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ODBORNÝ POSUDEK – HAVÁRIE HRADEBNÍ ŠTOLY 
V NELAHOZEVSI PO POVODNI 06/2013 

 
  Na základě požadavku obce Nelahozeves vydáváme posudek k havárii hradební štoly, ke které 
došlo v Nelahozevsi při povodni v červnu 2013. Posudek je vypracován jako příloha k žádosti o dotaci – 
živelní pohromy 2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). 

Hradební štola délky přibližně 80 m byla vybudována pravděpodobně již v 18. století, nachází se 
v bezprostřední blízkosti zámku Nelahozeves, dále vede pod tělesem železničního koridoru (Praha-Děčín-
Drážďany) a ústí portálem na břehu řeky Vltavy. Štola slouží k odvádění povrchových vod pod tělesem 
železničního koridoru z celého dílčího povodí Lešan a Nelahozevsi  - plocha tohoto povodí je 2,8 km2. 

Po povodni v červnu 2013 (dle úrovně hladiny přibližně Q50) došlo ke značnému poškození již 
předtím narušených úseků štoly. K dalším škodám došlo při následné přívalové srážce cca 40 mm/hod dne 
9.6.2013 v souběhu s povodňovým průtokem na Vltavě. Každá další přívalová srážka či jinak vyvolané 
proudění vody nyní ve štole způsobují další poškozování tohoto historického vodního díla – tvorba 
kaveren a zvětšování stávajících, uvolňování kamenů ze zdiva – což může vést až k úplné havárii díla. 
Vzhledem k tomu, že se štola nachází pod tělesem železničního koridoru a pod rodinným domem se 
zahradou, je opravu díla nutné provést bezodkladně. Kromě značných materiálních škod jsou zde 
ohroženy i životy lidí. Mimo to by havárie a neprůchodnost díla též významně ovlivnila i funkci systému 
odvádění srážkových vod z dílčího povodí Lešan a Nelahozevsi.  

Do současné doby bylo pro přípravu realizace potřebné rekonstrukce díla provedeno: 
1) prohlídky technického stavu štoly – provedená po opadnutí povodně ve dnech 

 13.6.2013, 18.6.2013 a dale 6.8. 2013, 27.8.2013 a 5.9. 2013, Ing. Počík, Ing. Píšová, Ing. 
 Jakoubek, A. Krásová, fotodokumentace je uložena v archivu zpracovatele 

2) pasportizace stavu díla: Hradební štola v Nelahozevsi – Obnova vodního díla po povodni v 
 červnu 2013 – Pasportizace, Ing. Martin Jakoubek a kol., 30.7.2013, vč. Fotodokumentace 

3) místní šetření vodoprávního úřadu ze dne 27.8.2013 konané za přítomnosti zástupců 
 MěÚ Kralupy nad Vltavou (OŽP), vedení obce Nelahozeves, SŽDC, Povodí Vltavy, L.E. 
 Holdings, spol. s r.o., VHS PROJEKT – Ing. M. Jakoubek 

4) geodetické zaměření výškopisného a polohopisného plánu: Nelahozeves – kanalizační 
 štola. Podklad pro projekt rekonstrukce kanalizační štoly, Tesařík a Frank geodetické práce, 
 s.r.o., 15.8.2013 

5) geofyzikální měření: Závěrečná zpráva z radarového měření ostění Hradební štoly 
 Nelahozeves, G IMPULS Praha spol. s r.o., 5.9.2013 

6) jednostupňová projektová dokumentace: Hradební štola Nelahozeves – Obnova vodního díla 
 po povodni 06/2013, VHS PROJEKT 09/2013 

 
 Poškození vodního díla po povodni je podrobně popsáno v technické zprávě pasportizace hradební 
štoly, která je nedílnou přílohou tohoto posudku. Projektová dokumentace rekonstrukce štoly je přílohou 
žádosti o dotaci stejně jako fotodokumentace stavu díla. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 13.12. 2013 

 
 
 

 
 

Ing. Martin Jakoubek, Ing. Hana Píšová 
 

Příloha: Technická zpráva – Pasportizace hradební štoly v Nelahozevsi, VHS PROJEKT, 07/2013 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
PASPORTIZACE HRADEBNÍ ŠTOLY V NELAHOZEVSI 
k. ú. Nelahozeves 
 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
 

Stavba : Hradební štola v Nelahozevsi – Obnova vodního 
díla po povodni v červnu 2013 - Pasportizace  

Objednatel :  Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves 
Datum zpracování  :   červenec 2013 
Stupeň projekt. dokumentace : pasportizace stávajícího stavu po povodni 06/2013 
Zpracovatel :    VHSPROJEKT - Ing. M. Jakoubek, IČ 74643312 
Odpovědný projektant:  Ing. Martin Jakoubek, AI pro vodohospodářské 

stavby, AI pro městské inženýrství 
 

Použité podklady 
 
[1] Základní Vodohospodářská mapa M 1:50000,  
[2] Statické posouzení havárie kanalizační štoly v Nelahozevsi, Ing. Jaromír Zlámal, 12/2000 
[3] Prohlídka technického stavu štoly zpracovatelem pasportizace, provedená dne 27.4.2012, vč. 
fotodokumentace 
[4] Prohlídka technického stavu štoly – provedená po opadnutí povodně ve dnech 13.6.2013 a 
18.6.2013, Ing. Počík, Ing. Píšová, Ing. Jakoubek, fotodokumentace je uložena v archivu 
zpracovatele. 
[5] Generel stávajících sítí technické infrastruktury v obci Nelahozeves, geodetická kancelář 
Tesařík a Frank, s.r.o, 2012 
[6] Předběžné stanovisko k havárii hradební štoly po povodni 06/2013, Ing. Martin Jakoubek, 
vydané dne 27.6.2013.   
[7] Odborný posudek rozsáhlých vodohospodářských problemů v  k.ú. Nelahozeves a k.ú. Lešany 
u Nelahozevsi s návrhem opatření pro zlepšení havarijního stavu, VHSPROJEKT 04/2012. 
 
 
Předmět pasportizace 
 

Štola je umístěna pod pozemky p.č. 330/1, 67/1 a 38/1, k.ú. Nelahozeves (bude upřesněno 
po geodetickém zaměření). Portál štoly je vyústěn k řece Vltavě. Délka štoly je 78,6 m. 
Vodorovný vnitřní rozměr štoly je 2,0 m a svislý vnitřní rozměr štoly je cca 1,5 až 2,2 m. Ostění 
štoly je provedeno převážně z lomového kamene tl. 300 - 450 mm, dílčí úseky štoly dno i stěny 
byly lokálně zabetonovány. Přesné provedení a geometrie štoly je patrná z výkresové přílohy č. 
04.   

Hradební štola slouží pro odvádění povrchových vod z dílčího povodí Lešan a 
Nelahozevsi plochy 2,80 km2. Předpoklad Q 100 = 2,0 m3/s z jednoho km čtverečního (obdobné 
parametry, které pro okolní povodí vydává ČHMÚ), tj. návrhový průtok Q 100 je cca 5,6 m3/s. 
Hradební štola byla dle informací pamětníků vybudována cca před 90 lety coby související objekt 
sloužící pro převádění vod z údolnice Lešan a Nelahozevsi pod železničním koridorem. 
S největší pravděpodobností byla část štoly budována hloubeným způsobem. Na objektu byly 
v průběhu jeho životnosti prováděny různé úpravy, např. napojení potrubí DN 1200, přechodový 
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kus a skluz. Poslední oprava vypadlé (havarované) části ostění zabetonováním rozsáhlé plomby 
byla provedena ve vzdálenosti cca 7,0 m od portálu v roce 2000. V posouzení [2] z roku 2000 
bylo upozorněno na poruchy v ostění štoly. Povodeň 08/2002 a následně především povodeň 
06/2013 způsobily totální destrukci některých již před tím narušených úseků štoly. Poslední 
epizodou, která způsobila devastaci a uvolnění kamenů z ostění byl výskyt bleskové povodně po 
přívalové srážce cca 40 mm/hod. v neděli dne 9.6.2013.   
 
Pasportizace stavu a poruch 
 
 

0 – 1,8 m začátek štoly – betonový portál + stříkaný beton na ostění štoly 

1,8 – 5 m počva, dno: vyplavený materiál - havárie 
  klenba: porušené zdivo 
  uvolněné kameny, vypadané spáry 

5,0 m  počva, dno štoly: kaverna - havárie 
7,6-11,4 m stěna levá: porucha po opravě předchozí havárie  

8,6 m   stěna pravá: vyústění kanalizace PVC DN 125 

11,5-16,5 m počva: velká kaverna, havárie 

16,2-26,3 m  dno vpravo: přibetonované potrubí DN 150 

20,9-22,4 m dno, počva: kaverna - havárie 

21,7 m  levostranný svod PVC DN 100, nevhodná vyzdívka z cihel - havárie 

23,5 m  změna materiálu zdiva při zachování podobného příčného profilu štoly 

23,5-25,7 m stěna levá: ve výšce 1-1,7 m oprava původní havárie betonem 

25,3 m  posunutý klenák délky cca 30 cm - havárie 

26,0 m  pravostranné zaústění betonového potrubí DN 200 ve výšce 1,9 m (pravděpodobně 
přepad ze septiku) - pod potrubím kaverna v ostění - havárie 

25,9-27,2 m  pravá strana - havárie paty zdi 

 pode dnem měkko – kaverna ve dně, výron vody ze dna 

27,6 m vyústění litinového potrubí DN200 ve výšce 2m – pravděpodobně dešťová 
kanalizace 

28,1-40,9 m pravá strana – pata zdi a počva rozebrány, v hloubce 25 cm pode dnem výmolu 
ověřeno vrtákem skalní podloží 
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32-36,4 m komplexní havárie dna, podebrané ostění 
  30 cm pode dnem byl zjištěn stále měkký materiál 

35,1 m  pravá strana – vyústění betonového potrubí DN 200, potrubí zaneseno 

36,0 m  klenba: zabudovaný trapézový plech, pravděpodobně jako oprava klenby 

 změna materiálu zdiva na - stejné jako v prvním úseku  

36,2 m  počva: kaverna hloubky 30 cm - havárie 

38,4 m klenba:  u pravé strany zaústění DN 70 ve výšce 1,9 m, porušení klenby - havárie 

39,8 m pravá strana štoly - ve výšce 75 cm nade dnem ocelové výložníky a havarované 
potrubí (sloužilo pravděpodobně pro závlahu, dnes nefunkční) 

39,9 m vyústění ocelového potrubí DN 30 – v tomto místě havarovaná klenba do výšky 
0,5 m nad profil klenby 

40,90 m  dno: dřevěný práh šířky 10 cm 

41,0 m úplná změna příčného profilu a podélného sklonu dna štoly – klenba: 
železobetonová, stěny: kyklopské zdivo, minimální podélný sklon dna  

42,0 m klenba: litinový poklop o rozměrech 50 x 55 cm ve výšce 27 cm nad vnitřní 
stranou klenby 

43,0 m dno: dřevěný práh šířky 10 cm 
 V profilu jsou uvolněné kameny velikosti 20 x 20 x 50 cm  

50,5 m dno: dřevěný práh šířky 10 cm 

51 m klenba: změna materiálu – zděné kamenné kvádry, přechodové klenáky šířky 
přibližně 0,5 m v havarovaném stavu 

51,8 m klenba: po levé straně zaústění kameninové potrubí DN 300 a ocelové potrubí DN 
100 ve výšce 80 cm nad vnitřní stranou klenby, otvor o rozměrech 20 x 20 cm 
vyzděn  

 klenba: po pravé straně zaústěni kameninové potrubí DN 300 ve výšce 50 cm nad 
vnitřní stranou klenby, otvor o rozměrech 25x19 cm 

53,1 m počva: dřevěný práh šířky 10 cm  

53,1-56,2 m dno štoly + počva: havárie, rozsáhlá kaverna, uvolněné kameny a výnos materiálu 
o objemu přibližně 1 m3 
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54,0 m klenba: v ose ocelový poklop o rozměrech 40x50 cm, výška poklopu nad vnitřní 
stranou klenby je 77 cm 

54,8 m  stěna pravá: havárie 

56,1-57 m   stěna pravá – havárie do hloubky cca 40 cm 

56,2 m počva: dřevěný práh šířky 10 cm 

56,20–58,3 m havarované dno štoly 

58,3 m  dno: dřevěný práh šířky 10 cm 

58,3-59,5 m  stěna pravá: výron podzemní vody ze stěny, za stěnou dutina do hloubky 50 cm 

60,4 m  dno: dřevěný práh šířky 10 cm 

  stěna pravá: masivní výtok vody s výnosem materiálu, havárie stěny-vyboulení 

61,8 m  stěna pravá: výron vody, kaverna 

62,0 m  stěna pravá: chybně provedená dozdívka – nezavázané kameny, u kterých došlo 
k uvolnění - havárie 

62,6 m  počva: výnos materiálu – přibližně 0,5 m3  

63,8 m klenba: vývod 2 ocelových potrubí DN 50 (pravděpodobně pro čerpání vody) 

64,5 m stěna pravá: havárie až do hloubky 60 cm, vyvalená stěna 

65,5 m  dno: kaverna - havárie  

66,0 m  klenba: po pravé straně zaústěna kanalizace, v klenbě otvor velikosti 70x70 cm, 
rozměry kanalizace – 50 cm(šířka) x 90 cm (výška) 

67-73,8 m dno: kaverna - havárie 

67,2 m  vynesené kameny o rozměrech 50x30x20 cm do vnitřního prostoru štoly 

67,4-69 m stěna levá: havárie – vyboulení, podemletí 

67,0-69,5 m stěna pravá: původní oprava betonovou plombou 

69,5-71,4 m stěna levá i pravá: havárie – vyboulení, vyvalení, podemleté 

71,8-76,8 m pravá část štoly – u stěny kaverna hloubky 30 cm a šířky 1m – zasahuje i do 
objektu spadiště 
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73,8 m  konec štoly, začátek spadiště  

 klenba: zaústění potrubí kameninového DN 300 – havárie ostění okolo potrubí 

78,6 m  konec spadiště – přechod na železobetonové potrubí DN 1200  
 

Závěr 

Havárie štoly může ohrozit okolní objekty a životy lidí. Provedení opravy 
havarovaných částí štoly je nezbytné provést bezodkladně. Přibližně 85% povrchu ostění štoly 
není v dobrém stavu. Havarované úseky s destruovaným ostěním jsou patrné z textové a 
výkresové části PD. Vlastní technické řešení a způsob provedení oprav bude přesně specifikován 
v jednostupňové projektové dokumentaci, která bude vyhotovena do září 2013. Havarované 
úseky budou zajištěny dřevěnou výstrojí ze stojek a podvlaků, bude provedeno dozdění štoly, 
betonové plomby do otvorů bez kamenů v ostění, spárování, aplikace vrstvy stříkaného betonu 
apod. Místa průsaků a kaverny bude nutné sanovat pomocí injektáží. 

V rámci průzkumných prací bude provedeno přesné geodetické zaměření polohy štoly, 
terénu nad štolou (zjištění výšky nadloží), spasování díla do snímku z katastru nemovitostí a 
provedení georadarového průzkumu pro zjištění rozsahu kaveren za ostěním štoly. V rámci 
prohlídek po opadnutí povodně 06/2013 byly zpracovatelem pasportizace odborným odhadem 
stanoveny předběžné náklady na provedení opravy ve výši 1,5 – 2,0 mil. Kč. 

Dále doporučujeme objednateli požádat o bezodkladné provedení mimořádné vodoprávní 
prohlídky díla místně příslušným vodoprávním úřadem, spojenou s místním šetřením 
s provozovatelem železničního koridoru (SŽDC).  Po dohodě s obcí Nelahozeves bude prováděna 
vizuální kontrola díla po každé přívalové srážce, přesahující úhrn 30 mm,  do okamžiku 
provedení celkové opravy štoly. 

 
 

 
V Kralupech nad Vltavou dne 30.7. 2013 

 
 
 

Ing. Martin Jakoubek a kol. 
 

Přílohy 

- Fotodokumentace 5x A4. 
 
 
 
 
 



Fotodokumentace 

    

Obr. 1 – Betonový vstupní portál (0,0 m)       Obr.2 – Zaústění kanalizace PVC DN 125 (8,6 m), 
  vyplavené spáry ve zdivu v rozsahu (1,8-5,0 m),        
uvolněné kameny a poruchy počvy 

 

    

Obr.3 – Zaústění PVC DN 100, nevhodná vyzdívka Obr. 4 – Zaústění betonového potubí DN 200    
z cihel, porucha zdiva (21,7 m)    (26,0 m)  

 



   

Obr.5 – Komplexní havárie počvy, uvolněná   Obr. 6 – Trapézový plech v klenbě, změna  
podpora opěří (32,0-36,4 m)     materiálu zdiva (36,0 m) 

 

 

    

Obr. 7 – Zaústění DN 70, porušení klenby (38,4 m) Obr. 8  – Zaústění DN 30, havarovaná      
    klenba (39,9 m) 

 

 

 

 

 

 



 

  

Obr. 9 – Litinový poklop 50x55 cm (42,0  m)       Obr. 10  – Profil štoly mezi 41,0 a 51,0 m, 
                železobetonová klenba a počva, stěny-kyklopské 
             zdivo 

 

 

      

Obr. 11 – Zaústění kameninového potrubí         Obr. 12  – Havarovaná stěna (54,8 m) 
       DN 300 a ocelového potrubí DN 100,  
       otvor v klenbě 20x20x80 cm (51,8 m)  
 

 



    

  

Obr. 13 – Havárie pravé stěny (53,1-56,2 m)                Obr. 14  – Výron podzemní vody ze stěny 
(58,3-59,5 m) 

 
 
 
   

   

Obr. 15– Zaústění kanalizace profilu                Obr. 16 – Otvor v klenbě pro zaústění kanalizace,    
50x90 cm, otvor v klenbě velikosti                           deformace ostění, vypadané spáry (66,0 m) 

             70x70 cm (66,0 m)   
 
 
 



    
Obr. 17  – Vynesené kameny  o rozměrech        Obr. 18 – Kaverna v počvě (71,8-76,8 m) 
              50x30x20 cm (67,2 m)  
 
 
 
 
 
 
 

    
Obr. 19  – Zaústění kameninového potrubí      Obr. 20 – Spadiště (73,8-78,6 m) 
             DN 300 (73,8 m) 
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