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Příloha č. 1 Technické parametry přehrad v povodí Odry [15] 

VD Těrlicko  

Tabulka 1 Základní technické údaje VD Těrlicko 

Povodí nádrže 82,0 km2 

Délka hráze v koruně 617,0 m 

Max. výška hráze 25,0 m 

Celkový objem nádrže 27,4 mil. m3 

zásobní 22 mil. m3 

retenční 4,7 mil. m3 

stálý 0,7 mil. m3 

Délka záplavy 6,2 km 

Šířka záplavy 530 m 

Zatopená plocha 267,6 ha 

Zaručený odtok 1,04 m3/s 

 

Obrázek 1 Příčný řez hrází VD Těrlicko 

1. těsnící jádro ze spraší 2. filtr 3. proluviální štěrk 4. proluviální štěrk prokládaný haldovinou 5. pohoz ze strusky 6. dlažba z 

betonových prefabrikátů 7. injekční štola 8. štěrkový drén a. náplavové hlíny b. údolní štěrk c. jílovitá břidlice 

VD Ţrmanice 

Tabulka 2 Základní technické údaje VD Ţermanice 

Povodí nádrže 45,5 km2 

Délka hráze v koruně 502,0 m 

Max. výška hráze 32,0 m 

Celkový objem nádrže 25,3 mil. m3 

zásobní 18,5 mil. m3 

retenční 5,8 mil. m3 

stálý 1,0 mil. m3 

Délka záplavy 5,5 km 

Šířka záplavy 2,2 km 

Zatopená plocha 248 ha 

Zaručený odtok 1,0 m3/s 
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Obrázek 2 Příčný řez hrází VD Ţermanice 

1. hradící segment 2. brýlový uzávěr 3. Rozstřikovací uzávěr - DN 1100 4. injekční třířadá clona 5. fortifikační injektáž 6. 

obklad ze žuly a. těšinit b. jílovitá břidlice 

VD Olešná 

Tabulka 3 Základní technické údaje VD Olešná 

Povodí nádrže 33,6 km2 

Délka hráze v koruně 393,0 m 

Max. výška hráze 18,0 m 

Celkový objem nádrže 4,4 mil. m3 

zásobní 3,5 mil. m3 

retenční 0,9 mil. m3 

stálý 0,3 mil. m3 

Délka záplavy 1,75 km 

Šířka záplavy 0,8 km 

Zatopená plocha 88,0 ha 

Zaručený odtok 0,29 m3/s 

 

 

Obrázek 3 Příčný řez hrází VD Olešná 

1. sprašové hlíny 2. netříděný zemní materiál 3. proluviální štěrky 4. říční štěrk 5. písek 6. kamenný pohoz 7. kamenná 

rovnanina 8. štěrkový drén a. náplavové hlíny b. údolní štěrky c. jílovce 
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VD Baška 

Tabulka 4 Základní technické údaje VD Baška 

Povodí nádrže 12,3 km2 

Délka hráze v koruně 963,0 m 

Max. výška hráze 7,9 m 

Celkový objem nádrže 1,08 mil. m3 

zásobní 0,58 mil. m3 

retenční 0,1 mil. m3 

stálý 0,4 mil. m3 

Délka záplavy 0,8 km 

Šířka záplavy 0,6 km 

Zatopená plocha 33 ha 

 

 

Obrázek 4 Příčný řez hrází VD Baška 

1. jádro se spraší 2. pískový fitr 3. netříděný zemní materiál 4. štěrk (zrna do 20 mm) 5. štěrk (zrna nad 20 mm) 6. štěrkový 

drén 7. dlažba z betonových prefabrikátů a. spraše b. terasové štěrky 

VD Kruţberk 

Tabulka 5 Základní technické údaje VD Kruţberk 

Povodí nádrže 567 km2 

Délka hráze v koruně 280 m 

Max. výška hráze 34,5 m 

Celkový objem nádrže 35,5 mil. m3 

zásobní 24,6 mil. m3 

retenční 6,9 mil. m3 

stálý 4,0 mil. m3 

Délka záplavy 9,0 km 

Šířka záplavy 0,5 km 

Zatopená plocha 280 ha 

Zaručený odtok 1,5 m3/s 
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Obrázek 5 Příčný řez hrází VD Kruţberk 

1. tabulový uzávěr 2. segmentový uzávěr 3. zavzdušnění 4. injekční štola a. břidlice 

VD Slezská Harta 

Tabulka 6 Základní technické údaje VD Slezská Harta 

Povodí nádrže 464,1 km2 

Délka hráze v koruně 540,0 m 

Max. výška hráze 64,8 m 

Celkový objem nádrže 218,7 mil. m3 

zásobní letní 182,0 mil. m3 

zásobní zimní 186,2 mil. m3 

retenční letní 29,2 mil. m3 

retenční zimní 24,9 mil. m3 

stálý 7,6 mil. m3 

Délka záplavy 9,0 km 

údolí Moravice 13 km 

údolí Černého potoka 3,5 km 

Šířka záplavy 1,7 km 

Zatopená plocha 870 ha 

Zaručený odtok 3,95 m3/s 

 

 

Obrázek 6 Příčný řez hrází VD Slezská Harta 

1. hliněné těsnící jádro 2. pískový filtr 3. štěrková přechodová část 4. kamenitá stabilizační část 5. návodní jímka 6. injekční a 

revizní štola a. podložní štěrky údolní nivy b. kulmské břidlice



 

 

Příloha č. 2 Umístění funkčních objektů VD Šance [5]

 



 

 

Příloha č. 3 Mapa rozsahu mezinárodního povodí Odry [16] 

 

 

  



 

 

Příloha č. 4 Kontrolní seznam pro vyhodnocení rekonstrukce VD Morávka 

Otázka Odpověď 

Došlo ke zvýšení kapacity spodních výpustí? Ano 

Jsou splněny mezní hodnoty průsaku stanovené projektem? Ano 

Sleduje systém TBD posuny na potenciálních smykových plochách v podloží hráze? Ano 

Je systém TBD napojen na dálkový přenos dat? Ano 

Jsou v pozorovacích sondách nainstalovány automatické snímače hladiny vody? Ano 

Jsou odvedeny povrchové srážkové vody z levého svahu nad zavázáním hráze? Ano 

Odolává návodní fóliové těsnění  plavoucím předmětů (stromy, ledové kry apod.)? Ano 
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Příloha č. 5 Metody analýzy a hodnocení rizik  

Kroky analýzy a hodnocení rizik [13]: 

Dílčí krok analýzy a hodnocení rizik Obsah dílčího kroku 

1 Definice analýzy rizik,  stanovení 

hloubky studie 

Stanovení cíle a plánu postupu analýzy rizik. Podle cíle stanovení 

hloubky studie a požadavků na databázi vstupních údajů. 

   

2 Vytvoření databáze informací   o 

analyzovaném systému (objektu / 

zařízení) a jeho okolí 

Údaje o analyzovaném systému (objektu / zařízení) a jeho okolí 

potřebných pro analýzu a hodnocení rizika. 

   

3 Identifikace zdrojů rizik závaţné 

havárie 

Vytvoření množiny zdrojů rizik na základě vlastností a množství 

nebezpečných látek, umístěných v objektu nebo zařízení, způsobu 

provozování a možných konkrétních situací uvnitř i vně objektu nebo 

zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.  

   

4 Výběr zdrojů rizik závaţné havárie pro 

analýzu rizik 

Ocenění zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik 

za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají 

k celkovému riziku analyzovaného systému (objektu / zařízení).  

   

5 Identifikace moţných příčin závaţné 

havárie 

Určení možných příčin (dějů nebo stavů, které iniciují škodlivý 

potenciál zdroje rizika) vzniku závažné havárie pro sestavení 

příslušných scénářů závažné havárie.  

   

6 Identifikace a definice scénářů 

závaţných havárií 

Sestavení posloupností nehodových událostí, které vedou k závažné 

havárii. Posloupnost je sestavena od základní události přes rozvíjející 

události až do koncové události scénáře. Množina všech možných 

nehodových událostí se sestaví bez ohledu na jejich důležitost nebo 

základní událost. 

   

7 Výběr reprezentativních scénářů 

závaţných havárií 

Sdružení podobných nehodových událostí do omezeného počtu 

reprezentativních scénářů s určenými koncovými stavy těchto 

scénářů s příslušnými fyzikálními projevy. 

   

8 Stanovení odhadu následků 

reprezentativních scénářů závaţných 

havárií 

Zdroj rizika ve stavu odpovídajícímu koncovému stavu určeného 

scénáře působí na své okolí určitými fyzikálními projevy, kterým 

odpovídají určité následky. Odhad těchto následků na lidi, zvířata, 

majetek a životní prostředí se stanoví pomocí modelování fyzikálně 

chemických procesů a jevů, které se objevují v událostech a 

koncových stavech určených scénářů. 
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9 Stanovení odhadu pravděpodobnosti 

reprezentativních scénářů závaţných 

havárií 

Stanovení odhadu počtu výskytu reprezentativních scénářů 

závažných havárií za časovou jednotku.  

   

10 Stanovení míry rizika reprezentativních 

scénářů závaţných havárií 

Kombinace výsledku odhadu následků a odhadu pravděpodobností 

všech reprezentativních scénářů závažných havárií pro číselné 

vyjádření míry rizika závažné havárie u analyzovaných zdrojů rizika. 

   

11 Hodnocení přijatelnosti rizik vzniku 

závaţných havárií 

Porovnání hodnoty odhadnutého rizika vzniku závažné havárie 

analyzovaného systému s hodnotou  mezní přijatelnosti rizika a 

rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika nebo jeho složek.   

   

12 Posouzení přiměřenosti bezpečnostních 

a ochranných opatření 

Na základě výsledku hodnocení rizika zhodnocení stávajících 

bezpečnostních a ochranných opatření. 

   

13 Opatření ke sníţení rizika vzniku 

závaţné havárie 

V případě nepřijatelného rizika, popř. dosažení jeho mezní hodnoty, 

nebo shledání nedostatečnosti bezpečnostních a ochranných opatření, 

navržení organizačních a technických opatření ke snížení rizika, která 

jsou podrobena analýze rizika za účelem zhodnocení jejich přínosu 

ke snížení daného rizika. Vytvoření plánu a kontroly realizace těchto 

opatření.  

 

Seznam nejpoužívanějších metod analýzy a hodnocení rizik [20]: 

Zkratka  Anglický název  Český název 

SR Safety Review Bezpečnostní prohlídka 

CL Checklist Analysis Analýza kontrolním seznamem 

RR Relative Ranking  Relativní klasifikace 

PHA Preliminary Hazard Analysis  Předběžná analýza zdrojů rizika 

W-I  What-If  „Co se stane, když …“ 

W-I/CL What-If/Checklist  „Co se stane, když …“ / kontrolní seznam 

HAZOP Hazard and Operability Analysis  Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis  Analýza způsobů a důsledků poruch 

FTA  Fault Tree Analysis  Analýza stromu poruch (poruchových stavů) 

ETA  Event Tree Analysis  Analýza vstromu událostí 

CCA  Cause-Consequence Analysis Analýza příčin a následků 

HRA  Human Reliability Analysis Analýza lidské spolehlivosti 

 

 


