
vodní dílo Křižanovice

Řeka Chrudimka  
Přehrada Křižanovice se nachází na řece Chrudimce v Železných horách nedaleko města 
Nasavrky. Chrudimka pramení v Železných horách asi 7 km jihovýchodně od Hlinska ve 
výšce 705 m n. m., nedaleko hlavního evropského rozvodí mezi úmořím Severního a Čer -
ného moře. Celková délka toku Chrudimky je 109 km, ústí zleva do Labe v Pardubicích. 
Na Chrudimce byly ve 20. století postaveny tři přehrady – Hamry, Seč a Křižanovice. 
 

Historie vodního díla 
Přehrada Křižanovice je posledním dílem z původních tří přehrad na Chrudimce, které byly 
plánovány již od konce 19. století. Protože výstavbou výše položených přehrad Hamry  
a Seč došlo k podstatnému zlepšení průtokových poměrů, bylo vodní dílo Křižanovice 
postaveno v letech 1947–1953 jako převážně energetické.  
V 60. letech 20. století bylo rozhodnuto o využití akumulované vody k zásobování Chru -
dimska a Pardubicka pitnou vodou. 

 

Účely vodního díla 

Hlavními účely přehradní nádrže jsou akumulace vody pro vodárenské účely, zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku v Chrudimce pod nádrží a energetické využití vody ve 
špičkové vodní elektrárně a v průtočných vodních elektrárnách. 
 

Vodní dílo 
Přehradní hráz Křižanovice je gravitační, betonová, půdorysně přímá. V tělese hráze je 
vedena revizní chodba. V rozšíření horní části hráze vlevo od přelivu je umístěna strojovna 
návodních uzávěrů spodních výpustí a přivaděče vodní elektrárny. Po koruně hráze vede 
silniční komunikace. 
Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě spodní výpusti umístěné v levé části hráze. 
Každá spodní výpust je vybavena dvěma uzávěry. Na odbočce ze spodní výpusti o průměru  

600 mm je instalována malá vodní elektrárna 
s jednou Francisovou turbínou pro ener -
getické využití zůstatkového průtoku z ná -
drže. Vlevo od spodních výpustí se nachází 
samostatný manipulační objekt přivaděče 
špičkové vodní elektrárny Práčov I. Trubní 
železobetonový přivaděč o průměru 2,4 m 
má celkovou délku 3 158 m a končí ve vy -
rovnávací komoře o celkové výšce 50,4 m.  
Z vyrovnávací komory je voda vedena ocelo -
vým tlakovým potrubím délky 121,6 m do 
špičkové vodní elektrárny Práčov I s jednou 
Francisovou turbínou. 
Korunový bezpečnostní přeliv umístěný  
v ose hráze má dvě pole, každé hrazené 
klapkou s jednostranným pohybovým me -
chanismem. 
Vodárenský odběrný objekt je vybudován  
v km 2,61 tlakového přivaděče vodní elek -
trárny Práčov I. Vodárenské potrubí k úprav -
ně vody Monako má průměr 600 mm a je 
dlouhé 4 km.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Vyrovnávací nádrž Práčov 
Hydroenergetická část díla zahrnuje vyrovnávací nádrž Práčov, umístěnou asi 6,75 km od 
hráze křižanovické přehrady. Hráz nádrže Práčov o výšce 11 m nad zá kladovou spárou je 
zemní s návodním jílovým těsnícím jádrem. Půdorysně je hráz přímá, vybavená nehraze -
ným korunovým přelivem a malou vodní elektrárnou (Práčov II) s jednou Kaplanovou 
turbínou. Nádrž Práčov slouží k vyrovnávání nerovnoměrně zpracovávaných průtoků ve 
špičkové vodní elektrárně Práčov I a jako rezervní odběrné místo skupinového vodovodu 
Chrudim–Pardubice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krkanka a Strádovské Peklo 
Mezi hrází přehrady Křižanovice a vyrovnávací nádrží Práčov protéká Chrudimka divokým 
údolím. V horní části se jedná o přírodní rezervaci Krkanka, která je téměř nepřístupná, na 
ni navazuje přírodní rezervace Strádovské Peklo se zříceninou hradu Strádov. 

Keltské oppidum 
Na vyvýšenině nad pravým zavázáním hráze bylo v 1. století př. n. l. vystavěno opevněné 
sídliště – keltské oppidum. Od roku 1965 je celé návrší chráněno jako archeologická 
památková zóna. 
 

 
The Křižanovice Dam is situated on the Chrudimka River in the Železné 
Mountains. The dam was built in 1947–1953, primarily for hydropower 

generation in peak-load hydropower plant Práčov I. In the 1960s, it was decided to use its 
water storage to supply Chrudim and Pardubice regions with drinking water. Another dam 
function is maintaining the minimum residual flow in the Chrudimka River downstream 
of the dam.  
 
The Křižanovice Dam has a concrete gravity body, straight in plan. An inspection gallery is 
led through the dam body. The widened upper part of the dam houses the machine room 
of upstream bottom outlet gate and the penstock inlet gate. 
 
The crest spillway situated in the middle part of the dam is divided in two sections. Each 
spillway section is gated with flap gates.  
 
Water is released from the reservoir through two bottom outlets, each fitted with two gates. 
A small hydropower plant with one Francis turbine is installed at the branch pipe from the 
bottom outlet to use the outflow for power generation. A control structure of the penstock 
for the Práčov I peak-load hydropower plant is situated to the left of the bottom outlets. 
The reinforced concrete penstock pipe has a total length of 3 158 m and terminates in the 
compensating chamber. Water is further led via pressure steel piping, 121.6 m in length, to 
the Práčov I peak-load hydropower plant fitted with one Francis turbine. The drinking 
water supply intake structure was built at 2.61 km of the penstock for the Práčov I 
hydropower plant. The pipeline supplying water to the water treatment plant Monako is  
4 km long.  
 
The power generation section of the dam includes the Práčov regulating reservoir, situated 
6.75 km from the Křižanovice Dam. The Práčov dam reservoir has an earthfill dam with an 
upstream clay core, reaching a height of 11.0 m above the foundations. The dam is fitted 
with an uncontrolled crest spillway and a small hydropower plant (Práčov II) with one 
Kaplan turbine. The Práčov reservoir serves for compensating outflow from the Práčov I 
peak-load hydropower plant and as an emergency water source of the Chrudim – Pardubice 
group waterworks system. 
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Chrudimka v přírodní rezervaci Krkanka

 Technické údaje / Technical details 
 
Vlastník / Owner Česká republika 
Správce, provozovatel / Operator Povodí Labe, státní podnik 
Účel nádrže / Purpose energetika, vodárenský, nadlepšování průtoků /  

hydropower generation, water supply, flow enhancement 
Výstavba / Construction period 1947–1953 
 

Hydrologie / Hydrology  
Vodní tok (říční km) / River (fluvial km)                                                          Chrudimka (37,150) 
Plocha povodí k profilu hráze / Catchment area                                                                           256,90 km2 
Průměrný průtok / Mean flow                                                                            2,71 m3.s–1 
100letý průtok / 100 year flood flow                                                                             142 m3.s–1 

 

Hráz / Dam  
Typ / Type gravitační, betonová / gravity, concrete dam 
Výška (nad základovou spárou) / Height (above foundations)                                                                                    31,7 m 
Výška (nad terénem) / Height (above terrain)                                                                                   18,7 m 
Délka v koruně / Crest lenght                                                                                 130,0 m 
Nadmořská výška koruny / Crest elevation                                                                    405,82 m n. m. 

 

Nádrž / Reservoir   
Zatopená plocha (404,10 m n. m.) / Reservoir water surface                                                                                26,50 ha 
Zásobní objem (396,10–404,10 m n. m.) / Active storage                                                                       1,462 mil. m3 

Ochranný objem / Flood storage                                                                           není / none 
Celkový objem nádrže (ke kótě 404,10 m n. m.) / Reservoir capacity (total)                                               1,757 mil. m3 

 

Spodní výpusti / Bottom outlets   
Počet, průměr potrubí / 1 x hrázová / bottom                                                                 DN 2 000 mm 
Number, conduit diameter 1 x hrázová / bottom                                                                    DN 600 mm 
Počet uzávěrů / Number of valves (gates) DN 2 000 mm hrázová / bottom 2 

DN 600 mm hrázová / bottom 2 
Typ uzávěrů / Valve (gate) type hrázová / bottom DN 2 000 

návodní tabulový / upstream sluice gate 
provozní segmentový / radial gate (control) 

hrázová / bottom DN 600 
návodní (revizní) šoupátkový/ sluice valve 
provozní klapkový / butterfly valve (control) 

Maximální kapacita (celkem) / Maximum outlet capacity (total)                                                                      52,60 m3.s–1 

 

Bezpečnostní přeliv / Spillway  
Typ / Type hrazený korunový (klapky) / gated crest spillway (flap gate) 
Délka přelivné hrany / Spillway edge lenght                                                                                2 × 15 m 
Maximální kapacita / Maximum capacity                                                                             188 m3.s–1 

 

Vodní elektrárny / Hydropower plants   
Výstavba / Construction period                                                                           1947–1953 

Počet a typ turbín / Number and type of turbines MVE Křižanovice – Francisova / Francis                 1 ×  
MVE Práčov I – Francisova / Francis                        1 ×  
MVE Práčov II – Kaplanova / Kaplan                       1 ×  

Instalovaný výkon / Installed capacity MVE Křižanovice                                                      55 kW  
MVE Práčov I                                                      9 750 kW 
MVE Práčov II                                                         265 kW 

Spád / Rated head MVE Křižanovice                                                    18,9 m  
MVE Práčov I                                                           98,0 m 
MVE Práčov II                                                            7,8 m  

Hltnost turbín / Maximum utilizable flow MVE Křižanovice                                            0,29 m3.s–1 

MVE Práčov I                                                 13,00 m3.s–1 

MVE Práčov II                                                 4,00 m3.s–1

Funkční zkouška klapkových uzávěrů bezpečnostního přelivu


