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Anotace 

Sedláček, Jiří. Významné opravy vodních děl v Moravskoslezském kraji po roce 1997. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010. 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám opravami vodních děl v Moravskoslezském kraji po roce 

1997. Úvodní část práce je věnována základnímu přehledu o typech a účelech vodních děl. 

Dále popisuji oblast povodí Odry a údolní nádrţe, které se zde nachází. Nejrozsáhlejší část 

své práce věnuji vodním dílům Šance a Morávka. Zde se zabývám důvody jejich rekonstrukce 

a také způsobu jejich realizace. V závěrečné části se věnuji ochraně obyvatelstva pod těmito 

vodními díly. 
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Annotation  

Sedláček, Jiří. Significant Repairs of Hydraulic Structures in the Moravian-Silesian Region 

after the Year 1997. Ostrava: Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 

2010. 

 

In my bachelor thesis, I am focusing on repairs of hydraulic structures in Moravian-Silesian 

region after the year 1997. First part is dedicated to basic overview of types and purposes of 

hydraulic structures. Next part is describing basin of Odra and valley reservoirs in it. The 

biggest part of my thesis is concerned with waterworks Šance and Morávka. Here I am mainly 

writing about the reasons and execution of their reconstructions. The last part is about 

protection of inhabitants living down-stream of these structures. 
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1 Úvod 

V letech 1997 a 2002 zasáhly naše území rozsáhlé povodně, které dokonale prověřily úroveň 

povodňové ochrany v České republice. Na základě těchto události došlo v této oblasti 

k mnoha změnám. Jednou z nich bylo vytvoření technické normy vodního hospodářství  TNV 

75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Tato norma z roku 2003 

zpřísnila poţadavky na provoz vodních děl. Důsledkem toho bylo přehodnocení 

hydrologických podkladů u některých vodních děl a příprava takových podmínek, aby tyto 

poţadavky bylo moţno v budoucnu splnit. 

Ve své bakalářské práci se zabývám opravami vodních děl v povodí Odry po roce 1997. 

Zaměřím se na dvě nejrozsáhlejší rekonstrukce, které měly za cíl zvýšit bezpečnost těchto děl 

a tím i obyvatel pod těmito vodními díly. První z nich je právě probíhající rekonstrukce VD 

Šance, jejímţ hlavním smyslem je příprava této stavby na bezpečné převedení kontrolní 

desetitisícileté povodně. Druhou stavbou je pak rekonstrukce VD Morávka, která proběhla v 

letech 1996 – 2000 a jejímţ cílem byla jak oprava těsnícího prvku hráze, tak i celková 

rekonstrukce vodního díla po jeho třicetiletém provozu. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat významné opravy vodních děl v Moravskoslezském kraji 

provedené po roce 1997. Práce se zaměří především na důvody oprav a jejich vliv na zvýšení 

bezpečnosti vodních děl. 
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3 Rešerše 

Bosch, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005. 323 s. ISBN 80-7342-048-1  

Tato publikace mapuje historii vodního hospodářství v povodí Odry od 11. století aţ do 

současnosti. Mimo jiné se zabývá vývojem výstavby přehrad a jejich následným provozem. 

VD Šance Převedení extrémních povodní - Projektová dokumentace stavby pro zadání 

veřejné zakázky, 2009. Zpracovatel POVODÍ ODRY a.s. 

Projektová dokumentace obsahuje veškeré technické a mapové podklady pro připravovanou 

rekonstrukci VD Šance. 

Operační plán „Ochrana území pod vodním dílem Šance před zvláštní povodní“, 

Zpracovatel HZS MSK. [cit. 2010-9-4].  

Operační plán obsahuje veškeré důleţité informace pro případ zvláštní povodně na VD Šance. 

Jsou zde obsaţeny veškeré postupy, zásady a opatření pro dané záchranné sloţky a dotčené 

orgány.  

Operační plán „Ochrana území pod vodním dílem Morávka před zvláštní povodní“, 

Zpracovatel HZS MSK. [cit. 2010-9-4].  

Operační plán obsahuje veškeré důleţité informace pro případ zvláštní povodně na VD 

Morávka. Jsou zde obsaţeny veškeré postupy, zásady a opatření pro dané záchranné sloţky a 

dotčené orgány.   
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4 Základní pojmy 

Vodní dílo - jedná se o stavbu, která slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému 

usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání s 

vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů apod. Jedná se 

především o přehrady, hráze, vodní nádrţe a jiné vodní stavby [14]. 

Kategorie vodních děl - vodní díla se rozdělují do I. – IV. kategorií a to podle mnoţství 

ohroţených osob, velikosti ztrát na lidských ţivotech, moţných škod na vodním díle, 

přilehlém okolí a ţivotním prostředí [15]. 

Povodeň -  je výrazné přechodné zvýšení hladiny toku, ať jiţ v důsledku náhlého zvětšení 

průtoku, nebo zmenšením průtočnosti koryta [19]. 

Záplavové území - administrativně určené území, které můţe být při výskytu přirozené 

povodně zaplaveno vodou [14]. 

Průlomová vlna - je charakteristická vysokou rychlostí, značnými destrukčními účinky, 

ohroţením rozsáhlých území, vysokou pravděpodobností ohroţení lidských ţivotů a majetku 

v zasaţeném území. Graficky se vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu 

vodního toku [17]. 

Bezpečnostní přeliv - slouţí k převádění povodňových průtoků, nejčastěji navrhované na 

povodeň (Q100) s dodrţením předepsaného převýšení koruny přehrady a kontrolní povodeň 

(Q1000 nebo Q10 000), kdy nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti stability přehrady [12]. 

Spodní výpusti - slouţí k převádění běţných průtoků, k prázdnění či plnění nádrţe, umoţňují 

hospodaření s vodou [12]. 

Retenční prostor - slouţí k přechodnému zadrţení části povodně. Je aktivován zaplavením 

nebo řízeným napuštěním [12]. 
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5 Vodní díla 

V kapitole popisuji základní informace o vodních dílech. Zabývám se zde moţným vyuţitím 

přehrad, jejich dělením podle druhu konstrukcí a pouţitého materiálu. Dále rozebírám pojem 

technicko-bezpečnostní dohled a jeho legislativní vymezení. Popisuji moţné důvody 

poškození sypaných hrází a také samotný jev zvláštní povodně. 

5.1 Přehrady a jejich účel 

Pojem přehrada se často vyuţívá jako termín pro údolní nádrţe, ale z technického hlediska se 

jedná pouze o vlastní vzdouvací těleso – hráz v systému vodního díla. Pro snadnější 

srozumitelnost nebudu ve své práci tyto pojmy striktně rozlišovat. 

Přehradu můţeme charakterizovat jako víceúčelové vodní dílo, které přehrazuje vodní tok a 

tím kulminuje vodu. Toto vodní dílo plní vţdy několik účelů v určitém pořadí a to podle 

jejich priority [2].  

Mezi základní účely budování přehrad patří: 

 Vytvoření protipovodňové ochrany, 

 Zajištění minimálních průtoků v tocích pod nimi, 

 Zásobování průmyslu vodou, 

 Výroba elektrické energie, 

 Chov ryb, vyuţívání vodních ploch k rekreaci apod. [2] 

5.2 Rozdělení přehrad 

Přehrady se rozdělují podle několika základních charakteristik, a to především podle 

pouţitého stavebního materiálu, typu konstrukce a statického působení. 

5.2.1 Rozdělení přehrad podle hlavního stavebního materiálu 

Stavební materiál určuje svými mechanickými vlastnostmi nejvýrazněji konstrukční 

uspořádání a statické působení přehrad, proto je druh pouţitého stavebního materiálu jedno ze 

základních hledisek při rozdělování přehrad. Rozeznáváme několik základních typů. 

Přehrady z místního materiálu - Budují se z místních materiálů, převáţně z místních zemin, 

z nespojovaného kamene nebo jiných podobných materiálů. Přehrady se skládají z části 

stabilizační, těsnící a ochranné. Podle druhu materiálu se dále dělí takto: 

 zemní přehrady, jejichţ základní hmotou pro stabilizační část je zemina. Ty dále 

dělíme podle způsobu výstavby na přehrady sypané a naplavované, a také podle 

sloţení tělesa v příčném řezu na přehrady homogenní a přehrady s těsnicím prvkem.  
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 kamenité přehrady se stabilizační částí z lomového kamene bez pojiva. Podle způsobu 

výstavby je dále dělíme na přehrady rovnané a sypané. Mají vţdy zvláštní těsnící 

prvek. 

 zonální kamenité a zemní přehrady, jejichţ stabilizační částí je kombinace kamenité 

části a zemní části. Zemní částí plní v tomto případě zpravidla i funkci těsnící [2]. 

Betónové přehrady - Těleso přehrady je vytvořeno z cementového betonu (prostého, 

ţelezového, předpjatého) nebo z betonových dílců.  

Dřevěné přehrady - Tento druh přehrad je dnes spíše vzácností, mohou být s kamennou 

zátěţí nebo bez ní. 

Ocelové přehrady - Mohou být pevné nebo pohyblivé (častěji mají obdobné uspořádání jako 

jezy). Pohyblivé přehrady regulují hladinu nádrţe pohybem klapky. Pevné přehrady jsou zcela 

ojedinělé [2]. 

Kombinované přehrady - Tento druh přehrad se vyznačuje tím, ţe jsou v podélném směru 

(napříč údolí) sloţeny z několika přehradních typů, často z různých materiálů [2]. 

5.2.2 Rozdělení přehrad podle konstrukce a statického působení 

Pod pojmem statické působení přehrady je myšlen způsob, kterým se přenáší tlak vody na 

podloţí. To je určeno především vlastnosti stavebních materiálů. Síly se od zatíţení přehrady 

do podloţí přenášejí tíţným účinkem, klenbovým účinkem nebo spojením s podloţím [2].  

Přehradní typy se podle konstrukce a statického působení dělí: 

 přehrady z nesoudrţných nebo málo soudrţných materiálů, 

 tíţné (gravitační) přehrady (kaţdý svislý kolmý blok je schopen samostatně vlastní 

tíhou vzdorovat zatíţení a přenášet je do podloţí),  

 klenbové přehrady (převádějí převáţnou část zatíţení klenbovým účinkem do boků), 

kupolové přehrady (klenbové přehrady s výrazným zakřivením konstrukce),   

 členěné přehrady (konstrukce rozdělena na několik prvků- deskové, klenbové, 

kupolové),  

 přehrady zvláštní konstrukce (kotvené, předpjaté, z dílců) [2]. 

5.3 Technicko-bezpečnostní dohled 

TBD nad vodními díly lze definovat jako odbornou činnost, která posuzuje technický stav 

vodních děl, slouţících ke vzdouvání nebo zadrţování vody, z hlediska jejich bezpečnosti, 
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stability a moţných příčin poruch. Péče o bezpečnost je souhrn opatření k odstranění nebo 

sníţení rizik, jeţ vodní díla představují svojí existencí, provozem a technickým stavem [19]. 

Legislativně je rámec systému TBD vymezen zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o vodách a vyhláškou č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. 

Systém bezpečnostního dohledu VD můţeme rozdělit do dvou úrovní. První z nich je soubor 

povinností uloţeným subjektům, které se podílejí na přípravě a výstavbě VD, vlastníkům VD 

pro jejich provoz, včetně všech období oprav a změn aţ po eventuální ukončení provozu. 

Druhou z nich je činnost státu, jehoţ úkolem je vymezení povinností a úkolů pro výše 

uvedené subjekty a následně pak v kontrole plnění uloţených povinností [19]. 

Vodní díla z pohledu TBD rozdělujeme do I. aţ IV. kategorie. Do kategorií se VD zařazují na 

základě moţného rizika ohroţení lidských ţivotů, moţných škod na majetku, vzniklé škodě 

na ţivotním prostředí a vytvoření ekonomických ztrát státu z omezené funkce. VD Šance je 

zařazeno do kategorie I., VD Morávka pak do kategorie II. [15].  

5.4 Poruchy sypaných hrází 

Mezi nejčastější příčiny poruchy sypaných hrází patří vnitřní eroze hráze nebo jejího podloţí. 

Nejpravděpodobnějším místem, kde takováto poruchu můţe nastat je exponovaná oblast na 

styku heterogenních materiálů, betonových objektů, případně potrubí a násypu hráze. Další 

častou příčinou destrukce sypané hráze je podle statistik její přelití při povodních v důsledku 

nedostatečné kapacity nebo poruchy bezpečnostních a výpustných zařízení. Jednou z dalších 

příčin poruchy můţe být např. chybná manipulace, sesuv v nádrţi nebo překročení 

navrhovaného průtoku [19]. 

5.5 Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodeň je průtoková vlna, která vznikla umělými vlivy. Rozeznávají se tři druhy 

zvláštních povodní a to podle charakteru situace, která můţe nastat při stavbě nebo provozu 

vodního díla: 

 ZPV typu 1 - narušení vzdouvacího tělesa (hráze) VD, 

 ZPV typu 2 - porucha vzdouvací konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení 

VD při neřízeném odtoku vody z nádrţe, 

 ZPV typu 3 - nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti VD 

mimořádným vypouštěním vody z nádrţe [19].  
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6 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza rizik patří k zcela zásadním úkolům v komplexním zabezpečení prevence závaţné 

havárie. Analýza rizik je zaměřena na identifikaci a kvantifikaci zdrojů, ohroţujících ţivoty a 

zdraví osob, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek. Pro provedení analýzy a 

hodnocení rizik existuje celá řada metod. V praxi se často vyuţívá kombinace několika metod 

[20]. 

Ve své práci uvádím pouze přehled několika vybraných metod. Jednotlivé dílčí kroky analýzy 

rizik, včetně seznamu těch nejpouţívanějších metod uvádím v příloze č. 5. 

Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis) 

Zahrnuje bezpečnostní prohlídky vybraných technologií, které jsou prováděny inspekčními 

pochůzkami. Tato prohlídka se zaměřuje na moţné rizikové situace, včetně návrhu opatření 

na zvýšení bezpečnosti [20]. 

Kontrolní seznam (Check List) 

Jedná se o systematickou kontrolu, která prověřuje splnění předem stanovených podmínek a 

opatření. Je to velmi jednoduchá metoda pro rychlou provozní kontrolu [20].  

Co se stane, kdyţ ... („ What - If?" Analysis) 

Metoda je především zaměřena na hledání moţných následků vybraných poruch zařízení [20]. 

Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis) 

Metoda sleduje průběh procesu od vyvolání události přes konstruování událostí vţdy na 

základě dvou moţností - příznivé a nepříznivé [20].  

Analýza poruch a jejich účinků (Failure Mode and Effects Analysis)  

Tato analýza umoţňuje hledání následků a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených poruch zařízení [20].  

Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis)  

Systematická zpětná analýza rozvoje událostí za vyuţití řetězce příčin, které mohou vést k 

vybrané vrcholové události [20].  
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7  Povodí Odry 

V kapitole předkládám celkové informace o povodí Odry. Nejprve se zabývám mezinárodní 

oblasti povodí Odry, kde popisuji jeho rozlohu, přítoky apod. Následně popisuji charakter 

povodí na našem území. Nakonec se věnuji údolním nádrţím v tomto povodí, kde se 

pokouším popsat jejich účel. 

7.1 Mezinárodní povodí Odry 

Mezinárodní oblast povodí Odry je rozprostřena na ploše 118 861 km
2
. Největší část se 

nachází na území Polské republiky, kde zabírá 106 057 km
2
, tj. 89,2 %. Podstatně menší 

plochu zaujímá povodí na území Českou republiky, zde má rozlohu 7 217 km
2
, tj. 6,1 % a 

nejmenší část připadá na území Spolkové republiky Německo, kde zaujímá pouze 5 587 km
2
, 

tj. 4,7 % (Příloha č.3) [17]. 

Řeka Odra pramení ve výšce 632 m n. m. v Oderských vrších, v jihovýchodní části Nízkého 

Jeseníku. Hlavní tok má délku 855 km a je šestým největším přítokem Baltského moře. 

Dlouhodobý průměrný roční odtok řeky Odry činí 17,1 miliard m
3
 (podle údajů z poslední 

vodoměrné stanice Hohensaaten-Finows před ústím do Štětínské zátoky), coţ odpovídá 

průměrnému průtoku 540 m
3
/s. Mezi nejvýznamnější levostranné přítoky Odry patří Opava, 

Olawa, Bystrzyca, Kladská Nisa, Kaczawa, Bobr a Luţická Nisa. Z pravé strany to jsou pak 

přítoky Ostravice, Olše, Kłodnica, Mala Panew, Stobrawa, Widawa, Barycz a Varta. Poslední 

jmenovaný přítok je zároveň tím největším. Přítok Varta ústí do Odry v říčním kilometru 

617,5 a se svým dlouhodobým průměrným průtokem 224 m
3
/s přivádí do Odry kolem 40 % 

jejího průměrného dlouhodobého průtoku. Povodí Varty má rozlohu přesahující 54 000 km
2
 a 

představuje přibliţně polovinu celkového povodí Odry [17]. 

7.2 Povodí Odry na území ČR 

Oblast povodí Odry na území ČR se nachází v severovýchodní části republiky (Obrázek 1). 

Na jihozápadě sousedí s oblastí povodí Moravy a povodím Váhu. Na severovýchodě sousedí s 

polskou částí povodí horní Odry a s povodím Visly a vtéká na území Polské republiky 

soutokem Odry a Olše v prostoru Bohumína [1]. 
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Obrázek 1 Plán oblasti povodí Odry [17] 

Území, na kterém se nachází oblast povodí Odry, můţeme charakterizovat jako značně 

výškově členité. To je dáno jeho polohou mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd 

a současně otevřením k severu do Slezské níţiny. Více jak 80 % plochy povodí dosahuje 

nadmořských výšek mezi 200 a 600 m n. m. Pouze méně neţ 5 % území pak přesahuje výšku 

terénu 800 m n. m. [17]. 

Moravskoslezská část povodí Odry je z morfologického a orografického hlediska tvořena 

dvěma různorodými územními celky. Severozápadní část probíhající linii nivy řeky Odry 

patří z geologického hlediska k soustavě Českého masivu, jihozápadní část pak k soustavě 

Karpat. Vzájemná odlišnost těchto dvou celků má zásadní vliv na hydrologické poměry území 

a tím i na strukturu říční sítě. Z hydrologického hlediska patří velká část povodí k územím s 

vysokým mnoţstvím ročních sráţek (horské oblasti přes 1 000 mm). Celkový odtok je proto 

relativně velký, ale zároveň velmi nerovnoměrný, protoţe petrografický charakter hornin 

většiny území je nepříznivý pro akumulaci podzemní vody [1]. 

7.3  Údolní nádrţe na území povodí Odry 

První úvahy o budování přehrad na území povodí Odry pocházejí ze začátku 20. století. 

V letech 1902 a 1903 zasáhly území rozsáhlé povodně, které byly hlavním hybným faktorem, 

proč se začalo nad moţnostmi výstavby mnohem intenzivněji pracovat. Probíhalo mnoho 

jednání především mezi pruskými a rakouskými úřady, které však ukončila první světová 

válka. Přehradní program vypracovaný v roce 1911 vytipoval 22 vhodných lokalit pro stavbu 

údolních přehrad. Po válce ale spolupráce s Německem skončila, a tak byl přehradní program 

revidován. Pozornost se zaměřila na pět lokalit: Šance na Ostravicí, Nové Heřminovy na 

Opavě, Kruţberk a Ţimrovice na Moravici a Spálov na horní Odře. V těchto lokalitách se 
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začaly provádět intenzivní geologické práce. Postupem času došlo k přehodnocení účelu 

přehrad, kdy se začalo přemýšlet především o energetické vyuţití, účel zásobování vodou byl 

spíše potlačen. Situace se změnila po roce 1945, kdy odborníci došli k názoru, ţe pro 

zásobování Ostravska vodou je výstavba přehrad naprosto nutná. První poválečná vláda 

schválila výstavbu přehrady v lokalitě Kruţberk, a tak se v roce 1948 mohlo začít se 

stavebními pracemi. S rostoucími nároky ostravského průmyslu bylo rozhodnuto o další 

stavbě přehrady. Byla vybrána lokalita u Ţermanic, stavba přehrady byla zahájena v roce 

1951. Od zahájení stavby Ţermanic následovala velká vlna výstavby přehrad na beskydské 

straně povodí Odry. Jednalo se o výstavbu přehrad: Těrlicko na Stonávce, Baška na Baštici, 

Olešná na Olešné, Morávka na Morávce a Šance na Ostravici, které byly postupně uváděny 

do provozu aţ do roku 1969. Momentálně poslední dokončenou přehradou na území povodí 

Odry je Slezska Harta. Tato stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997 [17]. 

V současné době je naplánovaná výstavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku 

(Obrázek 2). Náklady na realizaci této stavby a dalších protipovodňových opatření na horním 

toku Opavy mají dosáhnout aţ 7,5 miliard korun. 

 

Obrázek 2 Počítačová vizualizace přehrady v Nových Heřminovech [17] 

7.3.1 Základní technické údaje přehrad [17] 

Podrobné technické údaje, včetně náčrtů řezů přehrad jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Vodní dílo Těrlicko 

Údolní nádrţ na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 aţ 1964. Jejím hlavním 

účelem je zásobování Třineckých ţelezáren provozní vodou. Dalším důleţitým účelem je 

povodňová ochrana níţe leţícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod 

nádrţí a vyuţití nádrţe pro rekreaci. 
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Jedná se o zemní přehradní hráz se šikmým sprašovým těsnícím jádrem. Podloţí hráze náleţí 

k vnějšímu pásmu karpatského flyše, pro něhoţ je typické střídání břidlic, jílovců a pískovců. 

Pod hrází je provedena jednořadá injekční clona. 

Vodní dílo Ţermanice 

Údolní nádrţ na Lučině u Ţermanic byla vybudována v letech 1951 aţ 1957 za účelem 

zásobování ostravského průmyslu provozní vodou. Z důvodu nedostatečné vodnosti Lučiny 

bylo nutné vybudovat převod vody z řeky Morávky. V současné době je hlavním účelem VD 

Ţermanice zásobení Nové Huti a.s. v Ostravě a Biocelu Paskov a.s. provozní vodou, dále pak 

nadlepšování průtoků v toku pod přehradou a v neposlední řadě výroba elektrické energie. 

Jedná se o betonovou tíţní hráz. Tato hráz je zaloţena v prostředí sloţitých geologických 

poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloţí. 

Vodní dílo Olešná 

Nádrţ se nachází na řece Olešná u Frýdku - Místku. Se stavbou se začalo v roce 1960 a 

dokončena byla v roce 1964 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrţí. Jejím 

hlavním účelem bylo zajištění dodávek vody pro průmysl, povodňová ochrana Paskova, 

rekreace a chov ryb. 

Zemní hráz vodního díla je tvořena ze sprašových hlín, na návodní straně čistých, na vzdušné 

s příměsí štěrků. Těsnící část je zavázána do podloţí betonovou zídkou a těsnícím zářezem. 

Podloţí je těsněno jednořadou cementovou injekční clonou. 

Vodní dílo Baška 

Vodní nádrţ na Baštici v Bašce byla vybudována v letech 1958 aţ 1961. Jedná se o malou 

vodní nádrţ, jejímţ hlavním účelem je rekreační vyuţití a zajištění minimálního průtoku pod 

hrází. 

Hráz vodního díla je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Stabilizační část je z hrubých štěrků, 

zaloţená na sprašovém pokryvu podloţní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno 

těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. 

Vodní dílo Kruţberk 

Vodní nádrţ Kruţberk na řece Moravici byla vybudována v letech 1948 aţ 1955. Mezi hlavní 

úkoly VD Kruţberk patří zajištění dodávek surové vody po vodárnu v Podhradí, nadlepšování 

průtoků na Moravici, Opavě a Odře, ale také k vytvoření lepších podmínek pro ţivot v tocích 

a umoţnění průmyslových odběrů z nich. 
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Jedná se o betonovou tíţní hráz, která je zaloţena do skalního podloţí tvořeného kulmskými 

břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloţí je řešeno jednořadou injekční clonou do 

hloubky 25 - 30 m. Další součástí vodního díla je i zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na 

pravostranném přítoku Lobník, jejím hlavním účelem je zachycení splavenin. 

Vodní dílo Slezská Harta 

Záměrem výstavby údolní nádrţe na Moravici u obce Slezská Harty bylo posílení níţe 

leţícího vodárenského zdroje Kruţberk.  Mezi dalšími účely nádrţe patří příznivé ovlivnění 

jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, 

umoţnění odběrů vody pro průmysl a o vyuţití vodní energie. 

Hráz VD Kruţberk je kamenitá se šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým 

filtrem a přechodovou zónou. Tato hráz je zavázána do skalního podloţí injekční štolou, na 

pravém břehu zavazovací stěnou. Podloţí je těsněno injekční clonou do hloubky 10 aţ 55 m.  
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8 VD Šance 

V této kapitole se podrobně věnuji vodnímu dílu Šance. Jsou zde popsány důvody výstavby a 

účel VD. Dále obsahuje informace o jednotlivých částech VD, včetně jejich technických 

parametrů. Je zde popsána protipovodňová ochrana a způsob její realizace. Zabývám se zde 

faktory, které ohroţují bezpečnost vodního díla, jako jsou například sesuvná území. Dále pak 

sledováním jednotlivých prvků technicko-bezpečnostního dohledu.  

V poslední části kapitoly se zabývám právě probíhající rekonstrukcí VD. Snaţím se popsat 

záměr rekonstrukce, včetně všech navrhovaných variant. Uvádím zde vizualizace nových 

objektů, včetně jejich technických parametrů. 

8.1 Historie přehrady 

První historické úvahy o moţnosti postavit přehradu na řece Ostravicí u Šancí se datují 

k začátku minulého století, a to prováděním řady geologických průzkumů. Podmětem 

k zahájení průzkumů byly zejména v minulosti se opakující rozsáhlé povodně, především ty 

z roku 1902 a 1903. Nemalou roli na nutnost výstavby přehrady měly i stále rostoucí 

poţadavky na zásobování pitnou vodou a to jak pro obyvatelstvo, tak i rozvíjející se průmysl. 

Stavba přehrady byla zahájena v roce 1964 vybudováním staveniště a přístupových cest. Bylo 

také nutné odstranit 135 objektů, především rodinných domů a 59 objektů určených 

k rekreaci. S nasypávání hráze se začalo v roce 1965, tato činnost byla provázena mnoha 

poruchami v podloţí, musela se zde provézt náročná sanace. Stavba byla ukončena v roce 

1969 a mohlo se tedy začít s napouštěním. V polovině roku 1970 zkomplikovala napouštění 

povodeň, která však dokonale prověřila funkčnost vodního díla. Hladina tehdy stoupla o 12 

metrů během 32 hodin a muselo se provézt odpouštění na plnou kapacitu spodních výpustí.  

Napouštění bylo ukončeno v lednu roku 1972. V své době bylo toto vodní dílo s výškou 60 

metrů nejvyšší sypanou hrází v České republice [1]. 

8.2 Současný stav přehrady 

Dnes přehrada slouţí především pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou, kde patří 

k hlavním zdrojům Oblastního ostravského vodovodu. Mezi další důleţité funkce patří sníţení 

povodňových průtoků v území níţe po toku aţ po město Ostrava, dále pak korigování průtoků 

v řece Ostravici, kompenzační nadlepšování průtoků pro průmyslovou výrobu a také 

energetické vyuţití průtoků. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti vody byla určena v povodí 

nádrţe pásma hygienické ochrany [1].  
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8.3 Hráz 

Jedná se o kamenitou hráz se šikmým středním hlinitým těsněním a jednovrstvým filtrem 

(Obrázek 3). Hráz byla sypána z místních zdrojů, kde stabilizační kamenité zóny hráze byly 

sypány po vrstvách 1,5 metrů, návodní strana hráze byla sypána ve vrstvách 0,4 metrů. V 

podloţí hráze od štoly ke vzdušnímu líci byly ponechány údolní štěrky. Líce hráze tvoří 

neupravená kamenitá sypanina, na návodní straně při koruně je kámen urovnán [5]. 

Podloţí hráze je těsněno injekční clonou, která má hloubku 20 aţ 90 metrů. Koruna hráze má 

šířku 8 m. Na návodní straně je proveden masivní vlnolam (směrně 0,7 m nad úrovní koruny 

hráze). V nejhlubším místě údolí je vybudována odvodňovací chodba délky 163,75 m. 

Odvedení průsaků z injekční štoly a odvodňovací chodby je zajištěno gravitačním potrubím s 

vyústěním do koryta pod hrází. Po hrázi je vedena obsluţná komunikace šířky 4 m [5]. 

 

 

Obrázek 3 Příčný řez hrází VD Šance [17] 

1. hliněné těsnící jádro     5. drcený lomový kámen 

2. filtr       6. beton 

3. štěrk       7. injekční štola  

4. štěrk a sutě s netříděným lomovým kamenem 8. drén a. údolní štěrk b. pískovec s vloţkami 

jílovitých břidlic 

 

8.4 Nádrţ 

Voda v nádrţi zaplavuje údolí řeky Ostravice v délce 7,60 km, údolí pravostranného přítoku 

Řečice v délce 2,20 km a levostranného přítoku Velkého potoka v délce cca 1,25 km. Zátopa 

dosahuje největší šířky cca 750 m. V prostoru nádrţe se vyskytují dvě sváţná území – pravý 

břeh v údolí Řečice a levý břeh údolí Ostravice v prostoru bývalého staveništního 

kamenolomu [5]. 
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8.5 Funkční objekty 

Umístění funkčních objektů je načrtnuto v příloze č. 2. V této části kapitoly uvádím jejich 

základní přehled a základní parametry.  

8.5.1 Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar 

Bezpečnostní boční přeliv je situovaný v nádrţi u pravobřeţního zavázání koruny hráze do 

terénu. Na přeliv s vodorovnou přelivnou hranou délky 16,50 m, navazuje skluz (Obrázek 4) o 

šířce 6,50 m ve dně s podélným sklonem 27% a 45 %. Skluz je situován těsně při 

pravobřeţním úţlabí hráze a je ukončen odrazovým můstkem do vývaru. Účelem vývaru je 

převedení vody ze skluzu do koryta řeky Ostravice (délka vývaru 42,50 m, šířka ve dně 10,20 

aţ 17,50 m a hloubka 3,50m). Do vývaru jsou vyústěny také rozstřikovací uzávěry spodních 

výpustí a odpady od turbín z elektrárny umístěné vpravo od skluzu [5]. 

   

Obrázek 4, Skluz (vlevo), horní přemostění skluzu (vpravo) [5] 

8.5.2 Štoly spodních výpustí 

Výpustné štoly jsou součástí spodních výpustí (Obrázek 5), které jsou napojeny na obtokovou 

a vodovodní věţ. Štoly jsou vedeny v oblouku v pravém břehu přehradního profilu [5]. 

 

Obrázek 5 Konec skluzu, dolní přemostění, spodní výpusti [5] 
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8.5.3 Odběrná věţ 

Odběrnou věţ tvoří vodovodní a obtoková věţ (Obrázek 6). Obě samostatné věţe mají v 

příčném profilu kruhový tvar o vnitřním světlém profilu 4,10 m. Strojovna je přístupná z 

pravého břehu z prostoru domku hrázného visutou lávkou pro pěší o dvou polích celkové 

délky 115,20 m. Odběr vody je zajištěn pomocí odběrných etáţí, které mají podle odběrných 

horizontů 5 úrovní. Ovládání uzávěrů odběrných etáţí ve vodovodní věţi a stavidlových 

tabulí na obou štolách je moţné ze strojovny i z domku hrázného. Ovládání uzávěrů 

odběrných etáţí na obtokové věţi je moţné pouze ze strojovny [5]. 

 

Obrázek 6 Odběrná věţ [5] 

8.6 Technické parametry VD 

V této kapitole uvádím základní technické parametry VD Šance, zejména objemové 

charakteristiky a parametry jednotlivých technických zařízení. 

Tabulka 1 Naplnění v letním období [17] 

Letní období   Kóta [ m.n.m.] Zatopená plocha Objem 

(květen - říjen) min max [mil m2] [mil m2] 

Stálé zadrţení  444,61 469,71 0,000 - 0,348 0,000 - 2,459 

Zásobní prostor  469,71 501,61 0,348 - 2,507 2,459 - 42,430 

Retenční ovladatelný  501,61 504,20 2,507 - 2,774 42,430 - 49,258 

Retenční neovladatelný 504,20 506,91 2,774 - 3,056 49,258 - 57,160 
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Graf 1 Grafické znázornění naplnění nádrţe VD Šance v letním období  

 

Tabulka 2 Naplnění v zimním období [17] 

Zimním období Kóta [ m.n.m.] Zatopená plocha Objem 

(listopad - duben) min max [mil m2] [mil m2] 

Stálé zadrţení  444,61 469,71 0,000 - 0,348 0,000 - 2,459 

Zásobní prostor  469,71 502,61 0,348 - 2,546 2,459 - 43,440 

Retenční ovladatelný  502,61 504,20 2,546 - 2,774 43,440 - 49,258 

Retenční neovladatelný 504,20 506,91 2,774 - 3,056 49,258 - 57,160 

 

 

Graf 2 Grafické znázornění naplnění nádrţe VD Šance v zimním období 
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Technické parametry jednotlivých funkčních objektů VD Šance: 

Tabulka 3 Základní parametry hráze [17] 

Délka koruny hráze   342,25 m  

Šířka koruny hráze  6,00 m  

Šířka hráze v patě   215,00 m   

Nejniţší místo v údolí   451,11 m.n.m.  

Kóta koruny hráze   508,11 – 507,89 m.n.m.  

Vrch těsnícího jádra   507,11 m.n.m.  

 

Tabulka 4 Základní parametry spodních výpustí [17] 

Kóta osy vtoku obtokové štoly 452,61 m n.m. 

Kapacita obtokové štoly při kótě 506,91 m n.m. 70,00 m3/s 

DN obtokové štoly 3000 mm 

DN spodní výpusti obtokové štoly (rozstřikovací uzávěr) 2000 mm 

Délka obtokové štoly 301,00 m 

Kóta osy vtoku vodovodní štoly 452,21 m n.m. 

Max. kapacita při hladině 506,91 m n.m. 42,60 m3/s 

DN vodovodní štoly 2200 mm 

DN spodní výpusti vodovodní (rozstřikovací uzávěr) 1600 mm 

Délka vodovodní štoly 327,00 m 

 

Tabulka 5 Základní parametry přelivu [17] 

Délka přelivné hrany 16,50 m   

Kapacita přelivu při hladině 507,54 m.n.m. 140 m3/s  

Kóta koruny přelivu 504,20 m.n.m.  

 

8.7 Hydrologická situace 

Tato oblast se vyznačuje vysokým kolísáním průtoku (poměr mezi minimálním a 

maximálním povodňovým průtokem dosahuje hodnoty 1:6038). Tento stav je zapříčiněn 

především nepravidelnými vysokými sráţkami (průměrné roční sráţky 837 mm), které jsou 

pak příčinou rychle nastupujících povodní [17]. 

8.8 Protipovodňová ochrana VD Šance 

Protipovodňová ochrana je řešena v rámci Manipulačního řadu vodohospodářské soustavy 

povodí Odry a je také zakotvena v manipulačním řádu VD Šance. K transformaci povodní má 

VD Šance vyhrazený retenční prostor, který je rozdělen na ovladatelnou a neovladatelnou 

část. Objem vody v nádrţi se mění v závislosti na ročním období (Graf 1, Graf 2). Rozdílnost 

velikosti objemu je dána skutečností, ţe povodně se vyskytují především v letním období, z 

tohoto důvodu je retenční prostor větší a to na úkor zásobního prostoru nádrţe. Objem 
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retenčního prostoru lze také zvětšit pomocí odpouštění zásobního prostoru nádrţe, to se vţdy 

děje na základě předpovědí intenzivních sráţek nebo předpokládaného tání sněhové 

pokrývky. Všechny tyto činnosti jsou rozhodující pro ovlivnění povodňové situace níţe 

v povodí Ostravice, a pokud se podaří vyhnout společné kulminaci s Opavou a Odrou, tak 

můţou mít pozitivní dopad na povodňovou situaci na Odře [3]. 

Činnostmi popsanými v manipulačním řádu VD Šance lze teoretickou povodňovou vlnu Q100 

s kulminačním přítokem 313 m
3
/s (Tabulka 6) a objemem 29 mil m

3
 transformovat na průtok 

cca 70 m
3
/s, který je brán jako bezpečný odtok pod hrází [5].  

Mezi základní sledované prvky v rámci protipovodňové ochrany patří: 

 Kóty hladiny,  

 Hodnoty odtoku z nádrţe,  

 Měření velikosti sráţek, 

 Objemu vodárenského odběru, 

 Vodní hodnoty sněhu, 

 Výšky sněhové pokrývky,  

 Tloušťky ledu,   

 Teploty vzduchu a vody v nádrţi 

Tabulka 6 Hodnoty pro určování SPA VD Šance [5] 

tok profil 
SPA (cm) SPA (m3/s) Povodňový průtok Qn [m3/s] 

Plocha [km2] Q [m3/s] 
I. II. III. I. II. III. Q1 Q2 Q10 Q50 Q100 

Ostravice Šance pr. přít. 190 220 245 30 50 70 55 124 161 262 313 146 3,23 

 

8.8.1 Povodně na VD Šance 

Nejvýznamnější povodní v historii VD Šance byla bezesporu červencová povodeň z roku 

1997, která zasáhla ve větší či menší míře území celého povodí Odry. Povodeň byla 

provázena dvěma kulminacemi. Před příchodem povodně byla dne 5.7.1997 v 17:00 hladina 

v nádrţi na kótě 502,37 ⃰ m n.m., která odpovídá hodnotě 5 cm pod úrovni maximální zásobní 

hladiny. První kulminace přítoku nastala dne 7. 7. 1997 ve 2 hodiny při přítoku 290 m
3
/s, kdy 

se povodňový průtok přibliţoval Q100 = 313 m
3
/s. Odtok byl postupně zvyšován na aţ na 

úroveň 110 m
3
/s a kóty bezpečnostního přelivu (502,37 ⃰ m n.m) bylo dosaţeno dne 7. 7. 1997 

ve 3 hodiny, hladina kulminovala stejného dne kolem 16 hodiny. Druhá kulminace přítoku 
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přišla kolem půlnoci z 8. 7. 1997 na 9. 7. 1997 a to při průtoku 265 m
3
/s (Q50 = 262 m

3
/s). 

Hladina vody v nádrţi začala postupně stoupat aţ ke kótě maximální retenční hladiny (507,37 ⃰ 

m n.m) a také se začala zvyšovat rychlost pohybu sesuvu Řečice (podrobněji níţe v kapitole 

Sesuv Řečice). Bylo proto rozhodnuto otevřít spodní výpusti na plnou kapacitu a tak odtok 

dosáhl hodnoty 230 m
3
/s. Okamţitě po otevření spodních výpustí byla nařízena evakuace 

obyvatelstva z ohroţených lokalit. Díky intenzivnímu sníţení sráţek mohla být uţ po 2 

hodinách sníţen na 110 m
3
/s. Provedená manipulace naštěstí nezpůsobila přelití hrází ve 

Frýdku – Místku a ani nevyřadila přivaděče surové vody z nádrţe pro zpracování v Nové Vsi, 

které byly ohroţeny jiţ při průtoku přibliţně 100 m
3
/s. Maximální hladiny v nádrţi (507,05 ⃰ 

m n.m) bylo dosaţeno dne 9. 7. 1997 ve 2 hodiny a retenční prostor byl zaplněn z 94 %. 

V období od 4. 7. 1997 do 8. 7. 1997 dosáhl celkový úhrn sráţek hodnoty 617 mm, coţ tvoří 

více neţ polovinu celkového ročního úhrnu. Během povodně přiteklo do nádrţe 51,3 mil. m
3 

vody, tento objem překračuje hodnoty tisícileté povodně (PV1000 = 40,2 mil. m
3
) [3].  

Další významnou povodní byla povodeň ze září roku 1996. Před začátkem povodně 

dosahovala hladina vody v nádrţi kóty 499,51 ⃰ m n.m , coţ bylo 2,89 m pod úrovni 

maximální zásobní hladiny. Postupně se přítok začal prudce zvyšovat a jeho kulminace 

dosáhla dne 7. 9. 1996 v 11 hodin, kdy přítok dosahoval hodnoty 430 m
3
/s (to odpovídá 

přibliţně hodnotám třistaleté vody). Díky počáteční velkosti zásobního prostoru dosáhl 

kulminační odtok pouze hodnoty 70 m
3
/s, která je povaţována za bezpečnou [3].

1
  

                                                
⃰ - kóty uváděné ve výškovém systému Jadran, který byl od roku 2000 nahrazen výškovým systémem Balt po vyrovnání (BpV). Pro VD 

Šance jsou výškové kóty v BpV o 0,39 m níţe neţ v Jadranu.  
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8.9 Geologické podmínky 

VD Šance leţí v oblasti karpatského flyše v godulských vrstvách. Skalní podklad je tvořen z 

glaukonitických pískovců a jílovité břidlice. Hlavní směr puklin je kolmý na směr vrstev a v 

přehradním profilu se nachází několik poruchových zón. Pokryvné útvary jsou tvořeny 

údolními štěrky mocnosti kolem 4 m [3]. 

8.10 Sesuvná území 

Mezi velice významné bezpečnostní riziko ohroţující VD Šance patří sesuvná území. 

V blízkosti VD se nachází dvě sesuvná území. Prvním se nachází na levém břehu nádrţe a má 

název Kamenolom. Druhým je sesuv Řečice, který se nachází na pravém břeku nádrţe.  

V současné době je mnohem větším rizikem druhý jmenovaný.  

8.10.1 Sesuv Řečice 

Jedná se o největší a také nejznámější sesuv na území ČR. Sesuv se nachází v jiţním svahu 

Čupelu (943 m n.m.), který tvoří pravý břeh nádrţe VD Šance. Tento sesuv je aktivní jiţ od 

doby, kdy byla nádrţ Šance uvedena do provozu [11]. 

Hlavní příčinou pohybu svahu je především sycení vrstev vodou z nádrţe. Tyto vrstvy jsou na 

jiţním svahu nepříznivě ukloněny po svahu směrem do údolí. Rozdílná situace je na protějším 

svahu, zde vrstvy zapadají do svahu a ke vzniku sesuvů nedochází. 

Intenzita svahových pohybů je přímo závislá na dešťových sráţkách a úrovni hladiny v 

nádrţi. Z hlediska kritických stavů byla situace napjatá zejména po povodních v r. 1997. 

Sráţkový úhrn v době povodní byl tak intenzivní, ţe hladina vody ve velmi krátkém intervalu 

(16 hodin) stoupla ve střední části sesuvu o více neţ 3,5 metrů a rychlost sesuvu se zvýšila 

z hodnoty 1 mm/den na hodnotu 37-38 mm/den. Celkový pohyb za 4 dny od 6.7.1997 0
00 

hod. 

do 10.7.1997 0
00 

hod. dosáhl téměř přesně 40 mm a průměrné rychlosti tedy 10 mm/den.
 
V 

současné době se rychlost sesouvání pohybuje v řádu mm za den. Celkový objem sesuvu činí 

cca 7 mil. m
3
 [10]. 

Sledování pohybu sesuvu Řečice se dále zabývám v kapitole Technicko-bezpečnostní dohled. 

8.10.2 Sesuv Kamenolom 

Tento sesuv se nachází na levém břehu nádrţe a v minulosti slouţil jako hlavní zdroj 

materiálu pro stavbu hráze. Pohyb sesuvu byl sledován v období 1994 – 1998 pomocí dvou 

kontrolních základen, kde byl měřen pohyb na trhlinách BRMS 1 a 2 (body relativního 

měření sesuvu). Hodnoty z BRMS-1 ukazují podstatně menší pohyb neţ  je na BRMS-2, kde 

pohyb dosáhl za 19 let celkem 630 mm (Obrázek 7) [10]. 
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Obrázek 7 Časový průběh pohybu sesuvu Kamenolom kontrolovasného měření BRMS 1 a 2 [10] 

Z měření BRMS-2 můţeme zjistit, ţe k zrychlení pohybu dochází především v zimním 

období. Na rozdíl od sesuvu Řečice nemá zrychlení pohybu souvislost s nástupem hladiny 

v nádrţi [10]. 

Z průběhu pohybu za povodní z let 1996 a 1997 lze vysledovat, ţe nehrozí náhlé zrychlení 

pohybu sesuvu Kamenolom současně se sesuvem Řečice. S největší pravděpodobností nebude 

docházet k pohybu velkých bloků hornin, které přesahují rozměr deseti metrů. Nelze ovšem 

vyloučit padání menších bloků pískovců z důvodu pomalého vysouvání čela sesuvu [10]. 

8.11 Technicko-bezpečnostní dohled  

Prováděná kontrolní měření a pozorování prověřují především stav hráze, její stabilitu, ale 

také posuzují její bezpečnost a ţivotnost. Tato měření jsou především zaměřena na sledování 

deformací a průsakového reţimu. Velkou pozornost ovšem vyţaduje sledování jiţ výše 

zmiňovaného sesuvu Řečice.  

8.11.1 Měření absolutních a relativních posunů  

K sledování absolutních posunů jsou vyuţívány především geodetické metody. Horizontální 

posuny se měří trigonometricky a záměrnou přímkou, svislé posuny pak pomocí nivelace.  

Trigonometricky se sledují posuny kontrolních bodů na vzdušním líci hráze ve čtyřech 

výškových úrovních, kde se měření provádí z devíti pozorovacích pilířů. Ze stejných pilířů se 

provádí i měření pomocí horizontální přímky. Touto metodou se měří pohyby 21 kontrolních 

bodů, které jsou umístěny na koruně hráze, návodní bermě a vzdušném líci. Nivelační měření 
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probíhá měřením posunů 29 bodů v oblasti koruny hráze a 96 bodů v hrázových chodbách. 

Deformace podloţí se kontrolují v injekční chodbě [3].  

Sledováním absolutních posunů bylo zjištěno, ţe je zde poměrně významné sedání násypu 

hráze. Nejvíce se to projevuje uprostřed koruny hráze, kde sedání násypu přesáhlo hodnotu 

470 mm. Nejvyšší vodorovný posun, který se neměří v koruně hráze, ale v úrovni 492,5 m 

n.m. dosáhl hodnoty 440 mm [3]. 

Systém sledování relativních posunů je zaměřen na kontrolu náklonu odběrné věţe, která je 

sledována pomocí klínometru na čtyřech základnách. Také se sledují vzájemné posuny bloků 

injekční chodby, a to pomocí deformetrických základen, které jsou umístěny na spárách mezi 

objekty [3]. 

8.11.2 Sledování průsakového reţimu 

Systém sledování průsakového reţimu je zaloţen na měření piezometrických výšek v podloţí 

hráze, kde se kontroluje především účinnost injekční clony. Součástí systému je i měření tlaku 

vody ve filtru pro kontrolu těsnosti jádra, měření hladiny vody v podhrází a svazích údolí. 

Měří se také přímý průsak do injekční štoly [3]. 

Průsakový reţim lze hodnotit jako ustálený. Nejvíce je drenáţní systém ovlivněn silnými 

sráţkami, kdy při vydatných deštích dosahují výtoky z drénu aţ několika desítek litrů. Mimo 

deštivá období se výtoky pohybují kolem dvou litrů za sekundu. Mezi další faktory 

ovlivňující průsakové poměry pod hrází je stav naplnění štol spodních výpustí. Obezdívka 

štol byla jiţ několikrát injektována, naposledy tomu bylo v roce 2008, sice došlo k výraznému 

sníţení hladiny vody pod hrází, ale reakce na vypouštění a napouštění je stále měřitelná [3]. 

8.11.3 Kontrolní sledování sesuvu Řečica 

Jiţ před začátkem stavby VD Šance bylo prováděno mnoho inţenýrsko-geologických 

průzkumů, jejichţ cílem bylo posoudit vliv vzdutí vody v nádrţi na její stabilitu. Výsledkem 

byla prognóza, ţe po naplnění nádrţe přehrady Šance dojde s vysokou pravděpodobností 

k oţivení svahového pohybu. To se následně potvrdilo v letech 1970 – 1972, kdy probíhal 

zkušební provoz [1]. 

Po ověření aktivizace svahového pohybu byla v roce 1973 na ţádost odborné komise 

MZVLH zpracována zpráva, ve která pracovníci TBD VD Šance posuzovali celkové rizika 

vyvolané aktivizací sesuvu Řečice. Ze zprávy vyplynulo, ţe i při velmi rychlém sesuvu 

nedosáhnou materiální škody ani 50% nákladů, které by bylo potřeba vynaloţit na preventivní 

stabilizaci sesuvu. Na základě této zprávy nebylo z ekonomického důvodu ke stabilizaci 

sesuvu přikročeno [3]. 
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Obrázek 8 Umístění automatických snímačů výšky hladiny [10] 

Jak uţ bylo zmíněno výše, mezi hlavní faktory ovlivňující aktivitu sesuvu patří výška hladiny 

vody v sesuvu nad smykovou zónou a výška hladiny vody v nádrţi. Proto byly v rámci 

inovace kontrolního systému instalovány automatické snímače výšky hladiny vody ve 

studnách K-7 a K-6 (Obrázek 8). Snímač K-7, který je umístěný na patě svahu v západní části 

sesuvu, poskytuje cenné informace v době intenzivních sráţek. Jedná se především o údaje o 

výšce vzdutí hladiny vody na patě svahu nad úroveň hladiny v nádrţi [3]. 

8.11.4 Model vodního díla 

Pro účely posouzení bezpečnosti vodního díla a přípravy jeho následné rekonstrukce byly 

prováděny modelové práce. Tyto práce měly několik fází, v první fázi byl proveden rovinný 

model, který měl za úkol prověřit stabilitu hráze. V druhé fázi byl proveden prostorový model 

levé poloviny hráze, ten měl prověřit odolnost těsnění hráze vůči hydraulickým vlivům a vůči 

vzniku příčných trhlin. V poslední fází byla v rámci projektových prací pro přípravu 

rekonstrukce přelivových zařízení modelována pravá polovina hráze, kde se posuzoval vliv 

stavebních prací na těleso hráze, především v napojení pravé vstupní šachty na násyp hráze. 

Provedením modelových prací bylo zjištěno, ţe potenciální smykové plochy vytvořené 

modelem budou mít po vybudování přitěţovací lavice dostatečný stupeň bezpečnosti [3].   
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8.12 Rekonstrukce VD Šance 

8.12.1 Záměr rekonstrukce 

V současné době jsou ve světě i v ČR kladeny mnohem větší nároky na bezpečnost vodních 

děl, neţ tomu bylo v minulosti. Po zkušenostech z povodní z let 1997 a 2001 se pohled na 

moţná rizika spojená výskytem extrémních povodní razantně změnil. Aktuálně se poţaduje, 

aby VD Šance vyhovělo posouzení dle TNV 75 2935 z roku 2003. Z této technické normy 

vyplývá poţadavek pro bezpečné převedení kontrolní desetitisícileté povodně pro toto VD. 

Smyslem rekonstrukce je dosaţení souladu s nově aplikovanými bezpečnostními standardy a 

současně připravit VD Šance na další období provozu tak, aby jeho hlavní účel (dodávka vody 

pro region) byl zachován [5]. 

Tato rekonstrukce začala v září roku 2009 a její dokončení je naplánováno na rok 2012. 

8.12.2 Výsledky vodohospodářského řešení 

Pro vytvoření základní koncepce technických návrhu stavby bylo nutno upřesnit hydrologické 

podklady. Mezi základní hydrologické podklady patřilo např. aktualizace hydrogramu PV1000 , 

logická analýza řízení odtoku za povodní, aktualizace charakteristik nádrţe apod.[5]. 

Pro návrh parametrů nových objektů byla rozhodnutím investora vybrána jako KPV 

(kontrolní povodňová vlna) PV10 000 s pravděpodobností překročení objemu 0,4 (povodňová 

vlna s objemem 62 mil m
3
 a s kulminací 730 m

3
/s). Pro srovnání, PV1997 měla objem 47 mil 

m
3
 a dvě kulminace 287 m

3
/s a 283 m

3
/s [5]. 

Základní hydraulická koncepce sleduje dva hlavní záměry: 

 PV100 (Q100 = 313 m
3
/s, WPN 100 = 26 mil. m

3
) má být transformována na 70 m

3
/s 

 Při průchodu PV10 000 nesmí být překročena hladina 507,91 m n.m. , která je mezní 

bezpečnou hladinou za předpokladu provedení příslušných technických opatření 

(výchozí hladinou v nádrţi při všech výpočtech byla Hz letní = 501,61 m n.m.) [5] 

Na základě těchto záměrů bylo vytvořeno 6 variant hydrotechnických koncepcí, které např. 

zvaţovaly ponechání nebo odstranění současného přelivu a skluzu, vybudování nového 

pevného nebo hrazeného přelivu, vybudování pevného přelivu se spadišťovou šachtou a 

navazující obtokovou štolou na levém břehu nádrţe a také další varianty. Nakonec byly pro 

konečné rozhodnutí vybrány dvě varianty. První varianta počítá se situací, kdy má boční 

přeliv pevnou přelivnou hranou a ta je členěná na dvě výškové úrovně se společným 

spadištěm. Spadiště přelivu je odkloněno od osy skluzu pod úhlem 20°, přechod tvoří oblouk. 

Skluz má šířku 13 metrů v běţné délce a také usměrňovací prvek ve dně. Osa skluzu je 

pootočena o cca 3° proti současné ose. Tento objekt by měl být situován do prostoru 
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současného přelivu. V druhé variantě je zamýšlena kombinace pevného přelivu a 

ovladatelného přelivu, kde pevný boční přeliv je situovaný v prostoru stávajícího přelivu se 

samostatným spadištěm. Skluz by měl mít světlou šířku 13 metrů v běţné délce a také 

usměrňovací prvek ve dně. Osa skluzu je potočena na vlevo o cca 3° proti současné ose [5]. 

Nakonec byla vybrána první varianta - přeliv s pevnou přelivnou hranou členěnou na dvě 

výškové úrovně. 

8.12.3 Přeliv  

Konstrukce stávajícího bočního přelivu, situovaného u pravobřeţního zavázání koruny hráze 

do terénu, bude v celém rozsahu odstraněna. V prostoru stávajícího přelivu bude vybudován 

nový boční přeliv (Obrázek 9), který spolu s navazujícím skluzem umoţní bezpečné 

převedení průtoku o hodnotě dosahující aţ 390 m
3
/s (Tabulka 7) tak, aby nedošlo k ohroţení 

bezpečnosti konstrukce hráze. Přelivná hrana bude obloţena bloky kamene kotvenými do 

betonu. Obklad přelivné hrany přelivu bude zhotoven z kamene horniny skupiny I. dle ČSN 

72 1800. Jednotlivé prvky kamene budou kotveny do betonové konstrukce. Jde o přesně 

tvarované bloky tloušťky cca 400 mm [5]. 

   

Obrázek 9 Provozní středisko, přeliv a skluz (vlevo současný stav, vpravo navrhované řešení) [5] 

Tabulka 7 Hlavní technické parametry přelivu [5] 

Kapacita přelivu při hladině mezní bezpečné 507,91 m n.m.  390 m3s-1 

Kapacita přelivu při hladině maximální 506,91 m n.m.   215 m3s-1 

Délka přelivné hrany přelivu 1 s kótou koruny 505,90 m n.m. (v ose koruny přelivu)  35,70 m 

Délka přelivné hrany přelivu 2 s kótou koruny 504,20 m n.m. (v ose koruny přelivu) 12,90m 

Délka spadiště  - 0,00956 aţ - 0,5700 - 47,44 m 

Max. šířka spadiště ve dně  cca 15,90m 

Podélný sklon dna spadiště 2% 

Kóty dna spadiště 500,88 aţ 499,98 m n.m. 

Kóty koruny pravostranné zdi 508,51 aţ 508,37 m n.m.. 
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8.12.4 Skluz 

Jak je uţ uvedeno výše, dojde k celkovému odstranění konstrukce stávajícího přelivu a části 

skluzu. V trase stávajícího skluzu na pravobřeţním svahu bude vybudován nový skluz 

(Obrázek 10). Ze současné konstrukce skluzu se zachovává část levobřeţní boční stěny 

přiléhající k hrázi, která bude sanována a v části navýšena. V některých částech bude 

zachováno stávající dno a bude upraveno do nového tvaru konstrukce. Sanovány budou 

betonové konstrukce procházející nad koncovými uzávěry spodních výpustí a doplněny 

novými ţelezobetonovými konstrukcemi do potřebného tvaru, sanována bude i čelní stěna 

směrem do vývaru. Současné přemostění v závěru skluzu bude odstraněno. Pro nově 

budovaný most je navrţena mostní opěra a mostní křídlo. Součástí tohoto objektu je i 

vybudování části úseku nového zavzdušňovacího potrubí ke komoře rozstřikovacích uzávěrů. 

Pro pravou stranu skluzu je navrţen odvodňovací drén s šachtami. Na koruně pravé zdi je také 

navrţen otevřený ţlábek, který slouţí k odvedení vyčištěných splaškových vod z provozní 

budovy. Na levé straně bude obnoveno kamenné schodiště se zábradlím z kompozitních 

materiálů a osvětlení [5]. 

Hlavní technické parametry skluzu jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Obrázek 10 Skluz, strojovna spodních výpustí a vývar (vlevo současný stav, vpravo navrhované řešení)[5] 

Tabulka 8 Hlavní technické parametry skluzu [5] 

Kapacita skluzu při hladině mezní bezpečné 507,91 m n.m.  390 m3s-1 

Kapacita skluzu při hladině maximální 506,91 m n.m.  215 m3s-1 

Délka skluzu v ose staničení – 9,565 aţ + 175,36 m  184,93 m 

Šířka skluzu ve dně maximální/běţná  15,66 / 13,00 m 

Podélný sklon dna  2,00; 27,30; 45,00; 6,00% 

Kóty dna skluzu nejvyšší / nejniţší 499,93 / 449,13 m n.m. 

8.12.5 Vývar 

Současný vývar, který je situovaný při pravé patě hráze, bude v rozsahu celé levobřeţní zdi 

odstraněn a dojde v tomto prostoru k rozšíření konstrukce objektu. Levobřeţní vývarová zeď 
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je navrţena jako masivní konstrukce o dvou výškových úrovních a proměnného sklonu a je 

rozdělena na 4 bloky. Předpokládá se propojení zbývající částí stávající betonové konstrukce 

s nově navrhovanou částí pomocí kotevních trnů [5]. 

Hlavní technické parametry objektu vývar jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 Hlavní technické parametry objektu vývar [5] 

Délka vývaru  42,4 m 

Šířka vývaru ve dně 16,0 – 20,15 m 

Hloubka vývaru  cca 3,70 m 

Druh konstrukce  masivní monolitická ze ţelezobetonu 

8.12.6 Koruna hráze 

Novým  řešením koruny hráze se má dosáhnout stavu, kdy dojde ke zvýšení bezpečnosti hráze 

pro deklarovanou mezní bezpečnou hladinu (MBH) na úrovni dnešní teoretické koruny hráze 

507,91 m n.m. Jednou z úprav jak tohoto docílit je napojení těsnicího jádra k vlnolamu těsnící 

fólií. Mezi další důleţité úpravy patří osazení nového vlnolamu ţelezobetonovými 

prefabrikáty s parapetními deskami z pískovce (k tomu se pouţijí z větší části desky ze 

starého vlnolamu). Dále se poloţí kabelová trasa v celé délce koruny hráze podél vlnolamu. 

Pod úrovní komunikace se zaloţí nové pozorovací body pro měření svislých a vodorovných 

posunů systému TBD [5]. 

Hlavní technické parametry koruny hráze jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Hlavní technické parametry Koruny hráze [5] 

Délka koruny hráze (mezi přemostěním a odvod. ţlábkem na levém břehu) 
335,26 m 

Délka komunikace při levobřeţní zavázání hráze (podél opěrné zdi)  43,08 m 

Teoretická šířka koruny hráze  6,5 m 

Šířka vozovky na koruně hráze  3,50 m 

Šířka chodníku na koruně hráze  1,25 m 

Kóta koruny hráze nejvyšší/nejniţší  508,35/508,10 m n.m. 

Podélný sklon koruny  0,50 % ,0,00 % 

Příčný sklon komunikace na koruně  2,50% 

 

8.12.7 Ostatní stavební úpravy 

Provozní budova 

Součástí rekonstrukce VD Šance je i vybudování nové provozní budovy. Tento objekt bude 

náhradou za stávající odstraněné provozní středisko, které se nacházelo přibliţně ve stejném 

prostoru, jako nová provozní budova. Dle údajů od investora bude v provozní budově 
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pracovat 8 (stálých) aţ 12 (maximálně) provozních pracovníků. Z toho budou 2-3 ţeny. 

Předpoklad návštěv informačního centra je cca 2x týdně autobus (50 lidí) [5]. 

Úprava koryta 

Účelem úpravy koryta je především převedení vody od nově navrhovaných konstrukcí do 

stávajícího koryta řeky Ostravice. Během provozu díla a po ukončení stavby zajistí odpadní 

koryto bezpečné odvedení vodního proudu do průtoku Q = 120 m
3
/s. Konstrukce stávajícího 

odpadního koryta, navazujícího na práh vývaru, bude v rozsahu celé levobřeţní části 

odstraněna. V tomto prostoru dojde k rozšíření odpadního koryta [5]. 

Úpravy v podhrází 

Cílem terénních úprav v podhrází je účelné vyuţití přebytečných materiálů z výlomů, výkopů 

a inertních materiálů z demolic objektů tak, aby vytvořená úprava na vzdušním líci hráze 

přispěla ke zvýšení stability hráze [5]. 

Úprava lávky 

Visutá lanová lávka zajišťuje trvalý přístup obsluhy ke strojovně v odběrné věţi a tuto funkci 

bude plnit i po dobu stavby. V důsledku stavby bude stávající lávka prodlouţena o cca 15,5 

m. Aby byl zajištěn trvalý přístup do věţe, bude v rámci tohoto objektu zřízen dočasný 

přístup na lávku prostřednictvím ocelového ţebříku umístěného na provizorním pilíři [5]. 

8.12.8 Úprava vegetace 

VD Šance leţí na řece Ostravici, která je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zeleň na 

tomto území plní nezastupitelnou funkci a proto je nutné při prováděných úpravách v tomto 

ohledu postupovat obezřetně. Cílem navrţených úprav je realizovat výsadbu, která nahradí 

zeleň, kterou je nutné v důsledku stavby odstranit. Plochy pro novou výsadbu jsou situovány 

v místech pravého břehu koryta Ostravice, v prostoru nové provozní budovy (za novou 

provozní budovou a nad skluzem podél příjezdové komunikace k provozní budově) a osazení 

květníků na koruně hráze. Bude se jednat o výsadbu více neţ 70 ks stromů, okolo 600 m
2
 keřů 

a přibliţně 144 ks květníků [5]. 

8.12.9 Systém TBD 

Cílem záměru je vybavit vodní dílo pro měření TBD na úroveň dnešních znalostí a 

technologií tak, aby bylo připraveno bezpečně slouţit v následujícím období. V posledních 

letech byla na díle zrealizována dílčí modernizace systému TBD, v rámci které byly vybrané 

vrty vybaveny elektronickými snímači, byl zrealizován systém přenosu dat do provozního 
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střediska, byla provedena kompletní rekonstrukce měření průsaků do injekční štoly a 

drenáţního systému. Nové prvky TBD plně navazují na jiţ pouţívaný systém [5]. 

8.12.10 Bezpečnost VD při rekonstrukci 

Pro potřeby prozatímního manipulačního řádu byla rekonstrukce rozčleněna na 6 etap. Etapy 

jsou sestaveny podle předpokládaného průběhu prací na stavebních objektech (SO) a jejich 

důleţitosti z hlediska bezpečnosti VD (SO 11 – přeliv, SO 12 – skluz, SO 13 – vývar). Podle 

předpokládaného stavu prací na těchto objektech je navrţeno kolísání dočasné zásobní 

hladiny HZD pod úrovní standardní HZ a dále vybudování ochranných opatření PO 1 aţ PO 3, 

která umoţní zvýšení horní meze retenčního ovladatelného prostoru (HRO). Hodnoty 

standardní zásobní hladiny HZ jsou uvedeny v tabulce 11, hodnoty dočasné zásobní hladiny 

HZD v etapách 2 aţ 5 podle dočasného manipulačního řádu jsou uvedeny v tabulce 12 [5]. 

 

Tabulka 11 Hladiny v nádrţi VD Šance dle platného manipulačního řádu [17] 

hladina stálého nadrţení (HS)  469,71 m n.m. 

hladina zásobního prostoru letní (období květen-říjen HZ LETNÍ)  501,61 m n.m. 

hladina zásobního prostoru zimní (období listopad-duben HZ ZIMNÍ)  502,01 m n.m. 

hladina retenčního prostoru ovladatelného (HRO)  504,20 m n.m. 

hladina retenčního prostoru neovladatelného (HRN)  506,91 m n.m. 

 

Tabulka 12 Hladiny v nádrţi VD Šance dle dočasného manipulačního řádu [5] 

Etapa Období Hladina 

2 zimní období 2009/10  498,00 m n.m. +0,15 m,-0,30 m 

3 stavební sezóna 2010 492,00 m n.m. +0,15 m,-0,30 m 

4 stavební sezóna 2010 492,00 m n.m. +0,15 m,-0,30 m 

5 11/2010 aţ 07/2011  495,00 m n.m  +0,15 m,-0,30 m 

 

Pro etapy rekonstrukce VD byla zvlášť navrţena manipulační pravidla pro řízení nádrţe za 

povodní, pro zajištění zásobní funkce a minimálních průtoků pod nádrţí. Kombinací sníţené 

HZD, zvýšené horní meze HRO (zvětšení retenčního ovladatelného prostoru) a manipulačních 

pravidel je pro všechny etapy výstavby zajištěna dohodnutá míra bezpečnosti VD (bezpečné 

převedení minimálně pro PV1000) [5]. 

Ochranné opatření PO 1: 

Toto opatření bude vytvořeno pro etapu 2 (časový úsek 11/2009 aţ 03/2010), kde dojde k 

pravostrannému zajištění svahu stavební jámy pro SO 11 a bouracím pracím na SO 12. Pro 

tuto etapu bude povodňovou ochranu zabezpečovat současný přeliv a spadliště. Bude 
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provedeno dočasné zvýšení přelivové hrany na úroveň 505,40 m n.m.  Na stávající přelivnou 

zeď délky cca 16 m bude osazeno provizorní hrazení, které bude kotveno k návodnímu líci 

zdi, případně do koruny zdi po odstranění kamenného obkladu. Pro případ povodňové situace 

se upraví stávající terén v prostoru mezi přední části přelivu a MP stěnou v délce přibliţně 20 

metrů na kótu min 505,50 m n.m. (s šířkou terénu na této kótě min. 3 m), tím se vytvoří 

přirozená návodní jímka, která zabrání nátoku vody do stavební jámy pravé zdi přelivu a 

skluzu [5]. 

Ochranné opatření PO 2: 

Opatření má být připraveno pro etapy 3 a 4 (časový úsek 04/2010 do 10/2010). V tomto 

období má být provedena betonáţ levostranných i pravostranných částí bloků přelivu-

spadiště, úprava lávky a vybourání stávajícího přelivu. Dále bude provedeno bourání, výlomy 

a zabezpečení svahu celého SO, včetně sanace stávajících betonových konstrukcí. 

Povodňovou ochranu zabezpečí dočasná jímka chránící stavební jámu přelivu-spadiště [5]. 

Ochranné opatření PO 3: 

Toto opatření bude připraveno pro etapu 5 (časový úsek 11/2010 aţ 07/2011). Realizace 

opatření bude přímo závislá na dodrţení harmonogramu SO 11. V případě, ţe budou během 

stavební sezóny 2010 dokončeny všechny konstrukce přelivu alespoň po kótu 504,00 m n.m., 

nebude třeba PO 3 realizovat. V případě, ţe tomu tak nebude, je realizace PO 3 před 

ukončením etapy 4 naprosto nezbytná. Povodňovou ochranu zajistí provizorní zahrazení 

přítočného profilu nově vybudovaného skluzu. Mobilní hrazení bude osazeno před 

vybudováním usměrňovacích prvků. Parametry hrazení budou následující - hrazená šířka cca 

17,2 m, hrazená výška cca 4 m [5]. 

8.13  Analýza rekonstrukce 

Dokončení rekonstrukce a předání stavby objednateli je naplánováno na rok 2012. Ve stéjném 

roce by měl být zahájen testovací provoz, který ověří funkčnost VD a zároveň přinese první 

informace o úspěšnosti rekonstrukce. Z provozního hlediska bude důleţité chování 

jednotlivých konstrukcí v dlouhodobém časovém intervalu. Bude nutné provádět důkladné 

měření a pozorování, které přinesou podklady pro podrobnou analýzu rekonstrukce. 

Momentálně je moţné provézt analýzu rekonstrukce pouze na základě porovnáním parametrů 

jednotlivých technických zařízení, u kterých můţeme porovnat parametry před rekonstrukci 

s parametry navrhovaného řešením.  

V tabulce 13 předkládám pro porovnání pouze několik základní parametrů, které zásadním 

způsobem ovlivňují bezpečnost vodního díla. 
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Tabulka 13 Porovnání technický parametrů 

Parametry technických zařízení Před rekonstrukci  Navrhované řešení 

Kóta koruny hráze  nejvyšší/nejniţší  508,11/507,89 m.n.m.  508,35/508,10 m n.m. 

Šířka koruny hráze  6,00 m  6,50 m 

Kapacita přelivu při mezní bezpečné hladině  140 m3/s  390 m3/s 

Šířka skluzu ve dně  6,50 m 13,00 m 

 

Náklady na rekonstrukci 

Náklady na rekonstrukci dosáhnou částky 560 miliónů korun. Momentálně stále probíhají 

výběrové řízení na dodavatele, proto není moţné určit náklady jednotlivých staveb.  

Dodávka vody 

Během rekonstrukce dojde ke kolísání hladiny vody v nádrţi, dodávku vody to však nenaruší. 

VD je součástí systému oblastního ostravského vodovodu, který je vytvořen tak, aby bylo 

moţné v případě potřeby převézt část odběrů na jiné přehrady. 

Sesuvná území 

K sanaci sesuvných území nedojde, jednalo by se o velice sloţité a nákladné řešení. Podle 

odhadů odborníků by náklady minimálně dvojnásobně převýšily všechny materiální škody, 

které by rychlý pohyb sesuvu způsobil. Nadále se bude sesuv Řečice monitorovat a provedou 

se takové opatření na koruně hráze, které zamezí vzniku škod na území pod hrází.  

Míra ochrany území pod VD Šance se v důsledku navrhovaných opatření nemění, zásadním 

způsobem se však zvýší bezpečnost vodního díla.  
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9 Vodní dílo Morávka 

Tato kapitola je zaměřena na vodní dílo Morávka. Je zde popsána historie a účel této stavby. 

Dále pak přehled jednotlivých částí VD, včetně jejich technických parametrů. Je zde popsána 

protipovodňová ochrana a způsob její realizace. Dále se zabývám sledováním jednotlivých 

prvků technicko-bezpečnostního dohledu.  

V poslední části kapitoly popisuji rekonstrukci VD, která proběhla v letech 1997 aţ 2000. 

Rozebírám zde důvody rekonstrukce a její průběh. Na závěr kapitoly se pokouším analyzovat 

účinnost provedených oprav na zvýšení bezpečnosti VD. 

9.1 Historie přehrady 

První úvahy o výstavbě přehrady na největším přítoku Ostravice na řece Morávce se datují jiţ 

do období habsburské monarchie. V roce 1911 byl vypracován přehradní program, který 

vytipoval tři vhodné lokality pro stavbu přehrady: pod přítokem Skalky, pod přítokem Slavíče 

(současný přehradní profil) a pod zaústěním Mohelnice u obce Praţmo. Po roce 1918 zájem o 

Morávku na čas utichl. V roce 1950 se změnil záměr vyuţití přehrady. Do té doby bylo 

zamýšleno, ţe přehrada bude plnit především funkci protipovodňové ochrany, ale díky stále 

rostoucím nárokům na pitnou vodu byl záměr přehodnocen. Nově bylo navrţeno realizovat 

stavbu přehrady ve výše leţícím profilu pod přítokem Slavíče o celkovém objemu 11 mil. m
3
 

a k zajištění převodu protipovodňových průtoků do Ţermanic postavit rozdělovací jez ve 

Vyšních Lhotách. Nový návrh byl zdůvodňován příznivějšími morfologickými a 

geologickými podmínkami v hrázném profilu a také lepšího vodárenského vyuţívání. 

Geologické poměry v podloţí se nakonec ukázaly jako velmi sloţité. V této souvislosti byl 

také příčný profil sypané hráze z údolních štěrků zkoumán v několika alternativách a to podle 

pouţití různých způsobů těsnění. Nakonec byl ze všech alternativ vybrán experimentální AB 

plášť, se kterým nebylo do té doby mnoho zkušeností [1]. 

Nasypávání hráze začalo v roce 1961 a bylo ukončeno v květnu 1964. Od srpna do listopadu 

1964 probíhalo pokládání AB těsnění. Tento druh těsnění se ukázal jako velmi problematický. 

Jelikoţ pro tento typ těsnění u nás neexistovaly ţádné normy, bylo nutné vyřešit materiálové 

sloţení směsi a také způsoby ukládání [4]. 

Od jara roku 1965 se začalo s napuštěním, ale díky intenzivním květnovým a červencovým 

sráţkám došlo ke vzedmutí hladiny o 21 metrů. Došlo k obrovským průsakům tělesa hráze 

z důvodu těsnící nedokonalosti AB pláště. Na základě tohoto zjištění bylo nutné provést 

sanační a rekonstrukční práce. Bylo provedeno přisypání vzdušné paty hráze, dotěsnění 

injekční štoly a především poloţení dalších dvou vrstev AB směsi. Tentokrát se uţ jednalo o 



35 

 

speciální směs firmy Linnhoff, která byla vyrobena přímo pro tento účel. Rekonstrukce byla 

dokončena v říjnu 1965. Díky provedeným změnám klesly celkové průsaky aţ o 90% a tak 

mohla přehrada začít slouţit svým účelům [1].      

9.2 Současný stav přehrady 

Mezi hlavní účely VD Morávka patří transformace povodňových průtoků a tím i ochrana 

území pod VD před povodněmi. Neopomenutelnou funkcí je také dodávka surové vody pro 

úpravu na pitnou vodu, která se provádí ve Vyšních Lhotkách. Další účely jsou nadlepšování 

průtoků za nízkých stavů v řece Morávce pod přehradou a vyuţívaní VD pro energetické 

účely. K vyuţívání energetického potenciálu slouţí malá vodní elektrárna v podhrází [4]. 

9.3 Hráz 

Přehradní systém je tvořen homogenní zemní hrází o objemu 652 300 m
3
, maximální výšce 

39 metrů a délce 396 metrů. Návodní límec má sklon 1: 1,75, vzdušný pak 1: 1,5 – 2,0. 

Návodní těsnící štít je zhotoven z asfaltobetonu, který je pak poloţen na vrstvě drceného 

kamene (Obrázek 11). Asfaltobetonový štít má tloušťku 30 nebo 20 cm (v závislosti na počtu 

poloţených vrstev), který je u dna napojen na beton injekční štoly a v levém svahu na 

betonovou membránu. Tento AB štít je dále pokryt fólii Sibelon o tloušťce 2,5 mm. 

Podrobněji se této folii a způsobu jejího kotvení budu věnovat v kapitole Rekonstrukce VD 

Morávka [1]. 

 

Obrázek 11 Příčný řez hrází VD Morávka [17] 

1. netříděný štěrk      7. PVC fólie (Sibelon) 

2. čistý štěrk      8. injekční clona 

3. kámen z výlomu v podloţí    9. kamenný drén  

4. filtr        a. údolní štěrk 

5. drcený štěrk       b. pískovec  

6. asfaltobetonový štít  
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9.4 Nádrţ 

Celkový objem nádrţe dosahuje hodnoty 12 mil. m
3
. Údolí Morávky je nádrţí zatopeno do 

vzdálenosti 28 km při ploše přesahující 79 ha. Přehrada ovládá povodí o velikosti 63,3 km
2 

[1]. 

9.5 Funkční objekty 

9.5.1 Spodní výpustě, bezpečnostní skluz 

Dříve bylo k řízení odtoku nádrţe vyuţíváno pouze dvou potrubí spodních výpustí o celkové 

maximální kapacitě 29 m
3
/s. Po vyraţení nové štoly do pravého svahu se kapacita zvýšila aţ 

na hodnotu 60 m
3
/s. Nové výpustné zařízení tvoří ponořený vtokový objekt s uzávěry 

umístěný nad hrází vpravo, odtoková štola o délce 357 m ústící zprava do podsází a 150 m 

dlouhá přístupová štola ke vtokovému objektu s kolejovým výtahem vedená pod povrchem 

terénu pravého břehu [4]. 

Dalším zařízením, které slouţí k převádění průtoku při povodních je bezpečnostní skluz. Toto 

zařízení je také umístěno v pravém svahu a má kapacitu 96 m
3
/s při maximální hladině. Díky 

tomu je moţné stoletý povodňový průtok o velikosti 187 m
3
/s transformovat na bezpečnou 

hodnotu 50  m
3
/s [4]. 

9.6 Technické parametry VD 

V této kapitole uvádím základní technické parametry VD Morávka, zejména objemové 

charakteristiky a parametry jednotlivých technických zařízení. 

Tabulka 14 Naplnění nádrţe [17] 

Typ objemového prostoru 
Kóta [ m.n.m.] Zatopená plocha Objem 

min max [mil m2] [mil m2] 

Stálé zadrţení  481,60 491,10 0,002 - 0,125 0,000 - 0,448 

Zásobní prostor  491,10 506,80 0,125 - 0,541 0,448 - 5,445 

Retenční ovladatelný  506,80 515,22 0,541 - 0,779 5,445 - 10,654 

Retenční neovladatelný 515,22 516,90 0,779 - 0,829 10,654 - 11,949 
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Graf 3 Grafické znázornění naplnění nádrţe VD Morávka 

Tabulka 15 Základní parametry hráze [17] 

Délka koruny hráze   396,00 m 

Šířka koruny hráze  5,95 m 

Kóta koruny hráze 518,40 m n.m. 

Dno údolí 480,00 m n.m. 

Max. výška nade dnem údolí 39,00 m 
 

Tabulka 16 Základní parametry spodních výpustí [17] 

V hrázi 

DN spodních výpustí 2 x 1 200 mm 

Délka spodní výpusti 149 m 

Kóta vtoku levé spodní výpusti 482,18 m n.m. 

Kóta vtoku pravé spodní výpusti 485,58 m n.m. 

Kóta dna vývaru 476,40 m n.m. 

Kóta prahu vývaru 478,55 m n.m. 

Kapacita levé spodní výpusti při max. retenční hladině 14,8 m3/s 

Kapacita pravé spodní výpusti při max. retenční hladině  14,4 m3/s 

Na pravobřeţní obtokové štole 

DN spodních výpustí za vtokem po redukční kus 1400 mm 

DN spodních výpustí za red. kusem včetně rozstřik. uzávěrů 1200 mm 

Délka spodní výpusti 15,01 m 

Dno potrubí spodních výpustí 486,30 m n.m. 

Osa rozstřikovacích uzávěrů spodních výpustí 486,90 m n.m. 

Dno vtoku štoly 485,00 m n.m. 

Dno výtoku štoly  479,40 m n.m. 

Celková délka štoly 385,6 m 

Kapacita jedné spodní výpusti při max. retenční hladině 20,3 m3/s 
 

  

2%
27%

28%

43%

Naplnění prostoru nádrţe

Stálé zadrţení Zásobní prostor 

Retenční ovladatelný Retenční neovladatelný
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Tabulka 17 Základní parametry přelivu [17] 

Délka přelivné hrany 24,10 m 

Kapacita přelivu při maximální retenční hladině 103,00 m3/s 

Kóta přepadové hrany 515,22 m n.m. 

Délka skluzu 176,6 m 

Šířka skluzu 6,5 m 

Kóta prahu vývaru 479,05 m n.m. 

Kóta dna vývaru (konec skluzu) 475,40 m n.m. 

Kapacita přelivu při maximální retenční hladině 103,00 m3/s 

 

9.7 Hydrologická situace 

Jedná se o oblast s velkým sráţkovým úhrnem, kdy průměrné roční sráţky dosahují hodnoty 

1320 mm (Lysá hora 1532 mm). Pro toto území jsou charakteristické rychle nastupující 

povodně a naopak nízké průtoky v období sucha [4]. 

9.8 Protipovodňová ochrana 

Ochrana proti povodním na území povodí Morávky patří mezi základní účely VD Morávka. 

Součástí systému ochrany proti povodním je také jez ve Vyšních Lhotách a přivaděč, kterým 

je moţno povodňové průtoky částečně převádět do povodí Lučiny. Platný manipulační řád 

udává, ţe je moţno přivádět do převaděče průtok maximálně do 15 m
3
/s, případně mohou 

nařídit povodňové orgány i vyšší. Momentálně je převaděč vyuţíván především pro zlepšení 

bilanční napjatosti v hospodaření s vodou a zlepšení kvality vody v nádrţi Ţermanice. Důraz 

na protipovodňovou ochranu VD Morávka je patrný i z poměrů velikosti retenčního prostoru 

a zásobního prostoru nádrţe (Graf 3) [4]. 

Nemalou roli na zvýšení protipovodňové ochrany VD Morávka sehrála rekonstrukce 

provedená v letech 1999 a 2000. Tomuto tématu se budu blíţe věnovat v dalších částech své 

práce. 

Z manipulačního řádu VD Morávka vyplívá, ţe pokud dostoupí hladina v nádrţi kóty 506,80 

m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, zvětšuje se velikost odtoku z nádrţe spodními 

výpustmi v závislosti na přítoku do nádrţe tak, ţe odtok je roven přítoku aţ do hodnoty 50 

m
3
/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrţe je odtok z nádrţe roven 50 m

3
/s a plní se 

ovladatelný ochranný prostor nádrţe. Dojde-li k dosaţení kóty hladiny v nádrţi 515,22 m 

n.m. (tj. úrovně bezpečnostního přelivu) a dalšího stoupání hladiny je celkový odtok z nádrţe 

udrţován přivíráním spodních výpustí na hodnotě 50 m
3
/s. Jestli-ţe dochází dalšímu stoupaní 

hladiny je nutno při dosaţení kóty 516,80 m n.m. zvýšit odtok spodními výpustmi tak, aby 

pokud moţno hladina v nádrţi jiţ dále nestoupala. Tato velikost odtoku spodními výpustmi 
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zůstává zachována aţ do poklesu přítoku do nádrţe na hodnotu 50 m
3
/s. Po následném 

poklesu přítoku do nádrţe pod hodnotu 50 m
3
/s je ochranný prostor nádrţe prázdněn 50-ti 

m
3
/s aţ do poklesu hladiny v nádrţi na kótu 506,80 m n.m. [4].  

Hodnoty pro určování SPA VD Morávka jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18 Hodnoty pro určování SPA VD Morávka [17] 

tok profil 
SPA (cm) SPA (m3/s) Povodňový průtok Qn [m3/s] 

Plocha [km2] Q [m3/s] 
I. II. III. I. II. III. Q1 Q2 Q10 Q50 Q100 

Morávka 
VD 

Morávka 
193 225 241 30 60 80 21,8 39,4 90,7 155 187 64,2 1,79 

 

9.8.1 Povodně na VD Morávka 

Za dobu provozu VD Morávka se vyskytlo několik významných povodní. Mezi ty 

nevýznamnější patří dvě povodně z nedávné minulosti. 

První z nich je povodeň ze září roku 1996, kdy byl kulminační přítok do nádrţe 122 m
3
/s 

(Q10) dosaţen dne 7.9. ve 22:00 hod. Maximální odtok byl 37,5 m
3
/s. Ke kulminaci hladiny 

došlo dne 8.9. ve večerních hodinách na kótě 516,12 m n.m. Při této povodni došlo 

k částečnému zaplavení injekční štoly a po následném vyšetření příčin bylo rozhodnuto, ţe 

VD musím projít celkovou rekonstrukcí [4]. 

Nejrozsáhlejší povodní na Morávce byla bezesporu povodeň z roku 1997. Povodeň zasáhla 

VD zrovna v době, kdy probíhalo řízené napouštění nádrţe, které mělo za úkol prověřit 

účinnost provedených sanačních prací těsnícího prvku hráze po povodni z roku 1996. To mělo 

být zároveň výchozím podkladem pro návrh technického řešení celkové rekonstrukce. V době 

začátku povodně dne 5.7. v 7:00 hod byl retenční prostor zaplněn z 21%. Povodeň měla dvě 

kulminace. První z nich byla 7.7. ve 4:00 hod., kdy její průtoku dosáhl 130 m
3
/s a byl 

transformován na 65 m
3
/s. Druhá kulminace přišla 9.7. v 0:00 hod a její průtok dosahoval 129 

m
3
/s a byl transformován na 121 m

3
/s. Hladina v nádrţi kulminovala dne 9.7. ve 2:00 hod na 

kótě 517,24 m n.m. (6 cm pod kótou maximální hladiny). Retenční prostor byl zaplněn 

z 99,3% a v nádrţi bylo zachyceno 6,5 mil. m
3
 vody [4]. 

9.9 Geologické podmínky 

Vodní dílo Morávka se nachází v oblasti vnějšího flyše, zastoupeného godulskými vrstvami 

křídového stáří. Vrchní vrstvy jsou tvořeny flyšovým souvrstvím s převahou pískovců nad 

břidličnatými polohami. Pískovce obsahují podruţné málo mocné plochy prachovců aţ 

jílovců [4]. 
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Na obou svazích jsou pískovcová souvrství narušena (pravý svah 30 m a levý 100 m). 

Frekvence strmých trhlin ve svahu se pohybuje od 1 do 9 m a jejich výška dosahuje hodnot aţ 

5 m. Hlavní puklinové systémy jsou orientovány téměř rovnoběţně a kolmo k ose injekční 

clony [4]. 

9.10  Technicko-bezpečnostní dohled 

Měření a pozorování na VD Morávka probíhalo jiţ od prvního napouštění nádrţe. Brzy se 

však ukázalo, ţe dílo není dostatečně vybaveno kontrolními prostředky. Došlo tedy 

k doplnění měřících zařízení a úpravě jiţ nainstalované techniky. Dnes se jedná uţ o vyřazená 

zařízení, která nahradila mnohem modernější a přesnější technika [1].  

Dílo je zařazeno do II. Kategorie z hlediska TBD. Jako u většiny sypaných hrází se i zde 

sledují základní ukazatele bezpečnosti jako průsakový reţim a deformace. 

9.10.1 Sledování deformací 

K sledování horizontálních deformací slouţí síť vztaţných a pozorovaných bodů na koruně 

hráze. Vertikální pohyby se sledují nivelací na koruně hráze, v injekční chodbě a dalších 

betonových objektech. Potenciální smykové plochy jsou sledovány pomocí extenzometrů 

(osazené čidly GEOKON 4450 pro měření posunu), které jsou 30 metrů dlouhé a umístěné ve 

vrtech pod patou hráze [4]. 

9.10.2 Sledování průsaku 

Měření průsaku probíhá převáţně v injekční chodbě, kde je sledována funkčnost nového 

těsnícího pláště a kontrola průsaku betonovými konstrukcemi. Dále se průsaky sledují na 

výtoku z drenáţní štoly, která slouţí k odvedení sráţkových vod z levého svahu. 

Systém tlakoměrných vrtů v injekční chodbě a pozorovacích vrtů v okolí hráze vyhodnocuje 

tlakové poměry v podloţí a průběh hladiny podzemní vody. Tento soubor informací slouţí 

k modelaci funkčnosti těsnosti prvků hráze a odvodnění. Pro měření tlaku se pouţívají 

strunové snímače ponořené do vrtu, které mají zároveň integrované čidla teploty. Měření 

teploty je důleţité zejména pro určení původu prosáklé vody [4].  
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9.10.3 Automatický monitoring 

S automatickým monitoringem se začalo v roce 1994, kdy byly osazeny první polovodičové 

snímače pro měření hladiny vody v pozorovacích vrtech. V průběhu modernizace TBD byl 

vybudován zcela nový systém monitoringu. Polovodičová čidla byla nahrazena strunovými 

čidly a celý systém byl připojen na centrálu sběru dat, která je dále připojena k počítači 

v domku hrázného. Odtud jsou potom informace přenášeny pomocí rádiové sítě na dispečink 

Povodí Odry s.p. [4]. 

9.11 Rekonstrukce VD Morávka 

O celkové rekonstrukci VD Morávka se začalo uvaţovat uţ na konci osmdesátých let. Bylo 

nutné vyměnit asfaltobetonové těsnění, které sice stále plnilo svou funkci, ale jeho ţivotnost  

měla končit (podle světových zkušeností je max. ţivotnost AB těsnění 30 let). Za povodně v 

září 1996 došlo k prolomení AB pláště u levobřeţního zavázání hráze, kde se vytvořil otvor o 

rozměrech zhruba 4 x 6 metrů a dutina otvoru dosahovala hloubky aţ 1,6 metrů (Obrázek 12) 

[1]. 

 

Obrázek 12 Otvor v plášti [9] 

Po sníţení hladiny byl prozkoumán rozsah poškození a bylo okamţitě rozhodnuto o 

bezodkladné sanaci. K sanaci dutiny se pouţil hutněný štěrk s polyuretanovou injektáţí a poté 

následovalo uzavření ţelezobetonovou deskou. Povodně z července 1997 způsobily další 

poškození pláště, ale ne uţ tak rozsáhlé jako ty z roku 1996. Po provedení dalších 

dodatečných průzkumů a analýz příčin bylo zjištěno, ţe nejpravděpodobnější příčinou bylo 

dlouhodobé působení svahových vod pronikajících do tělesa hráze, zvýrazněného navíc 

nepříznivou geologickou stavbou svahů v profilu přehrady. Na základně výsledků průzkumu 

bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci VD [1]. 
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Aby přehrada splňovala veškerá bezpečnostní opatření a stala se moderním a spolehlivým 

VD, bylo nutné řešit zejména: 

 Odvod svahových vod z levého i pravého zavázání hráze 

 Opravu a rekonstrukci těsnícího prvku hráze 

 Opravu a zvýšení kapacity spodních výpustí 

 Dotěsnění podloţí a oboustranného zavázání hráze 

 Modernizaci vybavení pro TBD a systém centrálního sběru dat [4],[9]. 

Technicky velmi náročná rekonstrukce a snaha minimalizovat dobu omezení funkčnosti VD 

vedla k rozhodnutí, ţe bude nutné rozdělit rekonstrukci na tři samostatné stavby. 

9.11.1 První stavba 

Účelem této stavby spočíval ve vybudování drenáţní štoly v levém údolním svahu, která by 

umoţnila volný odtok podzemní vody ještě předtím, neţ se dostane do kontaktu 

s hlinitokamenitými sutěmi, které se nachází v levém zavázání hráze [4]. 

Původní systém odvodnění hráze byl doplněn o raţenou levobřeţní drenáţní štolu o délce 137 

metrů, jejímţ účelem je odvod podzemní vody z levého svahu mimo těleso hráze. Drenáţní 

štola je vybudována ve dvou výškových úrovních a je doplněna o soustavu drenáţní vrtů. 

Profil štoly byl projektován na velikost 3 x 2,2 m, ale skutečný rozměr je proměnlivý a je dán 

především inţenýrsko-geologickými podmínkami. Strop výlomu je chráněn ocelovou sítí 

překrytou stříkaným betonem. Pro zajištění drenáţního účinku je štola vybavena jen 

minimálně, do horninových puklin byly vloţeny drenáţní trubky z PVC [4],[6].   

9.11.2 Druhá stavba 

Tato stavba byla nejnáročnější a největší. Mezi hlavní účely stavby patřilo především 

vybudování nové obtokové štoly v pravém údolním svahu s novými spodními výpustmi, 

přístupové štoly, oprava injekční clony a plošné zpevnění podloţí AB pláště výplňovou 

injektáţí v levém zavázání. Další důleţitou úpravou byla celková rekonstrukce řídicího 

systému přehrady včetně modernizace TBD [4],[6].   

Plošné zpevnění podloţí AB pláště výplňovou injektáţí 

Na základě radarového měření byla v prostoru levobřeţního zavázaní a levé části hráze 

provedena zpevňující injektáţ podloţí sutí AB pláště. Injektáţ dosáhla hloubky 3 metrů pod 

lícem hráze a prováděla se podobně jako injektáţ v srpnu 1997. Pro podkladní vrstvu byla 

pouţitá cementová suspenze, která po zatuhnutí byla provrtána do hloubky 1,8 - 2 metry. Vrty 
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byly proinjektovány štěrkopískem s jílocementem a nakonec ucpány speciálním cementem 

PAGEL [4],[6].   

Obtoková štola s vtokovým objektem a přístupovou štolou 

V pravém břehu byly vybudovány dvě nové výpusti, které se skládají z ponořeného 

vtokového objektu, přístupové štoly, raţené odpadní štoly, vývaru a odpadního koryta. 

Vtokový objekt je ponořený a je umístěn v patě pravého svahu. Tento objekt obsahuje např. 

usměrňovací prstenec za rozstřikovacími uzávěry nebo strojovnu. Přístupová štola je také 

umístěna v pravém svahu a začíná ve strojovně vtokového objektu a je vyvedena na úroveň 

koruny hráze. Je sloţena z vlastní přístupové štoly, vstupní šachty a vstupního objektu 

(Obrázek 13) [6]. 

 

Obrázek 13 Řez novou odtokovou štolou s ponořeným vtokovým objektem, uzávěry a přístupovou štolou [1] 

Rekonstrukci bylo dosaţeno toho, ţe všemi výpustmi (dvěma pravobřeţními a dvěma 

spodními) lze nyní při zásobní hladině vypouštět aţ 60 m
3
/s oproti původním 24 m

3
/s [4].  

Oprava injekční clony 

Oprava injekční clony probíhala v několika etapách. První etapa rekonstrukce injekční clony 

začala uţ před vypouštěním nádrţe. Jednalo se v podstatě o velkoplošný injektáţní pokus, kde 

byly získávány poznatky o injektáţi niţších entáţí a současně bylo ověřováno chování a 

vlastnosti injekční směsi. Další etapa zahrnovala dotěsnění injekční clony v rozsahu celé 

injekční štoly. V pravobřeţním zavázání byla provedena z pravobřeţní štoly injektáţ jejího 

průniku se clonou, dále byla provedena injektáţ clony ze dna spadliště přelivu. Bylo 

provedeno 27 injekčních vrtů (25 o délce 23 metrů, 2 kontrolní o délce 24 metrů)[4],[9]. 

Modernizace vybavení TBD a systému centrálního sběru dat 

Cílem modernizace TBD bylo zpřesnění a zvýšení četnosti prováděných měření, jejich 

automatický sběr a moţnost jejich automatického vyhodnocování. 

Modernizace zahrnovala především vybudování pěti nových patních drénů, které mají šachty 

vybavené měrnými přelivy, umoţňující měření celkového i dílčího průsakového mnoţství. 
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Dále pak provedení nových vztlakoměrných vrtů v injekční chodbě, které jsou vybaveny 

automatickými snímači tlaku s napojením na centrální sběr dat (Obrázek 14). Standardní 

geodetické metody zůstaly zachovány, ale došlo např. k doplnění nivelačních značek 

v přístupové štole, na zdech vývaru pravé odpadní štoly a na vlnolamu. Hráz byla nově 

vybavena sledováním posunu na potenciálních smykových plochách v jejím podloţí [4],[9]. 

Součástí modernizace TBD byla i instalace vybavení, které slouţí k dálkovému ovládání 

vybraných zařízení a k jejich monitorování. Všechny tyto údaje se pak přenášejí do 

dispečerského střediska, kde jsou počítačem vyhodnocována. 

  

Obrázek 14 Automatické snímače tlaku [9] 

9.11.3 Třetí stavba 

Předmětem této stavby byla obnova návodního plášťového těsnění hráze. Po mnoha 

odborných diskuzích bylo rozhodnuto, ţe z ekonomických a časových důvodu bude pouţito 

těsnění z geomembrány. 

Tento plášť se skládá ze dvou vrstev geosyntetických materiálu – geofólie z polyvinylchloridu 

a geotextilie z polyesteru, které jsou k sobě mechanicko-tepelně spojeny. Účelem geofólie je 

vlastní vodotěsnost a účelem geotextilie je především ochrana geofólie proti propíchnutí, 

zajištění rozměrové stability a vhodných třecích podmínek. Geofólie je vyrobena z materiálu 

SIBELON CNT 3750 ve světle šedé barvě a tloušťce 2,5 mm, polysterová geotextilie má 

plošnou hmotnost 500 g/m
2
. Folie je po celé délce kotvena pomocí systému speciálních 

kovových profilů a lišt z nerezové oceli. Profily jsou umístěny po spádnici ve vzdálenostech 

5,7 metrů po odvodu. Nad injekční štolou je těsnění a kotvení zdvojeno vylepením 

geomembrány do dráţky, vyfrézované v asfaltobetonu (Obrázek 15). V úţlabí návodního 

těsnění u levého svahu je geomembrána ukotvena do dráţek. Těsnící membránou pokrytá 

plocha je vybavena drenáţním systémem, který je vyveden do drenáţní štoly. Tento systém 

zajišťuje jak kontrolu těsnosti, tak spolehlivé odvedení případných průsaků [1] . 
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Obrázek 15 Celkový pohled na upevňování fólie a detail upevňování fólie na betonové těleso injekční štoly [1] 

Technologie těsnění umoţňuje velmi snadné a rychle opravy, které spočívají v nalepení plátu 

folie na poškozený úsek. Tyto úpravy se dají provádět i pod hladinou. 

Pouţitý způsob těsnění hráze nekrytou folii je u nás velmi netradiční. Na Morávce byla tato 

technologie pouţita prvně v rámci celé střední a východní Evropy. Realizaci zajišťovala 

italská firma CARPI, která dodala nejen těsnící materiál, ale také se přímo zúčastnila jeho 

instalace. 

9.11.4 Časový průběh a náklady rekonstrukce 

Celková oprava a rekonstrukce VD Morávka byla zahájena v listopadu 1997 a dokončena 

v červnu 2000. Termíny stavebních úprav a celkové náklady uvádím v tabulce 19.  

Pro účely rekonstrukce byl vytvořený prozatímní manipulační řád s vodou. Z důvodu opravy 

těsnícího pláště bylo nutné nádrţ vypustit na období dvaceti měsíců (Tabulka 20) [9]. 

Tabulka 19 Náklady a termíny výstavby [9] 

Stavba Název stavby Zahájení stavby Ukončení stavby Náklady v mil. Kč 

1. stavba Odvodnění levého svahu listopad 1997 září 1998 20,4 

2. stavba Oprava a rekonstrukce VD červen 1998 červen 2000 275,2 

3. stavba Oprava těsnícího pláště červen 1999 srpen 1999 58,9 

Náklady celkem 354,5 

 

Tabulka 20 Manipulace s vodou v nádrţi během rekonstrukce VD díla [9] 

Období Provozní stav 

do 25.9. 1998 nádrţ provozována s omezenou hladinou na kótě 498, 60 

1.10. 1998 - 15.3. 2000 nádrţ vypuštěna 

15.3. 2000 zahájení napouštění nádrţe po opravě, s kontrolními přestávkami TD měření 

2.5. 2000 nádrţ napuštěna po kótu 515,22 m n.m. na úroveň bezpečnostního přelivu 

11.5. 2000 ukončení kontr. přestávky TBD na kótě 515,22 m n.m., zahájení napouštění na pro. hladinu 

1.6. 2000 dosaţení provozní hladiny, připravenost nádrţe k zahájení zkušebního provozu 
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9.12 Analýza rekonstrukce 

Po dokončení všech práci se začalo s napouštěním nádrţe. Během napuštění bylo dílo 

kontrolováno podle „Programu TBD pro ověřovací provoz“. Program byl rozdělen na 5 etap, 

během kterých se prováděla příslušná měření. Napuštění nádrţe bylo ukončeno dosaţení 

hladiny na úrovni bezpečnostního přelivu [9]. 

Měření prokázala splnění všech poţadavků kladené na opravené konstrukce, včetně těsnosti 

návodní fólie. Měřený průsak dosáhl dokonce jen jedné desetiny mezní hodnoty stanovené 

projektem. Po splnění všech poţadavků mohlo VD začít svůj provoz bez jakýkoliv 

omezujících podmínek [4],[6]. 

Z provozního hlediska je však mnohem důleţitější chování VD po letech provozu. Od 

rekonstrukce uplynulo skoro deset let, během tohoto období se nevyskytli ţádné závaţnější 

problémy. Nejvíce sledovaným prvkem bylo návodní fóliové těsnění, kde panovaly obavy 

z moţnosti poškození plavoucími předměty (vyvrácené stromy, ledové kry apod.). Naštěstí se 

tyto obavy nepotvrdily a toto těsnění plní svoji roli bezchybně. Velká pozornost byla 

věnována nově vybudovaným konstrukcím. Po pětiletém období důkladného pozorování bylo 

vyhodnoceno, ţe konstrukce pracují bezchybně a jejich chovaní lze definovat jako ustálené. 

V rámci analýzy rekonstrukce jsem se věnoval splněním podmínek, které mají zásadní vliv na 

zvýšení bezpečnosti tohoto vodního díla. K ověření splněných podmínek jsem pouţil metodu 

kontrolního seznamu, který je uveden v příloze č. 4. 

Celkově lze hodnotit rekonstrukci jako velmi zdařilou. Vyzdvihnul bych především pouţití 

netradičního návodního těsnění, které svou bezchybnou funkcí předčilo veškeré očekávání.  

Po provedené rekonstrukcí se VD Morávka stalo spolehlivým a především bezpečným 

zařízením, které při pravidelné údrţbě můţe plnit svou funkci ještě řadu desetiletí.  
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10 Ochrana obyvatelstva pod VD Šance a VD Morávka 

Kapitola je věnována ochraně obyvatelstva pod VD Šance a VD Morávka. Je zde popsána 

situace vzniku a průběhu zvláštní povodně. V obou případech popisuji situaci, kdy je zvláštní 

povodeň vyvolána v důsledku vysokého naplnění nádrţe za extrémních povodní. Zvláštní 

povodeň mohou vyvolat i jiné příčiny jako např. vnitřní eroze hráze, chybná manipulace 

s VD, porucha na spodních výpustích, úmyslné poškození tělesa hráze apod. U VD Šance 

můţe zvláštní povodeň vyvolat i rychlý pohyb sesuvu Řečice. 

Další část této kapitoly je zaměřena na předpokládané dopady na území pod těmito vodními 

díly. V poslední části se pokouším popsat opatření pro zmírnění dopadu vzniklé touto 

krizovou situaci.  

10.1 Zvláštní povodeň na VD Šance 

Nejpravděpodobnějším scénářem vzniku krizové situace je vysoké naplnění nádrţe za 

extrémní povodně, kdy kulminační přítok dosáhne úrovně 640 m
3
/s a objemem povodňové 

vlny 45 mil. m
3
. V tomto případě dojde k takovému naplnění hráze, aţ začne paprsek vody 

přepadat přes vlnolam. Poté začne přepadající proud vody erodovat vzdušní svah hráze a 

dojde k postupnému vytváření průrvy, která po dosáhnutí návodní strany hráze způsobí 

prudký nárůst průtoku a volný výtok vody aţ do vyprázdnění nádrţe. Při tomto scénáři bude 

činit maximální odtok 32 000 m
3
/s a objem průlomové vlny se přiblíţí 100 mil. m

3
 vody. 

Doba vzestupné větve průlomové vlny bude přibliţně 15 minut (vzestup na průtok 32 000 

m
3
/s) a celková doba zvláštní povodně dosáhne aţ 25 hodin (pokles na průtok Q100) [7]. 

Průlomová vlna bude postupovat údolím Ostravice a Odry. Čelo průlomové vlny dosáhne 

zpočátku výšky více jak 20 metrů. Při jejím postupu bude docházet k vytvoření mnoha 

zátarasům a tím i k sekundárním průlomovým vlnám. Průchod povodňové vlny způsobí 

katastrofální dopady a zasaţené území naprosto ochromí. Průlomová vlna se bude postupně 

transformovat a výška čela se bude postupně sniţovat. Postupová doba průlomové vlny činí 

přibliţně 15 km/hod a závisí i na aktuálním průtoku v řece Ostravici a Odře. K transformaci 

průlomové vlny na průtok Q100 dojde aţ za hranicemi České republiky. Dotoková doba 

průlomové vlny do Bohumína činí 3,3 hodin [7]. 

10.1.1 Rozsah krizové situace 

Krizová situace zasáhne rozsáhlé území pod VD Šance, kde se nachází obytná zástavba, 

obecní úřady, školská zařízení, zdravotnická zařízení, objekty sociální péče, ale i provozy 

zařazené podle zákona 353/1999 Sb. do skupiny A a B.  
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Zasaţené území: 

 Bohumín  

 Frýdek - Místek (Baška, Staříč, Sviadnov, Ţabeň, Paskov, Horní Domaslavice), 

 Frýdlant nad Ostravicí (Ostravice, Pstruţí, Prţno), 

 Ostrava (Vratimov, Šenov) [7].  

Zasaţené významné provozy skupiny A a B podle zákona 353/1999 Sb.: 

 MG ODRA GAS, spol. s r.o.  

 BORSODCHEM MCHZ, spol. s r.o.  

 LINDE TECHNOPLYN, a.s.  

 LINDE VÍTKOVICE, a.s.  

 OKD, OKK, a.s. koksovny (Šverma, Svoboda)  

 MITTAL STEEL, a.s.  

 BOCHEMIE, s. r. o.  

 DUKOL Ostrava, s.r.o.  

 BIOCEL, a.s.  

 ŢDB, a.s. [7] 

10.2 Zvláštní povodeň na VD Morávka 

Ke krizové situaci můţe dojít při extrémních povodních, kdy při vysokém naplnění nádrţe 

dojde k porušení filtrační stability podloţí. To se projeví vytvořením krátkého průsakového 

kanálu, který začne erodovat násyp hráze. Kanál se dále rozšíří aţ k návodnímu líci, kde dojde 

k porušení návodního těsnění. Tato situace bude mít za následek vznik otevřené trhliny a 

následný volný výtok vody aţ do vyprázdnění nádrţe. Předpokládány maximální odtok 

dosáhne hodnoty 14 700 m
3
/s s objemem průlomové vlny o velikosti 13,75 mil. m

3
 vody. 

Doba vzestupové větve průlomoví vlny bude přibliţně 20 minut a celková doba zvláštní 

povodně by neměla přesáhnout 60 minut (pokles na průtok Q100) [8]. 

Průlomová vlna bude postupovat údolím Morávky, Ostravice a Odry. K částečnému 

odlehčení průtoku průlomové vlny dojde na jezu ve Vyšních Lhotkách, kdy přivaděčem bude 

VD Ţermanice. Bude zde převedeno přibliţně 2 mil. m
3
 vody při maximálním průtoku 165 

m
3
/s. Při tomto průtoku vzniknou škody i na převaděči, ohroţeno bude i samostatné VD 

Ţermanice a území pod ním [8]. 
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Čelo průlomové vlny dosáhne výšky více jak 12 metrů a bude mít velký destruktivní účinek. 

Průlomová vlna se bude postupně transformovat a výška jejího čela se začne postupně 

sniţovat. Její rychlost bude dosahovat přibliţně 15 km/h (v závislosti na aktuálním průtoku 

v řece Ostravice a Odře). K transformaci na Q100 dojde na soutoku Ostravice s Odrou, kam 

dotoková doba činí přibliţně 2,8 hodiny [8]. 

10.2.1 Rozsah krizové situace 

Stejně jako u zvláštní povodně na VD Šance dojde i zde k zasaţení rozsáhlé oblasti včetně 

provozů zařazených do skupin A a B podle zákona 353/1999 Sb. 

Zasaţené území: 

 Ostrava (Hrabová, Mariánské Hory, Ostrava Jih, Slezská Ostrava…), 

 Frýdek – Místek (Morávka, Niţní Lhotky, Nošovice, Staříč…) [8]. 

Zasaţené významné provozy skupiny A a B podle zákona 353/1999 Sb.: 

 MG ODRA GAS, spol. s r.o.  

 LINDE TECHNOPLYN, a.s.  

 OKK, koksovny a.s. 

 BIOCEL, a.s. [8]  

10.3 Předpokládané dopady na území pod VD [7] 

Zvláštní povodeň by způsobila rozsáhlé ztráty v oblastech, jako jsou zdraví a ţivoty obyvatel, 

majetek, ţivotní prostředí, ekonomika a kritická infrastruktura.  

Zdraví a ţivoty obyvatel: 

 těţké úrazy a úmrtí (v důsledku účinku průlomové vlny, destrukce objektů, zasaţení 

el. proudem apod.) 

 infekční choroby 

 psychické poruchy (úmrtí v rodině, trauma ze ztráty majetku apod.) 
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Zničení nebo poškození majetku:  

 destrukce budov, dopravních prostředků, dopravních staveb, telekomunikačních  

sítí apod., 

 energetické ztráty, poškození rozvodných sítí, únik ropných produktů, 

 poškození vegetace a zemědělských plodin,  

 úhyn hospodářských zvířat,  

 škody na půdním hospodářství, sesuvy a intoxikace půdy, 

 znehodnocení vody, potravin, věcí denní potřeby a dalšího zboţí a surovin. 

Ţivotní prostředí:  

 rozsáhlé poškození krajiny, změna reliéfu,  

 pokračující erozní vlivy,  

 nárůst komunálního a průmyslového odpadu. 

Ekonomika:  

 likvidace výrobních kapacit nebo jejich sníţený výkon,  

 regionální propad zaměstnanosti, 

 rozsáhlé škody na veškerém majetku a ţivotním prostředí. 

Kritická infrastruktura: 

 výpadky dodávek energií (elektřina, plyn, teplo, PHM),  

 výpadky dodávek vody, 

 výpadky dodávek surovin (součástek) pro výrobu nebo poskytování sluţeb, 

 kolaps počítačových sítí.  

Další moţné oblasti: 

 destabilizace bezpečnosti a veřejného pořádku, 

 neúplnost rodin, 

 narušení procesu vzdělávání. 
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10.4 Opatření pro zamezení nebo zmírnění dopadu KS 

V situaci, kdy nastala zvláštní povodeň, nebo bezprostředně hrozí její vznik, vyuţijí orgány 

krizového řízení plány konkrétních činností.  

Jednotlivé kroky směřující k účinné ochraně obyvatelstva budou vypadat následovně: 

 VHD PO informuje KOPIS o nebezpečí vzniku zvláštní povodně,  

 Varování obyvatelstva – Plán varování obyvatelstva,  

 Vyrozumění orgánu stání správy a samosprávy – Plán vyrozumění Přehled spojení,  

 Organizace povodňových záchranných a zabezpečovacích prací – Jednotlivé 

povodňové plány,  

 Pouţití krizových štábů – Plán akceschopnosti a krizové plány ORP,  

 Vyhlášení stavu nebezpečí – vyhlašuje hejtman MSK  

 Provedení záchranných a likvidačních prací – sloţky IZS  

 Evakuace obyvatelstva – Plán evakuace obyvatelstva jednotlivých ORP,  

 Zajištění nouzového přeţití – Plán nouzového přeţití obyvatelstva,  

 Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky – provede MSK, 

 Zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti – Policie ČR,  

 Zdravotnická pomoc raněným – Traumatologický plán,  

 Organizace protiepidemických opatření – Plán hygienických a protiepidemických 

opatření,  

 Organizace protiepizootických opatření – Pohotovostní plán veterinárních opatření, 

 Nakládání s mrtvými – Plán opatření při hromadném úmrtí osob,  

 Likvidace uniklých nebezpečných chemických látek – Plán dekontaminace a asanace,  

 Bezodkladné odstranění staveb [7].  
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11 Závěr 

V posledních letech můţeme sledovat častější extrémy v počasí. Podle prognóz odborníků z 

oboru meteorologie a klimatologie můţeme očekávat tzv. extremitu klimatu. To znamená, ţe 

se budou mnohem častěji vyskytovat jevy, jako jsou např. dlouhotrvající sucha nebo rozsáhlé 

povodně. Pravě při takových situacích mají přehrady svou nezastupitelnou roli. V obdobích 

sucha lze pomocí nich zajistit minimální průtok v tocích pod nimi, nebo naopak sniţovat 

průtoky při povodních. Tak jak mohou vodní díla svou funkcí přispět k zajištění ochrany 

obyvatelstva, tak mohou v případě jejich poruchy obyvatelstvo přímo ohroţovat. Z tohoto 

důvodu je nutné věnovat stavu vodních děl zvýšenou pozornost a podnikat takové kroky, 

které zajistí jejich bezproblémový a bezpečný provoz.  

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval rekonstrukcemi vodních děl v povodí Odry. Pokusil 

jsem se vytvořit souhrnný přehled těchto rekonstrukcí, zaměřený na důvody rekonstrukcí a na 

jejich následnou realizaci. Podrobně jsem se zaměřil na dvě nejvýznamnější rekonstrukce.  

Tou první je právě probíhající rekonstrukce VD Šance. Zde jsem se věnoval především 

záměru rekonstrukce a popisu navrhovaného řešení. 

Druhou stavbou pak bylo VD Morávka. U tohoto vodního díla jsem se zaměřil na důvody 

rekonstrukce a na následný průběh stavebních prací. V rámci analýzy rekonstrukce jsem se 

zabýval splněním podmínek, které mají zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti tohoto vodního 

díla. 

Poslední část práce je zaměřena na ochranu obyvatelstva pod VD Šance a Morávka. Zde jsem 

se pokusil popsat jak moţné scénáře vzniku zvláštní povodně, tak i její průběh včetně dopadu 

na obyvatelstvo. V rámci této kapitoly se zaměřuji na jednotlivé kroky, které mají za cíl 

zmírnit dopady vzniklé krizové situace. 

Vyhodnocení úspěšnosti rekonstrukce je zatím moţné pouze u VD Morávka. Za dobu desíti 

let, které uplynuly od této rekonstrukce lze jednoznačně tvrdit, ţe oprava byla zdařilá. 

Provedená rekonstrukce výrazným způsobem přispěla ke zvýšení bezpečnosti tohoto vodního 

díla.  

Informace obsaţené v této práci mohou poslouţit osobám, které se zajímají o problematiku 

vodních děl v oblasti povodí Odry. 

Cílem práce bylo analyzovat nejvýznamnější rekonstrukce vodních děl v povodí Odry po roce 

1997 a tento cíl byl splněn. 
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