
Vodní dílo Amerika 
kraj: Plzeňský 

kat. území: Strašice v Brdech 
(býv. vojenský újezd Brdy, dnes CHKO Brdy) 

dílčí povodí: Berounka 
vodní tok: Klabava, ř. km 37,6 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 



Vývoj záměru v posledních letech 
• 2007/07 – Studie odtokových poměrů v povodí Klabavy 

– zhodnocení povodňového ohrožení území, vyhodnocení stávajícího stupně PPO, návrh možných 
tech. opatření pro zvýšení PPO (16 profilů), obsahuje rovněž návrh ret. nádrže v lokalitě Amerika 

• 2008/07 – Nesouhlasné stan. MO k umístění nádrže v lok. Amerika 
– potvrzení záporného stanoviska z roku 2007 

• 2011/09 – Protokol o pořízení Generelu území chráněných pro ak. pov. vod 
– podepsán ministrem životního prostředí a zemědělství pro stanovení základních zásad využití 

těchto území jako podklad pro návrh politiky úz. rozvoje a úz. plánovací dokumentace 
– obsahuje 65 lokalit vč. lok. Amerika 

• 2011/12 – Nesouhlasné stan. MO u místění nádrže v lok. Amerika 
– reakce na další podnět PVL učiněný v souvislosti s přípravami na zrušení VÚ Brdy 

• 2014/06 – JEDNÁNÍ - Hrádek u Rokycan, reakce na povodeň 2013 
– účast starostů a hejtmana Plzeňského kr. 
 ZÁVĚR: příslib PVL, na základě žádosti starostů, zadat studii retenční nádrže v profilu Amerika a 

obnovit jednání s MO 



Vývoj záměru v posledních letech 
• 2015/01 – PVL zadává studii proveditelnosti vodního díla v lok. Amerika 

– cíl zejména určit velikost retenčního prostoru pro transformaci stoleté povodně na neškodný 
odtok, určit velikost neškodného odtoku, stanovit hlavní parametry hráze a nádrže, analyzovat 
povodňové škody a rizika a vyčíslit ekonomickou efektivnost 

• 2015/06 – Požadavek na PVL zařadit vodní dílo Amerika do návrhu opatření v 
rámci Plánu dílčího povodí Berounky 
– zaslal Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy 

• 2015/08 – PVL zařazuje VD Amerika do Plánů dílčího povodí Berounky 
• 2015/08 – PVL byla odevzdána zpracovaná Studie VD Amerika 
• 2015/09 – JEDNÁNÍ - Rokycany, představení Studie VD Amerika 

– účast starostů a zástupců Plzeňského kr. 
– součástí i prezentace Studie opatření na ochranu před negativními účinky povodní na území 

svazku obcí v povodí Klabavy, zpracoval VRV na základě objednávky Dobrovolného svazku 
obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, která navrhuje 39 opatření v intravilánech obcí 
a 18 v extravilánu s doporučením prioritního protipovodňového opatření pro obce níže po 
toku Suchou nádrž Malá Amerika 

 ZÁVĚR: Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy a další obce podporují 
snahu PVL o realizaci VD Amerika jako základního prvku PPO v úseku Strašice-Rokycany, 
příslib obce Strašice o zařazení záměru do ÚP 



Vývoj záměru v posledních letech 
• 2015/12 – JEDNÁNÍ – PVL + MO + MZe + VLS + KÚ Plzeňského kr. 

– prezentace Studie vodního díla Amerika 

– MO a VLS předány podklady a žádost o vyjádření ke Studii VD Amerika 

• 2016/01 – Požadavek na urychlené projednávání záměru VD Amerika a zahájení 
výstavby co nejdříve 
– zasláno ministrem zemědělství generálnímu řediteli PVL 

• 2016/02 – Stanovisko MO ke Studii vodního díla Amerika 
– doporučení na dopracování Studie o vnější vlivy a následně zabezpečit požadavky na provoz 

dotčených staveb ve správě MO 

 PODMÍNKY MO JSOU V RÁMCI DALŠÍ PŘÍPRAVY STAVBY SPLNITELNÉ 

• 2016/05 – Nesouhlasné stanovisko obce Strašice k záměru VD Amerika 

• 2016/05 – JEDNÁNÍ – Rokycany, prezentace Studie VD Amerika vč. stanoviska MO 
– účast starostů a hejtmana Plzeňského kr. 

 starosta obce Strašice vysvětluje změnu v postoji obce Strašice k VD Amerika, PVL nabízí schůzku 
s občany přímo v obci Strašice za účelem projednání připomínek veřejnosti 

 



Vývoj záměru v posledních letech 
• 2016/06 – AOPK a CHKO Brdy - vyjádření ke studii 

– řada výhrad, záměr nelze objektivně posoudit bez dalších podkladů a bez biologického hodnocení 
vlivu díla na populaci raka kamenáče a mapování společenstev a druhů rostlin a živočichů 

• 2016/10 – TERMÍN – VD Amerika - variantní studie technického návrhu 
– zpracování variantního řešení hráze, hlavních vypouštěcích objektů, rešerše potenciálních 

zemníků atd. 

• 2016/11 – TERMÍN – VD Amerika – biologické průzkumy 
– biologické průzkumy území, které by mohlo být výstavbou vodního díla dotčeno 



Lokalita 





Základní hydrologická data 
Plocha povodí: 69,52 km2 

 
 
Průtok Q1 Q2 QNEŠ Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1 000 Q10 000 

m3.s-1 8,54 13,5 19,4 22,1 30,2 39,5 53,8 66,7 118,7 192,1 

Kulminace Q100 

do 10 hod. od začátku 
povodně 
 
Objem pro transformaci 
TPV100 na QNEŠ: 1,75 mil. m3 

 
 



Vodní dílo 
• suchá nádrž na Klabavě, ř. km 37,6, nad lokalitou Amerika 
• II. kategorie z hlediska TBD 
• zemní homogenní hráz, příklad možného konstrukčního 

řešení 
• max. výška hráze 21,85 m 
• délka vzdutí při Q1 000 je cca 1,1 km, zatopená plocha cca 

29 ha, objem cca 2 mil. m3 

• transformace Q100 (66,7 m3.s-1) na QNEŠ (19,4 m3.s-1) 
• BP – boční, kóta přelivné hrany 539,40 m n. m. (≈H100), 

dl. 50 m 
 















Vliv vodního díla 

• Strašice-začátek Rokycan -
pouze místní vybřežení v 
extravilánech obcí 

• Kyšice-Dýšina - omezený 
pozitivní vliv 

• Dýšina-ústí do Berounky - 
nepatrný až nulový účinek 

• pod VD Klabava ovlivněno 
manipulací na tomto VD 

• prakticky žádný vliv na 
Berounku  

 



Ekonomické zhodnocení 

• Stavební náklad na VD a vyvolané investice: 

546 mil. Kč bez DPH 

• Redukce kapitalizovaného rizika: 

619 mil. Kč bez DPH 

• ochrana 1 340 osob 

• ukazatel poměrné ekonomické efektivnosti: 

PU = 1,133 



Vývoj záměru 
• 06/2014 

– jednání se starosty a hejtmanem Plzeňského kraje v Hrádku u Rokycan, příslib zpracování studie VD Amerika 

• 06/2015 

– požadavek Dobrovolného svazku obcí – HBPK na zahrnutí VD Amerika jako opatření do plánu dílčího povodí Berounky 

• 08/2015 

– odevzdání zpracované studie VD Amerika společností Sweco Hydroprojekt a. s. 

– zahrnutí připomínek DSO – HBPK do návrhu plánu dílčího povodí Berounky 

• 09/2015 

– vstupní informace o studii VD Amerika na jednání se starosty a zástupci KÚ Plzeňského kraje v Rokycanech – podpora záměru 

• 12/2015 

– prezentace Studie VD Amerika pro ministerstva obrany ČR, AČR, VLS ČR, ministerstvo zemědělství a dalších 

• Vojenské lesy a statky ČR – žádost o vyjádření 

• ministerstvo obrany ČR – žádost o vyjádření 

• 01/2016 

– dopis ministra zemědělství s žádostí o co nejrychlejšího zahájení stavby 

• 02/2016 

– kladné stanovisko ministerstva obrany ČR (za splnění řady podmínek) 

• 04/2016 

– jednání na CHKO Brdy, žádost o vyjádření 

– jednání se zástupci obce Strašice, žádost o vyjádření 

• 05/2016 

– nesouhlasné vyjádření obce Strašice 

– prezentace Studie a pracovní jednání se starosty a zástupci Plzeňského kraje v Rokycanech 

• 06/2016 

– stanovisko AOPK - CHKO Brdy - řada výhrad, záměr nelze objektivně posoudit bez dalších podkladů a bez biologického hodnocení vlivu 
díla na populaci raka kamenáče a mapování společenstev a druhů rostlin a živočichů 

 















DĚKUJI ZA POZORNOST 

Ing. Jiří Stratílek 
Ing. Jiří Štětka 

Povodí Vltavy, státní podnik 
oddělení realizace investic 


