56% z hráze směrem na 

Prachatice. 

Na hráz je v současné době zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 13 t (mimo bus), tento 

zákaz zůstává i v navrhovaném stavu. Vzhledem k místní dopravní zátěži je navržena 

vozovka pro V. třídu dopravního zatížení, tj. pro zatížení do 100 TNVk/24hod. 

Na základě výše uvedených parametrů je navržena následující skladba vozovky: typ D1-N-6, 

ACO 11 (ABS II) 40mm, ACL 16+ (OKS I) 60mm, SC C8/10 (KSC I) 150mm, štěrkodrť 

(ŠD) 150mm, štěrkodrť (ŠD) 150mm, tedy celkem 550mm. 

 

 SO 201 Vozovka na koruně hráze 
Vozovka na koruně VD Husinec je nově navržena ve skladbě: obrusná vrstva ACO 11 S, 

PMB 25/55-55 tl. 40mm, spojovací postřik PS-PMB 0,35 kg/m
2
, ložní vrstva asfaltový beton 

pro ložní vrstvu vozovky s modifikovaným asfaltem dle ČSN EN 13108-1, ochranná vrstva 

litý asfalt MA 11 IV tl. 40mm, izolační souvrství membrána stříkaná jednovrstvá min. tl. 

2mm, celková tloušťka souvrství 132mm. 

Vozovka má na koruně hráze příčný sklon 2,5% směrem ke vzdušnému líci při poloměru 

R=240m. Na hrázi niveleta stoupá ve sklonu 0,5% až k mostu přes bezpečnostní přelivy, na 

kterém klesá sklonem 0,5%, poté opět stoupá ve sklonu 0,5%. Běžná šířka vozovky mezi 

zvýšenými obrubami je 5,5m, na prachatické straně postupně narůstá až na 9,0m. 

 

 SO 202 Rekonstrukce nosné konstrukce koruny hráze 
Veškeré nosné konstrukce původní koruny hráze budou odbourány. 

Původní ŽB úložné prahy mostu přes přelivy s kamenným obkladem budou odbourány do 

požadované výšky. Odbouraný povrch bude vyrovnán a bude na něj provedena vrstva 

podkladního betonu tl. 100mm. Nové úložné prahy jsou navrženy jako ŽB monolitické. Na 

opěrách jsou výšky 0,8m, šířky 0,95m a délky 6,6m provedení se závěrnou zídkou šířky 0,3m, 

která je ukončená pod ŽB deskou. Na pilířích jsou úložné prahy výšky 0,8m, proměnné šířky 

1,65 – 1,70mm, konstantní délky 6,90m. Spolupůsobení s kamennou částí stávajících podpěr 

je navrženo pomocí spřahujících trnů vlepených do vyvrtaných otvorů, provedených za rubem 

kamenného obkladu v dostatečné vzdálenosti od kamene tak, aby nedošlo k poškození 

obkladu. Beton úložných prahů: C30/37-XF2, betonářská výztuž: B500B (10 505 (R)), 

vázaná. 

Po odbourání stávajících konstrukcí koruny VD v úsecích mimo přelivy po danou výškovou 

úroveň budou ponechané části NK sanovány klasickými způsoby oprav povrchů konstrukce 

reprofilačními hmotami na cementové bázi a nátěry (vypreparování povrchu a svislých líců 

vysokotlakým vodním paprskem, tlakem 1000 barů, odrezení odhalené korodující výztuže 

pískováním a ošetření antikorozním nátěrem, reprofilace tl. do 20mm, reprofilace tl. do 

10mm, nanesení adhezního můstku, vyrovnávací stěrka, ochranný paropropustný nátěr). 

Novou nosnou konstrukci mimo bezpečnostní přelivy představuje ŽB monolitická deska, nad 

bezpečnostními přelivy je navržena nosná konstrukce z předpjatých nosníků tvaru T se 

spřaženou deskou ze železového betonu. 

Mimo bezpečnostní přelivy bude po odstranění stávajících konstrukcí koruny VD po danou 

výškovou úroveň uložena vrstva podkladního betonu tl. cca 100mm. Na takto vyrovnaný 

podklad bude provedena nová ŽB deska tl. 400mm, která bude oboustranně vykonzolována 

(vyložení na vzdušné straně je 1575mm, na návodní 925mm), její tloušťka se v místě konzol 

konstantně zmenšuje na 250mm. Beton desky C30/37 XF2, betonářská výztuž: B500B (10 

505 (R)), vázaná. 

Nová nosná konstrukce mostu nad bezpečnostními přelivy v příčném směru sestává ze 4 

podélných prefabrikovaných nosníků tvaru T, z dodatečně předpjatého betonu, spřažených s 
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monolitickou železobetonovou deskou mostovky. Spřažení je provedeno standardním 

způsobem – pomocí spřahující třmínkové betonářské výztuže vyčnívající z povrchu nosníků. 

V podélném směru má nosná konstrukce pět polí, rozpětí krajních polí činí 10,20m, rozpětí 

vnitřních polí je 10,05m, délka nosníků je vzhledem ke směrovému oblouku a segmentovému 

uložení nosíků proměnná. U vnitřních polí se pohybuje od 10,57m do 10,82m, u krajních polí 

od 10,74m do 11,00m. Nosníky v podélném směru tvoří soustavu pěti prostých polí bez 

nadpodporových příčníků. Z důvodů vyloučení dilatačních spár nad vnitřními podpěrami 

mostu je konstrukce spřažené desky spojena v jeden dilatační celek. Bezdilatační spojení je 

navrženo prostřednictvím tzv. pérové desky. Beton nosníků C45/55-XF2, beton desky 

C30/37-XF2, betonářská výztuž: B500B (10 505 (R)), vázaná. 

Nosná konstrukce mostu nad bezpečnostními přelivy je na spodní stavbu uložena 

prostřednictvím elastomerových ložisek. Na každé podpěře je vždy jedno ložisko pod každým 

nosníkem. Pevné body budou pod druhým nosníkem (pohled ve směru staničení) na pilíři P2, 

pod zbývajícími nosníky budou na tomto pilíři ložiska podélně pevná. Na zbylých podpěrách 

jsou navržena pod druhým nosníkem ložiska příčně pevná a pod zbývajícími nosníky. Druhá 

dvě ložiska na pilíři budou jednosměrně pohyblivá, na každé opěře bude pod každou nosnou 

konstrukcí vždy jedno jednosměrně a jedno všesměrně pohyblivé ložisko. Pod vnitřními 

nosníky budou osazena ložiska pevná, resp. příčně pevná, pod vnějšími nosníky jsou navržena 

ložiska všesměrná. 

Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerbetonu. 

Na povrch desky bude celoplošně aplikována jednovrstvá izolační membrána tl. min. 2mm. 

V místě dilatačních spár se předpokládá použití PVC těsnicích profilů s izolační dilatační 

páskou a nanesení izolační membrány bez přerušení i v místech dilatačních styků ŽB desek. 

Povrch ŽB desky bude před pokládkou izolace upraven otryskáním ocelovými kuličkami a 

opatřen primárním nátěrem. 

Horní povrch chodníku a říms bude opatřen přímo pochozím stěrkovým izolačním 

vícevrstvým systémem tl. 2 mm se zdrsněním povrchu (prosyp křemičitým pískem). ŽB 

povrch bude před pokládkou izolace upraven otryskáním ocelovými kuličkami a opatřen 

primárním nátěrem. 

Ochrana izolace pod vozovkou a je tvořena vrstvou litého asfaltu tloušťky 40mm. 

Dilatační pohyby na obou koncích mostu umožňují povrchové těsněné mostní závěry s 

ocelovými profily pro celkový posun 80mm. Mostní závěry jsou půdorysně kolmé a výškově 

lomené, takže svým tvarem sledují příčné sklony vozovky a říms. Na obou stranách mostu 

jsou protažené na celou výšku svislé plochy říms. 

Po pravé straně koruny VD prochází římsa šířky 0,80m, vlevo její šířka činí 1,55m. Římsy 

jsou monolitické, železobetonové, s použitím lícových prefabrikátů. Pohledová plocha říms je 

tvořena lícovým prefabrikátem výšky 0,65m a tloušťky 0,12m. Výška obrubníku nad 

povrchem vozovky je 0,18m, obruba je zkosena v poměru 5:1. Příčný sklon horního povrchu 

říms je 4%, příčný sklon chodníku je 2,5%. Kotvení říms a chodníků k nosné konstrukci je 

navrženo pomocí talířových kotev (kotva M20 po 1,0m), osazených do kotevních přípravků 

zabetonovaných do mostovky NK. Kotvy jsou navrženy jako integrované, slouží zároveň jako 

kotevní přípravky pro římsový prefabrikát. 

Pro upevnění sloupů V.O. resp. sloupů kamerového systému budou do bednění říms osazeny 

ocelové kotevní přípravky. Sloupky zábradlí budou kotveny prostřednictvím kotevních šroubů 

vlepených do předem vyvrtaných otvorů v římsách. Beton říms C30/37-XF4, betonářská 

výztuž: B500B (10 505 (R)), vázaná. 

Odvodnění povrchu komunikace je navrženo prostřednictvím kompozitního obrubníkového 

odvodňovacího systému. Srážková voda je odvedena pomocí příčného sklonu vozovky k 

obrubníku, který je tvořen dutým obrubníkovým žlabem z recyklovaného kompozitu a dále 

pomocí podélného sklonu 0,5% k ležatým svodům odvodnění DN 250mm, jejichž pomocí je 
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převedena do zásobního prostoru nádrže. Podélný odvodňovací systém má celkovou délku 

162m a je tvořen díly typickými, čistícími, dilatačními a díly, které umožňují napojení do 

příčných odvodňovačů. Světlé rozměry odvodňovací tvárnice jsou 150x225mm. Liniové 

odvodnění je navrženo u pravé římsy. Na prachatické straně u levé římsy vzniká vlivem 

řešení úpravy komunikace oblast, kterou je zapotřebí rovněž odvodnit. Vzhledem k 

odvodňovanému povodí jsou navrženy 3 ks obrubníkových mostních odvodňovačů, které jsou 

od sebe vzdáleny cca 10m. Jsou navrženy odvodňovače z tvárné litiny, výšky 180mm nad 

povrchem vozovky, jejich šířka činí 500mm, varianta bez lapače splavenin. Odvodňovače 

jsou zaústěny do krátkých svislých svodů DN 150mm, které jsou vyústěnu přímo do 

zásobního prostoru VD. 

Izolace vozovky bude odvodněna odvodňovacími trubičkami z korozivzdorné oceli třídy 

1.4401 nebo 1.4571 dle ČSN EN 10027-2 max. po 6,0m. Trubičky jsou v podélném směru 

propojeny drenážní vrstvou z drenážního plastbetonu š. 150mm. Voda z trubiček je zaústěna 

do podélného svodu odvodnění mostu. 

Na římsách je navrženo ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní. Zábradlí bude 

do říms kotveno pomocí matic, patních plechů a kotevních šroubů vlepených do vyvrtaných 

otvorů v betonu říms. Vyrovnání mezi spodním lícem patních desek a horním povrchem říms 

bude podlitím polymermaltou tl. cca 10mm. Konstrukce zábradlí bude žárově zinkována a 

opatřena trojvrstvým ochranným nátěrem. 

 

 SO 301 Odvodnění komunikace na předpolí 
K zamezení přítoku srážkových vod z předpolí na korunu hráze je navrženo kombinované 

příčné a podélné odvodnění. 

Soustava příčných žlabů z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu, které jsou překryty 

litinovou mříží (třída zatížení D 400) fixovanou pomocí šroubů do litinových zárubní ve 

žlabu, má za úkol odvést většinu vody z povrchu vozovky do podpovrchového svodu 

odvodnění DN 300mm. Svod bude zaústěn do horské vpusti, na kterou navazuje propustek 

pod komunikací a z další horské vpusti je voda odvedena do recipientu. Srážková voda, která 

nebude odvedena příčnými žlaby, je odvedena prostřednictvím příčného sklonu vozovky do 

povrchových žlabů umístěných podél komunikace a dále rovněž do horských vpustí, které 

jsou vyústěny do zásobního prostoru VD. 

Převod vody pod komunikacemi (III/14531 a obslužná komunikace) je navržen pomocí ŽB 

trub DN 500mm. Budou použity železobetonové trouby válcové, přímé, hrdlové, se 

zabudovaným integrovaným těsněním. 

Na obou předpolích koruny hráze budou realizovány nové povrchové i štěrbinové žlaby dle 

výkresové části PD. 

 

 SO 401 Přeložky inženýrských sítí 
Součástí tohoto stavebního objektu je provedení dočasných a trvalých přeložek stavbou 

dotčených inženýrských sítí. Jednotlivé dílčí objekty: 

 Provizorní přeložka napájecích vedení nn  

 Provizorní přeložka sdělovacích vedení 

 Napájecí vedení nn včetně osvětlení hráze 

 Kamerový systém 

 Monitoring TBD a provozních veličin 

Podrobný popis jednotlivých objektů není s ohledem na rozsah příspěvku uváděn. 
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Obr.1 Příčný řez korunou hráze nad přelivy – původní stav 

 
Obr.2 Příčný řez korunou hráze nad přelivy – nový stav 
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2.3 Realizace stavby 

Zhotovitelem stavby se na základě výsledků veřejné soutěže stala firma EUROVIA CS, a.s. 

Stavba byla zahájena předáním staveniště v červenci 2013. Z důvodu nutného projednání 

objízdných tras a realizace dopravně-inženýrského opatření byly vlastní stavební práce 

zahájeny v srpnu 2013. Nejdříve byla odstraněna původní vozovka z žulové dlažby na koruně 

hráze, včetně zbytků izolačního souvrství. Konstrukce vozovky na obou předpolích hráze byla 

odfrézována. 

Následně byla zahájena demolice původní nosné konstrukce koruny hráze. Bylo nutno 

přijmout taková opatření, aby při bouracích pracích nedošlo ke spadu suti na návodní líc hráze 

(kde hrozí poškození strojovny spodních výpustí a dalších zařízení) ani do nádrže. Z toho 

důvodu byly původní vykonzolované římsy příčně řezány na transportovatelné kusy, následně 

byly zavěšeny na jeřáb a odříznuty podélně. Odřezané části byly nakládány na dopravní 

prostředky a transportovány do Prachatic na meziskládku, kde byly dále drceny k následné 

recyklaci. Projektová dokumentace vychází z předchozího stupně PD (DSP). Po dokončení 

demolice říms byla těžkými bouracími kladivy celoplošně odbourána deska na tělese hráze 

mimo přelivy a ubourán (snížen) podélný ztužující betonový pás na návodním i vzdušním líci. 

Mezi těmito pásy bylo odhaleno kamenohlinité jádro hráze. Po dokončení demolic a vyčištění 

povrchu od zbytku suti bylo sypané jádro hráze povrchově zhutněno. Na takto připravenou 

pláň byla položena vrstva podkladního betonu v tloušťce 10cm. Následně bylo na oba líce 

hráze přikotveno konzolové lešení PERI, které sloužilo jako pracovní plošina a zároveň neslo 

bednění konzol na vzdušním i návodním líci. Po vybednění konzol probíhala plošná montáž 

armatury rozdělená do dilatačních celků. Po převzetí výztuže a doplnění vystrojení 

(odvodňovací otvory atd…) se betonovala spádovaná nosná železobetonová deska postupně 

na obou předpolích mostu přes přelivy. Betonáže všech dilatačních dílů byly dokončeny 

v listopadu 2013. 

S ohledem na příznivé klimatické podmínky bez podstatné zimní přestávky pokračovaly práce 

kontinuálně, a to demolicí mostu přes přelivy. Vlastní demolice mostu se ukázala jako jedna 

z technologicky nejnáročnějších operací při realizaci této stavby. S ohledem na specifické 

místní podmínky bylo nutné veškeré demoliční práce provést shora, z úrovně mostovky, a 

přitom nesmělo dojít k ohrožení funkce zařízení vodního díla, tzn. k pádu suti na návodní 

nebo vzdušní líc hráze. Zároveň musel být splněn požadavek objednatele na zachování 

volného průtočného profilu přelivy přehrady v každém okamžiku stavby, což vylučovalo 

možnost jakéhokoliv dočasného podskružení mostní konstrukce. Navíc poměrně úzká koruna 

hráze jednoznačně limituje velikost mobilních jeřábů použitelných při stavbě, neboť efektivní 

šířka koruny hráze využitelná pro patkování autojeřábu je kolem 5,5 metru. Součet těchto 

omezujících podmínek vedl k tomu, že konstrukce původního mostu musela být rozřezána 

diamantovou pilou na díly a transportována jeřábem na dopravní prostředek. Ze všech 

mostních polí byly vyřezány desky mezi trámy včetně příčníků, poté byly rozřezány 

jednotlivé nosné trámy a nakonec příčné prvky na pilířích. Demolice mostu tímto způsobem 

vyžadovala desítky metrů jádrových vrtů, stovky metrů čtverečních řezů diamantovou pilou a 

trvala celkem dva měsíce. 

Po odbourání původních opěr byly na očištěnou horní plochu pilířů a opěr nabetonovány nové 

železobetonové úložné prahy včetně bločků pro ložiska. Po osazení ložisek probíhala montáž 

prefabrikovaných mostních nosníků průřezu T, které byly na staveniště transportovány z prefy 

v Brandýse nad Labem. Montáž nosníků proběhla ve dvou etapách, přičemž v první etapě 

v dubnu 2014 proběhla montáž tří polí (dvě pole z prachatické strany, jedno pole z husinecké 

strany). Na tyto tři mostní pole byla namontována armatura spřažené desky a deska byla ihned 

vybetonována. Deset dní po betonáži pak začátkem května 2014 proběhla montáž zbývajících 

dvou vnitřních polí, která opět z důvodu omezené šířky mostovky pro patkování jeřábu 
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musela být provedena autojeřábem o nosnosti 50t, což znamenalo nutnost montovat z každé 

strany jedno mostní pole. 

Po dokončení montáže mostních nosníků byly vybetonovány zbývající dilatační úseky nosné 

spřažené desky. 

V době odevzdání tohoto příspěvku (polovina května 2014) je celá nosná konstrukce koruny 

hráze připravena pro celoplošnou pokládku stříkané hydroizolace. Následně bude třeba 

vybetonovat chodníky, položit vozovku na hrázi i předpolích, namontovat zábradlí na koruně 

hráze a provést další dokončovací práce (kabelové přeložky, veřejné osvětlení, kamerový 

systém). 

3. ZÁVĚR 

Stavba „VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze“ je specifická jak svým rozsahem (byla 

provedena kompletní výměna celé nosné konstrukce koruny hráze), tak i omezenými 

prostorovými podmínkami a ztíženým přístupem pro techniku. To se projevilo zejména ve 

fázi demolice původního mostu přes přelivy a následně rovněž při montáži nosníků mostu 

nového. 

Výsledkem rekonstrukce koruny hráze bude kromě zamezení vnikání srážkových vod do 

tělesa hráze a výrazného prodloužení životnosti vodního díla rovněž značný přínos pro 

bezpečný silniční i pěší provoz v důsledku významného rozšíření koruny hráze VD Husinec. 

Věřím, že v době konání konference Přehradní dny 2014 před koncem června budu moci 

informovat o skutečnosti, že stavba je před dokončením a spěje ke konečné přejímce. 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Název stavby: 
VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze 

 Investor: 
Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

technický dozor investora: Ing. Martin Poláček 

 Projektant: 
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8 

odpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský 

 Zhotovitel stavby: 
EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 

závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 

stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Lhota 

 Termín realizace: 
Zahájení stavby: 07/2013 

Dokončení stavby: 06/2014 

 Celkové stavební náklady: 

23,85 mil.Kč 
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5. FOTODOKUMENTACE 

 
Obr.3 Demolice původní nosné konstrukce koruny hráze 

 
Obr.4 Montáž armatury nové nosné konstrukce koruny hráze 
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Obr.5 Detail demolice původního mostu řezáním 

 
Obr.6 Odbedňování konzol nové nosné konstrukce koruny hráze 
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Obr.7 Pilíře před demolicí původních opěr 

 
Obr.8 Celkový pohled na hráz po demolici mostních polí 
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Obr.9 Pilíře po betonáži opěr a ložiskových bločků 

 
Obr.10 Osazování nosníků 3.mostního pole 
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Obr.11 Osazování nosníků 2.mostního pole 
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