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▲ Obr. 1. Dvoupolový jez na řece Ohři v Doksanech po rekonstrukci
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Rekonstrukce původního jezu byla vyvolána požadavkem na zajištění ochrany zvláště ohrožených
živočichů, zejména mlžů, žijících ve zdrži doksanského jezu, která je součástí evropsky významné
lokality – soustavy Natura 2000 Dolní Ohře.
Ministerstvo životního prostředí ČR, příslušný orgán ochrany přírody
(krajský úřad a chráněná krajinná oblast), povolilo správci vodního toku
Povodí Ohře, s.p., výjimku z ochrany zvláště ohrožených druhů a umožnilo
přestavbu původního jezu na řece Ohři v Doksanech tak, aby bylo možné
na jezu provádět manipulace za všech klimatických podmínek. Projekt byl
podmíněn současným zajištěním ochrany ohrožených druhů živočichů.

řetězů poháněných ze společné strojovny umístěné v horní části,
na středním pilíři jezu. Stávající hradicí konstrukce umožňovala
v zimním období průchod ledochodu pouze zdvižením hradicích válců.
Tím docházelo k nežádoucímu částečnému vypuštění jezové zdrže,
kde se chránění mlži nestačili přizpůsobit rychlému poklesu hladiny.
Provedenou rekonstrukcí zůstává charakter vodního díla bez zásadní
změny a celkový vzhled jezu, vodohospodářské parametry a funkce
zůstanou prakticky zachovány.
Základní parametry jezu:
■ dvě jezová pole světlé šířky 20,00 m;
■ kóta pevného prahu 150,81 m n.m.;
■ provozní hladina na kótě 153,00 m n.m.;
■ maximální provozní hladina na kótě 153,25 m n.m.;
■ kapacita vyhrazeného jezu při provozní hladině 252 m3/s.

Lokalita jezu
Na levém břehu je přímo u jezu situována malá vodní elektrárna
Doksany se dvěma instalovanými Kaplanovými turbínami.
Řeka Ohře protéká a současně spoluv ytváří v této oblasti
evropsky významnou přírodní lokalitu lužních lesů a mokřadů
povodí dolní Ohře. V bezprostřední blízkosti doksanského jezu se
nachází přírodní rezervace Loužek, která byla zřízena v roce 1977.
Rezervace slouží k ochraně cca 11 ha zachovalého lužního lesa
▼ Obr. 3. Demontáž pravého válce původní hradicí konstrukce

Stavební konstrukce jezu
Rekonstruovaný jez byl postaven jako pohyblivý, o dvou polích, s válcovou hradicí konstrukcí. Stavební konstrukce jezu sestává ze dvou
břehových pilířů přecházejících do mírně šikmých nábřežních zdí,
jednoho středního pilíře a spodní stavby. Stavebním materiálem je
beton s obkladem z lomového kamene. Systém hrazení zajišťovala
zdvižná válcová hradicí konstrukce, což je vyztužená ocelová „trouba“
pohybující se v šikmých drážkách pilířů jezu. Pohyb a pohon válcové
hradicí konstrukce byl zajišťován jednostranně, pomocí Gallových
▼ Obr. 2. Původní válcový jez. Pohled z horní vody.
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▲ Obr. 4. Rekonstrukce jezu Doksany. Celkový výkres. Podélný řez A–A.

a slepého říčního ramene, typického právě pro dolní Poohří. Toto
území bylo chráněno už za první republiky, a to na základě výnosu
tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty z roku 1933.

Rekonstrukce jezu
Lokalita jezu a důvody jeho rekonstrukce přestavbu omezovaly. Další
limitující podmínkou orgánů ochrany životního prostředí byl zákaz
provádět práce v zimním období z důvodu zajištění plné funkce jezu
v zimním režimu. Rekonstrukce byla logicky naplánována na dvě
samostatné etapy, aby mohl být po dobu výstavby zajištěn průtok
a manipulace na jezu alespoň jedním funkčním jezovým polem s částečným převodem průtoků přes malou vodní elektrárnu.
Samotná rekonstrukce jezu zahrnovala výměnu původních ocelových
válcových hradicích konstrukcí a s tím spojené stavební úpravy
pro instalaci nových hradicích konstrukcí. Původní válcová hradicí
konstrukce byla postupně v rámci dvou etap stavby demontována
a zlikvidována v kovošrotu (obr. 2, 3).
Novými stavebními konstrukcemi, které částečně mění vzhled původního jezu, jsou nově vybudovaný dělicí pilíř v dolní vodě, navazující
na stávající střední pilíř, a drážky provizorního hrazení v dolní vodě
umístěné za vývarem obou jezových polí. Nosná železobetonová
konstrukce dělicího pilíře je obložena lomovým kamenem. Novou hradicí konstrukci tvoří dvě podpírané ocelové jezové klapky.
Ocelovou konstrukcí jezových klapek je svařované duté těleso, jež
na návodní straně tvoří zaoblený hradicí plech a na vzdušné straně
kruhové břicho rozdělené na segmenty oddělené svislými výztužemi – diafragmami. Celková hmotnost jedné klapky činí cca 15 t.
Délka jedné klapky je 19,96 m a hradicí výška 2,44 m. Klapka se
sklápí po vodě v jezovém poli o světlosti 20 m mezi bočními štíty
zabudovanými v pilířích jezu. Boční štíty jsou tvořeny vyztuženými
ocelovými konstrukcemi opatřenými na lícní straně nenamrzavou
a UV stabilní speciální hmotou. Součást konstrukce bočních štítů
tvoří otvory zavzdušňovacího potrubí pro zamezení vzniku podtlaků
v uzavřeném prostoru pod přepadovým paprskem vody. Na štíty
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dosedá boční těsnění z notové pryže připevněné na obou krajích
klapky v rozsahu jejího pohybu. Ve vodorovném směru je na jezovém
prahu pro zamezení průsaku pevně osazeno pryžové těsnění tvaru Z,
obepínající dolní část ocelové konstrukce klapky.
Obě klapky jsou ve vodorovné ose osazeny na sedmi ložiscích zabudovaných na koruně nově upraveného jezového prahu (obr. 6–10). Každou
klapkou pohybují na krajích připevněné dva přímočaré hydromotory (hydroválce) PČH 320-200/1435 s maximálním pracovním tlakem 25 MPa,
které mají paty ukotvené v šachtách umístěných pod úrovní dna
jezového vývaru v dolní vodě. Každá z klapek je vybavena jednostrannou mechanickou aretací v horní poloze a konstrukce klapky
umožňuje správnou funkci hradicí konstrukce i v případě výpadku
jednoho ze dvou ovládacích hydraulických válců. Pohon hydraulických
válců a vlastní pohyb klapek zajišťuje hydraulický agregát společný
pro obě klapky.
Agregát pracuje jako kompaktní celek se všemi řídicími prvky podle
navrženého hydraulického schématu v souladu s automatickým
řídicím systémem a je umístěn ve stávající strojovně v horní části
středního pilíře. Původní zařízení jezové strojovny určené k pohonu
předchozí válcové konstrukce se v rámci provedené rekonstrukce
demontovalo a zachoval se pouze zakrytovaný vstup v podlaze
strojovny do původních drážek určených pro pohyb jezových válců.
Kromě hydraulického agregátu jsou ve strojovně nové rozváděčové
ovládací skříně obou klapek propojené s automatickým řídicím
systémem celého vodního díla včetně levobřežní malé vodní elektrárny (obr. 11, 12).

Stavební objekty a provozní soubory
Realizace celé rekonstrukce jezu byla rozdělena na čtyři stavební
části a tři navazující provozní soubory:
SO 01 – Jímkování a sjezd do jímky
Sjezd se realizoval ve dvou etapách. V první etapě byla vyměněna
hradicí konstrukce v pravém jezovém poli a ve druhé etapě pak v le-

▲ Obr. 5. Rekonstrukce jezu Doksany. Celkový výkres. Příčné řezy C–C, D–D, E–E.

▲ Obr. 6. Instalace levé klapky

▲ Obr. 7. Instalace pravé klapky

▼ Obr. 8. Instalace pravé klapky

▼ Obr. 9. Levá klapka. Každá z klapek má jednostrannou mechanickou
aretaci v horní poloze.
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vém poli. Stavební práce probíhaly pod ochranou stávajícího horního
provizorního hrazení jezových polí sestávajícího ze slupic a ocelových
hradidel, které zajistil provozovatel vodního díla. V dolní vodě stavbu
v obou etapách chránila pojížděná zemní sypaná jímka, na kterou navazoval sjezd v zářezu na pravém břehu z plochy zařízení staveniště.

▲ Obr. 10. Nový klapkový uzávěr v pravém poli

SO 02 – Stavební práce
Tato hlavní část zahrnovala všechny práce spojené s realizací obou
etap rekonstrukce jezu. Pro umístění nových hradicích konstrukcí
proběhly nutné bourací práce a byla přizpůsobena původní stavební
konstrukce (koruna jezového prahu, pilíře v místech bočních štítů,
dno jezového vývaru, závěr a nábřežní zdi závěru jezového vývaru).
V návaznosti se vybudovaly nové železobetonové konstrukce
související s montáží nových hradicích konstrukcí a zřízením nového
dolního provizorního hrazení (nový střední dělicí pilíř včetně drážek
dolního provizorního hrazení, nová koruna pevného jezového
prahu s instalovanými ložisky klapky a základy pro přímočaré
hydromotory). Původní stavební konstrukce jezu po provedeném
průzkumu zajistila dvoufázová sanační injektáž a oprava narušeného
spárování kamenného zdiva. Výplňovou injektáž cementovou směsí
doplnila polyuretanová injektáž. Pro zachycení tahových sil a tlaků
od základů ložisek nových klapkových uzávěrů a ložisek podpěrných
hydromotorů se zbudovaly injektované ocelové mikropiloty délky
až 15 m.
SO 03 – Elektroinstalace
Byla vytvořena nová elektroinstalace pro ovládání nových hradicích
uzávěrů ve strojovně na dělicím pilíři, a to včetně napájení nového
hydraulického agregátu. Pro místní ovládání nových klapkových
uzávěrů jsou ve strojovně instalovány dvě nové rozváděčové skříně
s řídicími automaty. Každá klapka má snímač polohy, jenž předává
informaci do automatického systému řízení. Vodní dílo v běžném
provozu pracuje v automatickém režimu a řídí je počítač umístěný
v prostorách přilehlé levobřežní malé vodní elektrárny.
SO 04 – Potápěčské práce
Zahrnovaly opravné a sanační práce stávajícího kamenného obkladu jezových pilířů a nábřežních zdí v horní vodě před instalovaným
provizorním hrazením. Opravy pod hladinou vody provedla pomocí
speciálních hmot odborná potápěčská firma.

▲ Obr. 11. Ovládací skříň levé klapky

PS 01 – Ocelová hradicí konstrukce
Provozní soubor zahrnoval demontáž původní technologie hradicích
konstrukcí (zdvižné válce a jejich pohony) včetně likvidace a dále
výrobu a montáž nových klapkových uzávěrů jezu, zahrnující hradicí
těleso – novou klapku, ložiska klapky kotvená na koruně pevného
prahu, ložiska podpěrných hydromotorů, boční štíty, armatury prahového těsnění, aretace klapky a zavzdušňovací potrubí.

▼ Obr. 12. Strojovna po rekonstrukci

PS 02 – Hydraulické ovládání jezu
Provozní soubor pojímal kompletní hydraulický systém a nerezové
rozvody, zajišťující pohyb nových klapkových uzávěrů včetně jejich
aretace, zahrnující hydraulický čerpací agregát, přímočaré hydromotory – hydraulické válce zdvihu klapek a hydraulické válce aretace.
Náplň systému tvoří biologicky odbouratelná syntetická kapalina
s nízkou viskozitou a vysokým viskózním indexem.
PS 03 – Dolní provizorní hrazení
Provozní soubor obsahoval výrobu a montáž nového provizorního
hrazení v dolní vodě zahrnující přenosné svislé ocelové slupice osazované do základů v zabetonovaném dosedacím prahu, zabetonované
boční drážky a vodorovné ocelové segmenty hradidel.
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▲ Obr. 13. Jez Doksany po rekonstrukci

Závěr
Hlavní přínos rekonstrukce jezu Doksany spočívá tom, že nové klapkové uzávěry zajišťují přírodě blízkou a plynulou manipulaci v zimním
období s minimálním dopadem na ohrožené druhy žijící v jezové
zdrži. Zimní ledochody přepadají přes konstrukce jezových klapek,
čímž se zamezuje dříve nežádoucímu částečnému vypuštění jezové
zdrže způsobenému nutnou manipulací s původními válcovými uzávěry. Požadavky orgánů ochrany přírody byly splněny v maximální
možné míře.
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english synopsis
Renovation of the Movable Weir Structure
at the River Ohře in Doksany

The administrator of the River Ohře Basin, state-owned
enterprise, obtained an exception from the protection of specially
endangered species from the Ministry of the Environment of
the Czech Republic, through the competent nature protection
authority (Regional Authority and Natural Preserve), to carry out
a renovation of the original weir at the river Ohře in Doksany
for the purpose of manipulation of the weir under any climatic
conditions. The project was conditioned by simultaneous
measures for the protection of endangered animal species.
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