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na pozemcích investora kat.č. 128, 129/6, 129/4 a 599 v katastrálním území 

Střela 
 

 
r o z s a h   d o k u m e n t a c e 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) 
až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení 

 
 
 

i n v e s t o r  -  s t a v e b n í k   a   p r o v o z o v a t e l 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČO: 00251810 

 
 

z p r a c o v a t e l     d o k u m e n t a c e 
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice  

 
 
 
 

Chrást 
X  /   2020 

 
 
 

 

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A    

A   

H Y D R O T E C H N I C K É   V Ý P O Č T Y 

 

OBNOVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE NA p.č. 128 k.ú. 
STŘELA 

 

 

s t a v b a : 
 

OBNOVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE NA p.č. 128 k.ú. STŘELA 
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I.        Identifikační údaje  
  

Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby:                  Obnova požární nádrže na p.č. 128 k.ú. Střela 
 
b)  Místo stavby:                    Město Strakonice, m.č. Virt, k.ú. Střela, p.č. 128, 129/6, 129/4 a  
                                               599                                                 
                                                                                                                                             
c)  Předmět dokumentace:    Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104  
                                              odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání  
                                              stavebního povolení 

Údaje o žadateli 
 

a)  Organizace, sídlo:     
                
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČO: 00251810 
 

Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a)     hlavní projektant:   
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT: 0102264 
 
b)     kreslil: 
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT: 0102264 
 

II.        Výchozí podklady 
 

• aktuální územní plán města Strakonice 

• mapové podklady:   1:1 000 – 1: 50 000 

• geodetické zaměření území (Geoplan Prachatice s.r.o., Ing. Petr Neužil) 

• požadavky a kontrolní pochůzka s investorem stavby 

• stanoviska majitelů sousedících pozemků 

• podklady od správců jednotlivých vedení 
 

III.      Hydrotechnické údaje 
 
Tok:     Nádrž neleží na vodním toku 
Hydrologické číslo povodí: 1 – 08 – 01 – 1390 – 0 - 00 
Charakteristika napájení: Nebeská nádrž, dešťové vody 
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IV.      Technické údaje 
 
Přehled hlavních parametrů:  

Typ nádrže, přítok Nebeská, dešťová voda 

Hladina normální vody: Hn   412,09 m n. m. 

Objem při Hn 714 m3 

Plocha při Hn 743 m2 

Hladina maximální vody: Hmax   412,18 m n. m. 

Objem při Hmax 781 m3 

Plocha při Hmax 745 m2 

Maximální hloubka vody při Hn 1,54 m 

 
Investiční náklady:                                     
součástí PD je položkový rozpočet. Skutečná cena investice bude stanovena výběrovým 
řízením na výběr zhotovitele díla 
 
Předpokládané zahájení stavby                X/ 2021 
Předpokládaná lhůta výstavby                  2 měsíce (v závislosti na klimatických podmínkách) 
 
 

V.       Popis současného stavu 
 
Jedná se o požární nádrž, která je dotována dešťovou vodou, která je do ní svedena 
z okolních zpevněných i nezpevněných ploch. Ze sousední komunikace vody do nádrže 
natékají přes pět uličních vpustí. Zdrž je ze severní a západní strany zpevněna 
železobetonovou stěnou a ocelovými štětovnicemi typu Larsen. Východní a jižní strana je 
zpevněna betonovou zídkou, která je však již ve velice špatném stavu. Na severní, západní a 
jižní straně je na stěnách připevněno ocelové dvoumadlové zábradlí. Podél západní stěny 
vede chodník ze zámkové dlažby a místní asfaltová komunikace. Pro přístup do zdrže jsou 
v severovýchodním rohu zdrže vybudovány betonové schody. Nádrž nemá výpustné 
zařízení, úroveň provozní hladiny určuje odtokové potrubí DN 100, které se nachází 
v západní stěně a voda přes něj odtéká do šachty jednotné kanalizace, která se nachází na 
druhé straně asfaltové komunikace. Nádrž nelze gravitačně vypustit. Na východní straně 
zdrže způsobuje propustná zemina na jejím okraji časté podmáčení přilehlého antukového 
hřiště. Nejnižší místo se nachází přibližně uprostřed nádrže, dno je zanesené sedimentem. 
Velká část zdrže je porostlá orobincem a lekníny. Na jižním břehu se nacházejí dvě vzrostlé 
vrby, severní okraj zdrže je na břehu na opěrnou stěnou porostlý okrasnými keři. 
Nádrž není v dobrém stavu a vyžaduje dílčí rekonstrukci včetně odbahnění a utěsnění 
východního břehu zdrže. 

 

VI.       Navrhované technické řešení 

 
Navrhovaná investice je průběžně koordinována s pracovníky investora. Tato investice je 
navrhována v souladu s normativy a regulativy využívanými u obdobných lokalit, podobných 
svým celkovým charakterem, podobných i širšími vztahy. Realizací opravy nádrže budou 
vytvořeny podmínky na zvýšení estetických a ekologických kvalit zájmového území.    
 
Před započetím prací budou z nádrže odborným způsobem vyjmuty lekníny, které budou 
následně přesunuty do jiné nádrže v majetku investora. Poté bude z nádrže vyčerpána voda 
a sediment bude přehrnut na okraj zdrže, kde dojde k jeho odvodnění. Následně bude 
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nakládán na nákladní automobily a odvážen na řízenou skládku. Po odbahnění bude na 
místo přizván geotechnik, který posoudí dno nádrže z hlediska propustnosti.  
Dojde k vybourání stávající betonové stěny na jižním a východním břehu. Vybourané betony 
budou odvezeny k recyklaci. Břehy budou v tomto místě buď vysvahovány pod vhodným 
úhlem nebo zapaženy (určí geotechnik). Zde bude nově vybudována stěna z lomového 
kamene na maltu cementovou. Sklon návodního líce bude 1:0,3. Stěna bude opatřena 
železobetonovou hlavou z betonu C30/37 XC2 šířky 670 mm a výškou 100 mm. Do hlavy 
bude vložena protitrhlinová výztuž z KARI sítě pr. 6 mm s oky 100 x 100 mm. Hrany hlavy 
budou na návodní straně zkoseny pomocí lišt upevněných v bednění. Na okraji JZ rohu 
zdrže bude nutno vybudovat krátkou opěrnou stěnu, aby se do ní zapřel chodník. Konstrukce 
této stěny bude ve stejném duchu, jako stěna zdrže. Z důvodů zajištění těsnosti zdrže bude 
za stěnou provedena jílová těsnící clona šířky 500 mm. Materiál pro tuto clonu odsouhlasí 
přivolaný geotechnik zápisem do stavebního deníku. Zemina bude hutněna vibračním 
pěchem nebo ježkovým válcem po vrstvách tl. 250 mm na min. hodnotu 96 % PS. Na 
východní stranu zdrže bude dle původního vyrobeno nové zábradlí. Původní zábradlí bude 
demontováno, očištěno od původního nátěru, opatřeno novým nátěrem modré barvy a opět 
namontováno. Přichyceno bude ke stěně pomocí přivařených platlí a vrutů s hmoždinkami. 
Stávající ŽB stěna na severním a západním okraji zdrže bude očištěna od zvětralých vrstev, 
napenetrována a vyspravena voděodolnou stěrkou. Tímto způsobem budou opraveny i 
schody. Na okraji chodníku, u SZ rohu zdrže se nachází nerovnost, do které se stahuje voda 
z blízké komunikace. V tomto místě bude vybudována nová uliční vpusť, která z tohoto místa 
odvede vodu do nádrže. Vpusť bude prefabrikovaná, standartního provedení, o vnitřním 
průměru 450 mm, s litinovou mříží o rozměru 500 x 500 mm, kalovým prostorem a košem na 
splaveniny. Od vpusti povede do nádrže potrubí PVC DN 150 SN8, které bude obetonováno 
betonem C16/20 XC2. Otvor pro potrubí bude do stěny proveden pomocí jádrového vývrtu 
s následným utěsněním tmelem.  
Stávající odtokové potrubí bylo v minulosti měněno a nevyžaduje výměnu. Výpustné zařízení 
nelze z důvodů malého převýšení vůči kanalizaci vybudovat. 
Stavbou dotčené pozemky v blízkém okolí nádrže budou dorovnány humózní zeminou 
s osetím trávou. 
 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která bude sloužit zejména k zajištění požární vody v 
obci a k zadržení vody v krajině. Koncepce nátoku i odtoku zůstává stávající.  
 
V závislosti na rozsahu stavebních prací a investičních možnostech investora je zřejmé, že 
bude výstavba investice za předpokladu finančních prostředků realizována v relativně 
krátkém časovém úseku. 
 
Navrhovaná opravovaná nádrž nebude využívána chovu ryb. 
 
Veškeré základové spáry a zakládání objektů bude odsouhlasovat přivolaný 
geotechnik zápisem do stavebního deníku. 
 
Vodohospodářský účel stavby - retence povrchových vod v krajině 
                                                 - zvýšení zásob užitkové vody 
                                                 - zdroj požární vody 
 
V rámci stavby je zamýšleno provést stavební činnosti v tomto pořadí: 
 

• Vyčerpání nádrže  

• Přesun leknínů 

• Odbahnění zdrže 

• Demolice původních a výstavba nových stěn na jižní a východní straně zdrže 

• Výstavba nové vpusti na SZ rohu zdrže 

• Oprava stávajících stěn a zábradlí 
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• Finální úpravy a dokončovací práce 
 

TECHNICKÉ NORMY 
 
ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 6504 - Hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
 
HYDROTECHNICKÉ  VÝPOČTY 
  
1. Základní vodohospodářské údaje 
 

Přehled hlavních parametrů:  

Typ nádrže, přítok Nebeská, dešťová voda 

Hladina normální vody: Hn   412,09 m n. m. 

Objem při Hn 714 m3 

Plocha při Hn 743 m2 

Hladina maximální vody: Hmax   412,18 m n. m. 

Objem při Hmax 781 m3 

Plocha při Hmax 745 m2 

Maximální hloubka vody při Hn 1,54 m 

 
 

Jedná se o požární nádrž, která je dotována dešťovou vodou z přilehlých zpevněných i 
nezpevněných ploch. Voda do nádrže natéká přes uliční vpusti. Spádové povodí 
nádrže bylo vypočítáno na 0,0028 km2. 
Qn = Q100 
 
 
2. Množství vod ze spádového povodí 
 

Plocha spádového povodí Sp km2 0,0028 

   
 

 

Z toho součinitel odtoku:   

      koeficient Plocha (km2) 

Zalesněné území   0,2 0 

Zatravněná plocha, pole 0,3 0,0007 

Zpevněná plocha   0,9 0,0021 

Střechy     1 0 

     

Z toho redukovaná plocha SR = 0,0021 km2 

     

     

MNOŽSTVÍ VOD ZE SPÁDOVÉHO POVODÍ PŘÍTOKU: 

     

při intenzitě návrhového deště 0,0113 l/s/m2  
Qp = Q100 = SR x 0,0113   = 23,73 l/s 

 

Celkem přítok:  0,0237 m3/s (=Qn) 
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3.   Kapacita výpustného potrubí 
 

• Potrubí PVC DN 100 – délka 9,0 m; absolutní spád 0,65 m, spád 7,0 %      
 

Q = 23,9 l/s   - beztlakově 
v =  2,82 m/s 
 

Množství natékajících vod činí 23,7 l/s. Kapacita odtokového potrubí je 23,9 l/s. Při 
maximální hladině je schopno potrubí provádět průtoky beztlakově. 

 

Kapacita odtokového potrubí vyhoví bezpečnému provedení Qn (Q100). 
 
 

• Doba vypouštění nádrže při Q =  l/s 
 

Doba vypouštění nádrže závisí na výkonu použitých čerpadel. 

 
Vypouštění nádrže se bude řídit schváleným manipulačním řádem. Z důvodu 
zachování stability stěn a svahů nesmí být vypuštěno více než 30 cm vodního sloupce 
za 24 hodin.  
 
Použitá literatura: 
 
ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže    
ČSN 73 6504 - Hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
Hydraulika 1975 - prof. ing. Dr. C. Patočka 
Hydraulika v příkladech 1980 - ing. K. Jičínský, CSc., ing. J. Bém, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrástu    X / 2020                                                                               Vlastimil Šilhan 
 


