
vodní dílo Pařížov

Řeka Doubrava 
Pramenná oblast řeky Doubravy se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
západně od rybníka Velké Dářko, poblíž obce Radostín, v nadmořské výšce 623,7 m n. m.
Řeka protéká severozápadním směrem pod hřebenem Železných hor a ústí zleva do Labe
u obce Záboří nad Labem v nadmořské výšce 195,8 m n. m. Celková plocha povodí
Doubravy je 592,4 km2 a délka toku je 88,34 km.
Podél toku byl mezi Spačicemi a Ronovem nad Doubravou vyhlášen Přírodní park
Doubrava, jehož součástí je i přehradní nádrž Pařížov. Předmětem ochrany je zachování
neobyčejného krajinného rázu členitého údolí řeky Doubravy. 

Historie výstavby
Podnětem k výstavbě přehrady na Doubravě byly rozsáhlé povodně na konci 19. století,
které v okolí středního a horního toku způsobily značné škody. V roce 1905 byl Zemskou
komisí pro úpravu řek v Čechách vypracován Generální program upravování řek v Krá -
lovství českém, který zahrnoval komplexní úpravu úseku Doubravy v délce 21,7 km. Podle
morfologie území a hustoty osídlení bylo uvažováno s možností výstavby přehrady ve
čtyřech různých lokalitách. Profil budoucí hráze nad obcí Pařížov byl vybrán na základě
výhodné ceny pozemků a především příznivé morfologie pro získání největšího retenčního
prostoru. Po schválení projektu přehrady se v květnu 1908 vyskytla povodeň, která svými
parametry významně převyšovala všechny do té doby zaznamenané historické povodně 
a vyžádala si zásadní přepracování projektové dokumentace. Stavba přehrady Pařížov 
s rozpočtem 1,5 mil. rakouských korun byla zadána stavebním podnikatelům Ing. Vendelínu
Dvořákovi z Pardubic a arch. Čeňku Křičkovi z Prahy a proběhla v letech 1909–1913.
Dodávky železných konstrukcí zajišťovala firma Fanta a Jireš z Prahy.

Účely vodního díla
Hlavním účelem této přehradní nádrže je zmírnění průchodu velkých vod v území pod
přehradou. Dalšími účely jsou zajištění minimálního zůstatkového průtoku v profilu pod
hrází, nadlepšování průtoku v Doubravě, využití odtoku z nádrže k výrobě elektrické
energie a v neposlední řadě rekreace a rybaření. 

Vodní dílo
Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene (ruly) na cementotrasovou maltu,
půdorysně obloukovitě zakřivená. Návodní líc byl původně chráněn těsnící omítkou 
s přísadou draselného mýdla a opatřen siderostenovým nátěrem. Pro vypouštění vody 
z nádrže slouží čtyři spodní výpusti. Dvě hrázové spodní výpusti mají ocelolitinová potrubí
o průměru DN 800 vedená v příčných chodbách v tělese hráze. Každá z výpustí je opatřena
dvěma uzávěry, ovládanými na návodní straně hráze z manipulačních věží a na vzdušní
straně z manipulačních domků. Na od bočkách obou hrázových výpustí byly v letech 
1991–1992 osazeny malé vodní elektrárny (MVE) pro energetické využití zůstatkového
průtoku. Další dvě výpusti o průměru DN 1 200 se nacházejí v obtokové štole ražené 
v pravém úbočí pře hradního profilu. Každá výpust v obtoku je vybavena třemi uzávěry.
Ovládací mechanismy jsou umístěny v manipulační a přístupové šachtě a v přilehlé
podzemní strojovně. Výpusti jsou zaústěny do obtokové odpadní štoly o délce 142 m. 
Pro převádění povodňových průtoků je vodní dílo Pařížov vybaveno dvěma ne hrazenými
bezpečnostními přelivy. Korunový přeliv o sedmi polích je situovaný v pravé části hráze.
Nehrazený boční přeliv je umístěn u levého břehu nádrže. Voda je ze spadiště bočního
přelivu odváděna stupňovitou dlážděnou kaskádou do upraveného koryta v podhrází, 
do kterého jsou také odvedeny průtoky převáděné obtokovou odpadní štolou, korunovým
přelivem a hrázovými spodními výpustmi.
Přehrada Pařížov, jedna z nejstarších a nejkrásnějších přehrad na našem území, byla v roce
1986 zařazena na seznam kulturních památek.

Povodně na Doubravě
Největší zaznamenané historické povodně jsou uvedeny v kronikách z let 1883, 1890, 1897,
1907, 1910, 1913 a zejména ta doposud největší známá povodeň z 23. 5. 1908. Kulminační
průtok povodně v roce 1908 přesáhl o 80 m3/s do té doby nejvyšší průtok z roku 1897 
a dosáhl hodnoty 230 m3/s. V novodobé historii došlo k významnějšímu povodňovému
zatížení přehrady v červenci 1997, v srpnu 2002 a v červnu 2013. Vzhledem k malému
objemu retenčního prostoru nádrže dokáže přehrada Pařížov zmírnit účinky jen menších,
častěji se však vyskytujících povodní s dobou opakování menší než 10 let.
Zvýšené přítoky do nádrže s sebou nesou značné množství splavenin, které následně
způsobují provozní problémy zejména se zajištěním kapacit objektů pro převádění vody.
Například v roce 2004 bylo z nádrže v prostoru nátoků do výpustí odtěženo 40 000 m3

nánosů. Ochranu před vodou nesenými plaveninami zajišťuje od r. 2012 norná stěna 
v prostoru nádrže.

The Pařížov Dam is situated on the Doubrava River above the village of
Pařížov, in the west foothills of the Železné hory (Iron Mountains). The stimulus

for the construction of the dam were due to extreme floods at the end of the 19th century.
In 1889, the Land Commission for Rivers Training developed the General Programme of
Training Rivers in the Bohemian Kingdom, which included a modification of the Doubrava
River, in length of 21.70 km. The Pařížov Dam was built in 1909–1913. In 1986 the dam was
declared a technical monument. The main purpose of this reservoir is the flood mitigation
in the downstream territory. Other purposes are enhancing the outflow from the reservoir
and using the outflow for hydropower generation.

The dam has a masonry gravity body made of gneiss stone. Originally there was a special
waterproof (siderosten) coating protected by a double layer cement plaster on the upstream
face of the dam. Water is released from the reservoir through four outlets. Two bottom
outlets are placed in transverse galleries in the dam body. Each outlet is fitted with two
outlet valves for outflow regulation and with a small hydropower plant in valve housing at
the downstream toe. Another two outlets are situated in the bypass tunnel, which is driven
in the right hillside rock. The outlets on the bypass are fitted with three outlet gates operated
from the control shaft or the adjoining underground machine room. These outlets empty
into a 142 m long tailrace tunnel.

The flood water passes through two uncontrolled spillways. The crest spillway with seven
sections is situated close to the right abutment. The side spillway is situated on the left
reservoir bank. The water is released from the side spillway apron down a stepped paved
chute into the stilling basin below the dam where the water carried by the crest spillway,
the bypass tailrace tunnel, and the bottom outlets is also diverted. 

Pohlednice ze stavby hráze a přelivuDokončená obtoková štola a zakládání hráze

Dokončená hráz při pohledu z návodní stranyStavba tělesa hráze v roce 1912

Projektová dokumentace – situace nádrže, hydrogram povodňové vlny z roku 1897

Ukázka historické projektové dokumentace přehrady Vyhláška o vodoprávním řízení z r. 1908
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Situace a příčný řez hrází 
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Technické údaje / Technical details
Vlastník / Owner Česká republika
Správce, provozovatel / Operator Povodí Labe, státní podnik
Účel nádrže / Purpose ochrana před povodněmi, nadlepšení průtoků, energetika, rekreace /

flood protection, flow enhancement, hydropower generation 

and recreation

Hydrologie / Hydrology
Vodní tok (říční km) / River (fluvial km) Doubrava (40,392) 
Plocha povodí k profilu hráze / Catchment area 201,18 km2

Průměrný průtok / Mean flow 1,76 m3.s–1

100letý průtok / 100 year flood flow 141 m3.s–1

Hráz / Dam
Typ / Type gravitační, zděná z lomového kamene / gravity, masonry dam

Výška (nad základovou spárou) / Height (above foundations) 31,0 m
Výška (nad terénem) / Height (above terrain) 23,3 m
Délka v koruně / Crest lenght 142,0 m
Nadmořská výška koruny / Crest elevation 325,90 m n. m.
Objem tělesa hráze / Volume of dam 35 000 m3

Nádrž / Reservoir
Zatopená plocha (314,83 m n. m.) / Reservoir water surface 7,1 ha
Zásobní objem nádrže (309,31–314,83 m n. m.) / Active storage 0,262 mil. m3

Ochranný objem nádrže (314,83–324,81 m n. m.) / Flood storage 1,368 mil. m3

Celkový objem nádrže (ke kótě 324,81 m n. m.) / Reservoir capacity (total) 1,683 mil. m3

Spodní výpusti / Bottom outlets
Počet, průměr potrubí / Number, conduit diameter hrázové / bottom 2 × DN 800 mm

v obtoku / on bypass 2 × DN 1 200 mm
Počet uzávěrů / Number of valves (gates) hrázové / bottom 2 × 2

v obtoku / on bypass 2 × 3
Typ uzávěrů / Valve (gate) type hrázové / bottom návodní revizní šoupátkový / sluice valve

provozní klapkový / butterfly valve (control)

v obtoku / on bypass provizorní návodní šoupátkový / sluice valve

revizní šoupátkový / sluice valve

provozní segmentový / radial gate (control)

Maximální kapacita (celkem) / Maximum outlet capacity (total) 43,68 m3.s–1

Bezpečnostní přeliv / Spillway
Typ / Type nehrazený korunový přeliv / uncontrolled crest spillway

nehrazený boční přeliv / uncontrolled sidespillway

Délka přelivné hrany / Spillway edge lenght korunový / crest 35 m (7 × 5 m)
boční / side 97,4 m

Maximální kapacita (při Hmax) / Maximum spillway capacity (at maximum water level)

korunový / crest 32,1 m3.s–1

boční / side 98,8 m3.s–1

Vodní elektrárna / Hydropower plant
Počet a typ turbín / Number and type of turbines 2 × Bánki
Instalovaný výkon / Installed capacity 2 × 75 kW
Spád / Rated head 12,4 m
Hltnost turbín / Maximum utilizable flow 2 × 0,860 m3.s–1

Segmentový uzávěr výpusti v obtokové štoleBoční bezpečnostní přeliv při povodni


