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ÚVOD 
 Vodní Nádrž Soběnov se nachází v severozápadní části  Novohradských hor na říčce 
Černé, východně od Kaplice, nedaleko obce Soběnov. Spadá do správy Povodí Vltavy s. p., 
závod Horní Vltava. Primárním účelem této přehrady je zadržovat vodu pro vodní elektrárnu a 
ochrana před povodněmi. Je považována za nejstarší přehradu v jihočeském regionu. Při 
povodni v roce 2002 byla přehrada protržena. Od roku 2005 je opravena a opět plně slouží 
svému původnímu účelu. 

HISTORIE VÝSTAVBY 
 

Počátkem 20. století vyvstala v jižních Čechách potřeba elektrifikace, podmiňující 
rozvoj průmyslu. Roku 1921 vznikla v Českých Budějovicích akciová společnost Jihočeské 
elektrárny, která se tohoto úkolu ujala. Svou pozornost obrátila na využití síly vodních toků. 
Společnost se rozhodla vybudovat přehradu na říčce Černé v Novohradských Horách (říčka 
Černá společně se svým přítokem Pohorským potokem patří k nejmenším evropským tokům 
v minulosti využívaných k voroplavbě).  

 
Bylo rozhodnuto postavit přehradu v místě bývalého Dvořákova mlýna, přehrazením 

mělkého údolí na říčním kilometru 6,400. Postavena byla vlastní přehrada (z části sypaná a 
z části zděná kamenná). Při začátku vzdutí byl vybudován jez s vorovou propustí, která 
zajišťovala plynulé převádění vorů okolo vodní nádrže. Odběrný objekt malé vodní elektrárny 
byl umístěn u levého břehu. Voda na elektrárnu je vedena tunelem do vyrovnávací komory, 
ze které voda proudí tlakovým potrubím na samotnou elektrárnu . 

 
 Stavba probíhala v letech 1922 – 1925. Vodní elektrárna byla uvedena do provozu 

v roce 1926 a byla nepřetržitě v provozu až do léta 2002, kdy provoz přerušilo protržení 
přehrady při povodni (Obrázek 1). Elektrárna byla znovu uvedena do provozu v roce 2005. 

 
V době svého vzniku zásobovala elektrárna elektrickou energií mnoho obcí. 

Nejvzdálenější byla obec Větřní s továrnou na výrobu papíru. Také zásobovala okolní obce 
jako Soběnov, Pořešín a ještě některé menší.  

 
Za éry komunismu byla elektrárna znárodněna. Až po roce 1989 byla vrácena soukromé 

firmě a poté prodána společnosti JČE. Tato společnost byla odkoupena společností Eon, které 
elektrárna v současné době patří. 
 

 
Obrázek 1 – Protržená přehrada (srpen 2002) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Nádrž 
Celkový objem:      73,2 tisíc m³ 
Plocha:       3,8 ha 
Kóta dna nádrže:     576,810 m n.m. 
 

Hráz 
Typ hráze:      betonová tížná hráz 
Přeliv :      čelní korunový, nehrazený 
Říční km:       6,400 
Kóta koruny:      585,36 m n.m. 
Délka koruny:      90,0 m 
Šířka koruny:      3,6 m 
Výška hráze nade dnem:    8,55 m 
Výška hráze nad základy:    11,35 m 
 

Elektrárna 
Typ turbíny:      Francis 
Počet turbín:      2 
Hltnost:       2 x 3,0 m³/s 
Spád:       59,34 m 
Výkon:       2 x 616 kW 
 
 

 

 
Obrázek 2 – Podélný řez elektrárnou 
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ČÁSTI VODNÍHO DÍLA 
 

Celé vodní dílo Soběnov se skládá celkem z pěti částí: 
 

- přehrada 
- jez pro obtok přehrady 
- odběrný objekt a tunel 
- objekt vyrovnávací komory 
- malá vodní elektrárna (MVE) 

 

 
Obrázek 3 – Fotomapa (přehrada + jez pro obtok přehrady) 
 

 
Obrázek 4 – Fotomapa (vyrovnávací komora a elektrárna) 
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Přehrada 
Kamenná hráz je dlouhá 21m a dosahuje výšky 8,5 metru (Obrázek 5). Přehrada je 

postavena před ohybem řeky Černé 6,4 km od soutoku s řekou Malší (2,5 km od obce 
Soběnov). Původní objem přehrady byl 55 700 m3 při přepadové hraně 582,3 m.n.m.,v roce 
1950 byly na pevná přepadová pole postaveny 30 cm vysoké pohyblivé nástavky a na hlavní 
stavidlo pevné nástavky, které zvýšily objem přehrady na 73 200 m3. Vodní plocha má rozlohu 
3,94 hektarů. Hladina vody v nezanesené nádrži by mohla klesat až o 2,4 m (objem při hladině 
stálého nadržení je 10 500 m3).V současné době vzhledem k nánosům může hladina klesat jen 
o 1,42 m, využitelné množství 55 550 m3, t.j. kapacita pro plný výkon elektrárny bez přítoku 
po dobu 5,23 hodin.  

 
Přehrada měla do roku 2002 dvě pevná přepadová pole, každé 10,5m široké. Pravou 

stranu přehrady tvořila sypaná hráz, která byla právě v roce 2002 protržena během povodně. 
V letech 2005 - 2006 byla přehrada rekonstruována. Protržená část přehrady byla nahrazena 
dalšími dvěmi přepadovými poli z kamenného zdiva. U levého břehu je odběrný objekt pro 
přivaděč na MVE. V levé části koruny je výpustný objekt hrazený dvoutabulovým stavidlovým 
uzávěrem (Obrázek 6). V levé části hráze je také nenápadné vyústění výpusti kalové jímky 
odběrného objektu. 

 
Rekonstrukci provedla firma Vodohospodářské stavby České Budějovice, spol. s r. o. 

Investorem bylo Povodí Vltavy, s. p. a celkové náklady na rekonstrukci činili 49,6 miliónů Kč. 
Akce byla hrazena z dotace Ministerstva zemědělství na odstranění škod po povodni 2002. 

 
Součástí rozsáhlé rekonstrukce byla také stabilizace a opevnění koryta říčky Černé 

v oblouku pod přehradou. Dno a břehy koryta byly opevněny kamennou rovnaninou 
z masivních kamenných bloků. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 5 – Přehrada (pohled proti proudu) 

 
Obrázek 6 – Dvoutabulový uz. 
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Jez pro obtok p řehrady 
Jez pro odtok přehrady je hlavně historickou záležitostí. Na říčce Černé se dříve hojně 

plavilo dřevo. Majitelé dřeva pouštěli vodu pro plavení ze svých rybníků. Nechtěli, aby jim 
elektrárna brala vodu a navíc pod přehradou by nebyl dostatek vody pro plavení. Dřevo by také 
nešlo přeplavit přes hráz přehrady, která je cca 5 metrů vysoká. Proto se jez zavřel a voda tekla 
pouze kanálem kolem přehrady ,který končí asi 200 metrů dlouhou retardérou (Obrázek 8). Její 
dno tvoří soustava pražců, zabraňující zde velké rychlosti proudu zvětšením vnitřního tření 
vody. Jde o zdrhadla systému Bazika, instalovaná pro potřeby dřívější voroplavby. Plavební 
kanál pod přehradou má spád 5% v délce 98 m (retardery) a 4% v délce 52 m.  

 
Nyní má tento jez a kanál význam pouze při povodni, kdy je možné pouštět vodu kolem 

přehrady, aby nehrozilo její protrhnutí. Jez je asi 1,5 metru vysoký, má tři přelivná pole, z toho 
dvě jsou pevná a jedno je hrazené příčnými trámci (Obrázek 7).  

 
Propust je možné zahradit buď hned v prostoru jezu (zamezí se vtoku vody i do kanálu 

vedoucího kolem nádrže) nebo na úrovni přehrady (kanál je napuštěn, ale propustí voda 
neprotéká). V obou případech jsou použity tabulové uzávěry ovládané mechanicky (Obrázek 
9). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 7 – Jez na začátku vzdutí 

 
Obrázek 8 – Vorová propust 

 
Obrázek 9 – Tabulový uzávěr  
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Odběrný objekt a tunel 
Je umístěn u levého břehu přehrady (Obrázek 11) Odběrný objekt pro MVE má hrubé 

brlení o třech polích s manipulační lávkou, za ní usazovací kalovou jímku s výpustí 1x1 m a na 
pravém boku odpadní kanál do prostoru pod přehradou. Za kalovou jímkou je jedno pole 
jemného brlení a za ním štolová uzávěrka. Přivaděč vody pro elektrárnu je veden štolou o 
spádu 0.51% v délce 577m, dále krytým betonovým kanálem 544m dlouhým o spádu 0,56%, 
na jehož konci je šoupátkový uzávěr v betonové šachtě. Krytý kanál má 2 odvzdušňovací 
otvory, kruhové věže, 5m vysoké zděné objekty (Obrázek 10). Kanál je sedmidílný spojený 
dilatací a ústí do vyrovnávací komory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt vyrovnávací komory 
Vyrovnávací komora je železobetonová budova (Obrázek 13) Na pravém boku přiléhá 

kobka s přepadovou rourou, která ústí do jalového žlabu (Obrázek 12), který svádí přepadovou 
vodu do starého řečiště asi 50m před elektrárnou. Před přepadem jsou dvoutunová vrata. Pokud 
se uzavře přívod vody k turbíně, tlaková vlna, která se šíří zpět potrubím do vyrovnávací 
komory vrata otevře, a voda odteče kanálem pryč z vyrovnávací komory. Objem vyrovnávací 
komory je přibližně 1000m3. Vtok z vyrovnávací komory do tlakového potrubí je na pravém 
boku komory, je dvoudílný, otvory 2x2m, každý opatřen rychlouzávěrem, jehož spuštění je 
ovládáno elektricky i mechanicky. Vytažení se provádí na místě kočkou. Za rychlouzávěry je 
dvoudílné jemné brlení, za ním konické zaústění do tlakového potrubí. Tlakové potrubí je 
ocelové, nýtované, kryté, zakotvené v betonových blocích a je 177,54 metru dlouhé. Potrubí je 
opatřeno 3 průlezy, vede do vodní rozvodny pod strojovou elektrárny a končí hydraulickým 
uzávěrem před turbínou č.1. 
 
 

   

 

 

 
Obrázek 10 – Větrací šachta  

Obrázek 11 – Obděrný objekt MVE 

 
Obrázek 12 – jalový žlab 

 

 
   Obrázek 13 – Objekt 
vyrovnávací komory 
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Malá vodní elektrárna (MVE) 
Hydroelektrárna na Černé (Obrázek 14) byla postavena v letech 1922-1925 jako 

elektrárna všeužitečná a od roku 1926 byla v nepřetržitém provozu až do roku 2002, kdy došlo 
k protržení hráze v důsledku povodně. 

 
V této hydroelektrárně jsou instalovány 2 horizontální spirálové Francisovy turbíny 

(Obrázek 15). Turbíny byly vyrobeny v ČKD. Průměr oběžného kola je 478 mm a šířka je 
205mm. Účinný spád vody pro turbínu je přibližně 59,4 metru. Každou turbínou proteče 
1,37m3 vody za vteřinu a má 1000 otáček za vteřinu. Výkon jedné turbíny je 736 kW. Lopatky 
turbín lze natáčet automatickým olejovým regulátorem. Pohon je proveden dvěma řemeny od 
hřídele generátoru (zvlášť roztěžník a olejové čerpadlo). Regulátor je vybaven rychlouzávěrem 
ovládaným hydraulicky a automatickou i dálkovou změnou otáček (elektromotor) ovládanou 
od rozvaděče. 
 

 
Obrázek 14 – Budova elektrárny 
 

POVODEŇ 2002 
 V srpnu roku 2002 prodělala VN Soběnov největší povodeň v její dosavadní historii. 
V noci z 7. na 8. srpna 2002 došlo ke kulminaci této povodně (první povodňová vlna). 
Kulminační průtok byl stanoven hodnotou 213 m3/s. Bylo to v 5.00 hodin ráno. Tato povodeň 
způsobila protržení zemní sypané části hráze. Došlo k tomu v důsledku přelití koruny a 
následnému podemletí hráze ze strany vzdušného líce. Kameny z protržené hráze jsou dodnes 
roztroušeny v korytě do vzdálenosti cca 2 km od přehrady. Při  příchodu druhé kulminace (v 
noci z 13. na 14. srpna) již nebyla VN Soběnov schopna plnit ochranou funkci. Druhá 
povodňová vlna na této přehradě byla nižší než ta první, ve valné většině ostatních tomu bylo 
naopak… 
 
 Při rekonstrukci přehrady byla protržená zemní část nahrazena dalšími dvěmi 
přelivnými poli, tím pádem musel být vytvořen nový manipulační řád. 
 

Poskytnutí údajů a průchodu obou těchto povodňových vln mám slíbené od Ing. Zdeňka 
Zídka z Povodí Vltavy, včetně manipulačních řádů původní i nynější rekonstruované přehrady.  
 
 
 
 
 

 
Obrázek 15 – Strojovna MVE 
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HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Hydrologická data 
Délka povodí Černé:     23,75 km 
Délka povodí Pohorského potoka:   15,50 km 
Plocha povodí:      142 km2 
Průměrný průtok (za posledních 25 let):  1,60 m3/sec 
Maximální průtok (v roce 2002):     212 m3/sec 
Minimální průtok (v roce 1953):   0,05 m3/sec 
Průtok Q355:      0,184 m3/sec 
 
Průtok Q100:      150 m3/sec 
Průtok Q50:      110 m3/sec 
Průtok Q5:       62 m3/sec 
 

Nádrž 
Maximální plocha nádrže:    43 000 m2 
Maximální objem nádrže:    83 800 m3 
Kóta hladiny stálého nadržení:   579,810 m n.m. 
Kóta hladiny zásobního objemu:   582,210 m n.m. 
Kóta maximální hladiny:    583,260 m n.m. 
 

ZDROJE INFORMACÍ 
 
Povodí Vltavy, s.p. – Ing. Zdeněk Zídek 
Informační tabule u přehrady 
Vlastní terénní průzkum 
http://.pvl.cz    
http://cs.wikipedia.org       
http://ve-sobenov.ic.cz 
http://chmi.cz    
http://novohradky.info 
http://prehrady.cz       
http://heis.vuv.cz    
http://betontks.cz 
http://calla.cz   
 

ZÁVĚR 
 Vodní nádrž Soběnov je v některých mapách označovaná též jako „Hradiště“. Nádrž 
patří mezi vyhledávané turistické lokality díky své historii, technické zajímavosti a šetrnému 
zasazení do krajiny. Nedaleko přehrady se nachází zřícenina hradu a vyhlášená lezecká lokalita 
Sokolčí. Přehrada vešla do povědomí při povodni v roce 2002, kdy byla zničena. Myslím, že 
tato zkušenost otevřela oči mnoha institucím i jednotlivcům a v budoucnu se bude věnovat 
větší pozornost podobným vodním dílům. 
 


