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ANOTACE, POPIS:  
Stavba malé vodní nádrže VNK1 se nachází severovýchodně od obce Barovice, po pravé straně od komunikace 

III/34417 směr na Křemenici, nad propustkem levostranného přítoku Barovky (IDVT 10175226). Stavbou jsou 

dotčené parcely KN 509, KN 510 a KN 99/1 v k.ú. Barovice. V místě navržené nádrže se nacházejí zemědělské 

pozemky, které jsou v této části zamokřené a obtížně obhospodařovatelné. Zamokření je pravděpodobně důsledkem 

nefunkčního nebo poškozeného odvodňovacího systému. Důvodem stavby je zadržení vody v krajině, za účelem 

zlepšení mikroklimatu v okolí, obnova života flory a fauny vázaných na vodní prostředí a extenzivní chov ryb. Nádrž 

bude zbudována jako boční, s možností napájení z levostranného přítoku Barovky (IDVT 10175226), primárním 

zdrojem vody bude však podchycený pravostranný přítok a zaústěné drény ze systematického odvodnění. Velikost 

vodní plochy při zásobní hladině je 1 850 m2 (plocha hladiny při Mmax 2 300 m2 ). Nádrž bude vypouštěna pomocí 

spodní výpusti požerákového typu. Hloubka vody ve vodní nádrži je uvažována v rozmezí 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m. 

Z vhodného vytěženého materiálu bude vytvořena zemní nehomogenní hráz s těsnícím jádrem. Sklon návodního 

líce hráze byl zvolen 1:3, u výpusti 1:2. Vzdušní líc bude ve sklonu 1:2–1:5. Návodní líc hráze bude opevněn 

kamenným pohozem opřeným do záhozové patky z lomového kamene. Jako objekt spodní výpusti je navržen 

prefabrikovaný otevřený požerák s přibetonovanými předsazenými zavazovacími křídly. Proti průchodu velkých vod 

je vodní nádrž chráněna kapacitním bezpečnostním přelivem. 

SO 01 – Vodní nádrž. Jedná se o malou vodní nádrž boční, s možností napájení z levostranného přítoku Barovky 

(IDVT 10175226), primárním zdrojem vody bude však podchycený pravostranný přítok a zaústěné drény 

ze systematického odvodnění. Tvar nádrže je volen nepravidelný, velikost vodní plochy při zásobní hladině je 1 850 

m2. Hloubka vody ve vodní nádrži při zásobní hladině Mz je uvažována v rozmezí 1,5 m - 2,0 m - 2,5 m, v litorální 

zóně bude hloubka vody dosahovat 0,3 m - 0,7 m. Hlubší část nádrže má rybniční charakter a přechází do nižší 

hloubky na výtopě. Břehy nádrže budou vysvahovány ve sklonu 1:3, místy 1:4–1:6. 

SO 02 – Zemní nehomogenní hráz. Hráz vodní nádrže je v celé délce navržena jako nehomogenní se zavázáním 

do rostlého terénu. Samotné těleso hráze bude tvořeno těsnícím jádrem a stabilizační částí z vhodné zeminy 

z výkopu s patřičným zhutněním, šířka hráze v koruně je navržena na 3,0 m a celková délka hráze bude 70 m. 

Koruna hráze bude na kótě 603,00 m n. m. a bude vyspádována ve spádu 3 % směrem k vodní hladině. Sklon 

návodního líce hráze bude 1:3, u výpusti 1:2. Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze 

betonový požerák. 



SO 03 – Spodní výpusť. Objekt spodní výpusti byl navržen jako prefabrikovaný otevřený požerák s dvojitou dlužovou 

stěnou a předsazenými šikmými křídly. Jako odpadní potrubí bude sloužit korigované PP potrubí DN 400 mm 

o celkové délce 21,00 m. 

SO 04 – Bezpečnostní přeliv. Bezpečnostní přeliv je navržen jako korunový o široké koruně, vybudovaný v levém 

zavázání hráze. Přeliv má lichoběžníkový tvar se svahy ve sklonu 1:3. 

SO 05 – Napouštěcí objekt. Primárním zdrojem vody bude podchycený pravostranný přítok a zaústěné drény  

ze systematického odvodnění. Sekundárně je možné vodu do nádrže odebírat pomocí napouštěcího objektu v ř. km 

0,610 levostranného přítoku Barovky. Napouštěcí objekt je tvořen příčným dřevěným prahem s výřezem pro 

zachovaní MZP. 

SO 06 – Průtočná vodní tůň. Před vtokem do nádrže bude zbudována průtočná vodní tůň mokřadního charakteru 

s maximální hloubkou vody do 1,2 m a o ploše průměrné vodní hladiny 100 m2 (plocha vodní tůně 170 m2). Hloubka 

bude pozvolně přecházet z cca 0,1 m při okraji do 0,3 m, v centrální části tůní až do 0,5 - 1,2 m. Sklony břehů tůní 

jsou navrženy proměnlivé přecházející od 1:3–1:5 v hlubší části tůně až po 1:3 - 1:10 v mělké litorální zóně.  

F O T O D O K U M E N T A C E 
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