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Anotace 
  

Cílem této bakalářské práce je podrobný popis povodí Odry, jeho přírodních 

poměrů a rozbor jednotlivých vodních děl tohoto povodí. Jelikož studuji obor úzce 

spjatý s cestovním ruchem, aplikovala jsem povodí Odry i na tuto oblast služeb, takže je 

v mé práci obsažen i návrh cyklistické trasy mezi nádržemi Slezská Harta a Kružberk.  

V práci uvádím také vlastní návrh poznávacího zájezdu po krásách tohoto území, 

s kompletním popisem trasy a finanční kalkulací. 

 
Vybrala jsem si tento region, jelikož v němž žiji a ráda bych si rozšířila svoje 

znalosti o tomto území a využila je v budoucnu, ať už ve svém zaměstnání, nebo při 

návštěvách jednotlivých lokalit.  

 

Klíčová slova: Povodí Odry, vodní nádrž, cestovní ruch 

 

 

 

Annotation  
 

The aim of this Bachelor thesis is special description of the Odra river basin, his 

natural relations and analysis of waterwork this river basin. Because I´m studing branch 

connected with tourist travel, I apply this Odra river basin to this branch of servises, so 

my work includes suggestion cycling journey between Slezská Harta and Kružberk 

basins. Also in my work appears evaluation tour made on my own with visiting 

loveliness of these gorund with complete financial calculation.  

 
I choose this ground because I´m living here and I´d like to improve my 

knowledges about this region. I want to apply this knowledges in future either in my 

next job or on my visits these objects.  

 

Key words: Odra river basin, water reservoir, tourist travel 

 



 
 

                                                                                                                                             

OBSAH  

 

1  Úvod   .................................................................................................. 1

2  Informace o Povodí Odry, státní podnik  ....................................... 2
2.1    Předmět činnosti   ............................................................................................................ 2

2.2  Vymezení oblasti povodí   ................................................................................................ 2

3  Přírodní poměry povodí Odry   ....................................................... 4
3.1    Geologické poměry   ........................................................................................................ 4

3.2    Orografické poměry   ....................................................................................................... 6

3.3    Půdní poměry   ................................................................................................................. 8

3.4    Klimatické poměry   ........................................................................................................ 8

4  Vodní přehrady povodí Odry   ....................................................... 11
4.1     Kružberk   ..................................................................................................................... 11

4.2    Žermanice   .................................................................................................................... 14

4.3    Těrlicko   ........................................................................................................................ 16

4.4    Olešná   .......................................................................................................................... 18

4.5    Morávka   ....................................................................................................................... 20

4.6    Šance   ............................................................................................................................ 25

4.7    Slezská Harta   ............................................................................................................... 28

5  Vlastní návrh poznávacího zájezdu po oblasti povodí Odry   ..... 31
5.1    Základní informace k zájezdu   ...................................................................................... 31

5.2     Plakát zájezdu   ............................................................................................................. 32

5.3    Itinerář zájezdu   ............................................................................................................ 33

5.4    Kalkulace zájezdu   ........................................................................................................ 41

6  Závěr  ............................................................................................... 43

7  Seznam zdrojů   ............................................................................... 43
7.1  Literární zdroje   ............................................................................................................. 44

7.2 Elektronické zdroje   ....................................................................................................... 45

8  Seznam obrázků a map ................................................................. 46



Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                1    

ÚVOD  

 
,,To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. “ 

 
                                                                                                  Marcus Tullius Cicero 

 

Voda je pro náš život stejně důležitá jako vzduch, teplo, světlo či živiny. Voda, 

systematický oxidant, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, 

resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. 

Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější 

vrstvě namodralá. 

 
 Téma povodí Odry jsem si pro svoji bakalářskou práci vybrala proto, že se nachází 

v regionu, ve kterém žiji, a chtěla bych celou oblast lépe poznat jak po stránce 

technických staveb, tak kulturně-historických památek. Některé lokality tohoto povodí 

jsem již navštívila a další plánuji navštívit v budoucnu. Věřím, že svoje odborné 

znalosti o této oblasti jistě dobře využiji i v praxi.  

 
Cíle a náplň bakalářské práce: 

 
• seznámení s přírodními poměry oblasti povodí Odry 

• rozbor jednotlivých vodních děl 

• vlastní návrh poznávacího zájezdu po okolí povodí Odry 
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2  INFORMACE O POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK 
 

2.1    Předmět činnosti 

• správa a údržba vodních toků 

• provozování a údržba vodních děl 

• zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 

• investiční činnost  

• poskytování technických a ekonomických údajů 

• spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích 

• řízení a ovlivňování hospodaření  

• geodetické služby 

• poradenská činnost 

• výroba elektrické energie 

• rybné hospodářství 

Rozloha území, na němž podnik působí, je 6 252 km2. Celková délka významných 

i drobných vodních toků je 1 355 km. Podnik dále spravuje 8 údolních nádrží  

a 3 gravitační převody vod a provozuje 63 jezů a 8 malých vodních elektráren.  

 

2.2  Vymezení oblasti povodí 

Oblast povodí Odry je nejmenší z osmi oblastí povodí na území České republiky: 

         Oblast povodí Odry: 

• na území ČR je protáhlý tvar ve směru SZ – JV 

• na jihozápadě sousedí podél rozvodnice Baltského a Černého moře  

• na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí horní Odry a s povodím Visly  
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• největší rozměr oblasti povodí přibližně ve směru sever–jih činí 62 km, ve směru 

východ–západ je to 174 km 

• přes 80 % plochy povodí dosahuje nadmořských výšek mezi 200 a 600 m n. m. Na 

méně než 5 % území pak přesahuje výška terénu 800 m n. m. 

 

 

Mapa č. 1  Mapa území povodí Odry 

(www.pod.cz) 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.pod.cz/�
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3  PŘÍRODNÍ POMĚRY POVODÍ ODRY 
 

3.1  Geologické poměry 
 
Území moravskoslezské části povodí Odry je morfologicky (tvarově)  

a orograficky (horopisně) tvořeno dvěma rozdílnými územními celky, jejichž vzájemná 

odlišnost má zásadní vliv na řadu skutečností, mezi něž z vodohospodářského hlediska 

patří zejména hydrologické poměry a charakteristika říční sítě. Severozápadní část 

povodí až po hlavní, severovýchodním směrem probíhající linii nivy řeky Odry, tzv. 

Moravskou bránu, geologicky patří k soustavě Českého masívu, jihovýchodní část pak 

k soustavě Karpat.  

 
Severozápadní, jesenická část povodí Odry, patřící k soustavě Českého masívu,  

je geologicky starší než sousedící oblast beskydská. Její základní obrysy se utvářely 

v prvohorách, kdy sedimenty ukládané v mohutné sníženině byly v období variského 

vrásnění zasaženy rozsáhlou horotvornou činností. Pozdějšími horotvornými pochody, 

tj. alpinským vrásněním v třetihorách, byl reliéf tohoto území již jen dotvářen převážně 

ve formě kerných posunů, částečně i vulkanickou činností. Na rozdíl od jihovýchodní 

části povodí probíhaly v této oblasti intenzivněji a po delší dobu denudační pochody 

(obnažování starších souvrství působením eroze), takže členitost jejího terénu je 

mírnější, což se projevuje na podélném sklonu vodotečí a charakteru odtoku z nich. 

 
Jihovýchodní beskydskou část povodí Odry utvářely geologicky mladší 

horotvorné procesy. Sedimenty, které se zde původně ukládaly, byly zvrásněny 

uprostřed třetihor v mohutné horstvo alpsko-karpatského systému. V důsledku vrásnění 

došlo v jeho okrajových částech k nasunutí několika příkrovů tvořených horninami flyše 

(pískovce, jílovce, jílovité břidlice), čímž byl vytvořen základ struktury Beskyd.  

Relativní členitost reliéfu této části povodí je zvláště v prostoru Beskyd dosti značná,  

a to i přes pozdější denudaci, která zde nastoupila po vyvrásnění. 

 
Důležitým geomorfologickým činitelem nižších poloh povodí byl pevninský 

ledovec, který v raném období čtvrtohor dvakrát dostoupil až k Moravské bráně. Jeho 
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činnost se tak výrazně projevila na dotvoření dolní Ostravské pánve povodí v její dnešní 

tvar. Zároveň došlo k částečnému obnažení karbonského souvrství, jehož produktivní 

(uhlonosná) část vytváří výrazný hřbet východo-západního směru – hřbet ostravsko- 

-karvinský, který byl a je dosud předmětem exploatace černého uhlí.  

 
Rozdílnost členitosti mezi jesenickou a beskydskou částí povodí se odráží na 

podélném sklonu toků, pod nímž z obou horstev vody odtékají. Z faktu, že jejich 

pramenné oblasti se nacházejí přibližně na stejné výškové úrovni a že délka dráhy 

odtoku do recipientu je z jesenické strany dvojnásobná než ze strany beskydské, 

vyplývá, že sklon beskydských toků je zhruba dvojnásobný proti tokům jesenickým. 

Tato skutečnost se projevuje na říční síti ničivějšími účinky při odtoku velkých vod  

a podstatně kratší beskydské přítoky Odry jsou v tomto směru trvalým zdrojem 

vodohospodářských problémů. (Brosch, 2005) 

 

 
 

Mapa č. 2  Převažující geologická souvrství 

(Brosch, 2005) 



Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                6    

3.2  Orografické poměry 
 

Hlavní orografickou jednotkou oblasti náležící k Českému masívu je Hrubý 

Jeseník, který dosahuje Pradědem nejvyššího bodu v povodí – 1492 m n. m. Masív 

Hrubého Jeseníku překračuje všude výšku 1000 m n. m. a tím se výrazně liší od pohoří 

Nízkého Jeseníku, k němuž spadá sráznými svahy. Severní oblast okrajových přítoků 

Odry (toků ústících do Odry mimo území republiky) je tvořena Rychlebskými horami, 

svažujícími se do Hornoslezské nížiny. Jižní část levostranného povodí řeky Odry 

vyplňují Oderské vrchy, jejichž svahy spadají do sníženiny Moravské brány.  

 
Karpatské části povodí dominuje masív Moravskoslezských Beskyd s nejvyšším 

vrcholem Lysou horou – 1 323 m n. m. Vně masívu Beskyd směrem ke sníženině nivy 

Odry se rozkládají nižší pahorkatinné útvary.  

 
Nejnižší část povodí, údolní niva řeky Odry – Moravská brána, je současně 

rozhraním mezi uvedenými horstvy. V nejspodnější oblasti, kde se stékají hlavní řeky 

povodí (Odra, Olše, Ostravice a Opava), přechází niva do Ostravské pánve, navazující 

již na Hornoslezskou nížinu v Polsku. Nejnižším bodem povodí je místo, kde Odra na 

soutoku s Olší opouští české státní území (v nadmořské výšce asi 190 m). 

 
Vzhledem k utváření a charakteristice říční sítě je jedním z hlavních rozdílů mezi 

oběma částmi povodí jejich odolnost k erozi. V jesenické oblasti převažují odolnější 

struktury krystalinika Českého masívu s převládajícími metamorfovanými 

(přeměněnými), případně vyvřelými horninami. Pokud zde ve větší míře dochází 

k erozi, pak je to spíše v horských polohách. 

 
Beskydská část povodí je tvořena druhohorními a třetihorními sedimentárními 

horninami, které mnohem snadněji podléhají erozi jak plošné, tak bystřinné. 

Zvětráváním pískovců a břidlic vznikají drobnější frakce, které jsou při přívalových 

deštích a zvýšených vodních stavech vodou unášeny – splaveniny. Ve středních  

a dolních tratích toků tak vznikají rozsáhlé štěrkové lavice a při řešení odtokových 

poměrů nastávají problémy s transportem splavenin. Rozvolňováním jílovcovitých 

vrstev dochází zase k velmi jemnému rozptylu jílovitých částic ve vodě a tvoření těžko 
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usaditelných zákalů (jemných plavenin pohybujících se v suspenzi). Tento stav za 

povodňových průtoků velmi nepříznivě ovlivňuje kvalitu vody v nádržích.  

 
Podzemní vody v Jeseníkách vystupují jen v pásmech tektonických poruch jako 

vody puklinové. Pískovcové, jižním směrem nakloněné plochy flyšového pásma Beskyd 

jsou také prostoupeny rozevřenými puklinami, jež jsou však většinou podvázány 

jílovitými horninami, v nichž pukliny již nepokračují. Prameny v povodí Odry se 

všeobecně vyznačují malou vydatností. Z hlediska využití podzemních vod mají tedy 

v povodí Odry význam pouze čtvrtohorní naplaveniny v úvalech řek Odry, Opavy  

a Olše. Zvláštní význam pak mají glaciální (ledovcové) nánosy dosahující mocnosti do 

20 m. Jsou však zpravidla uloženy nad úrovní řek, takže jsou napájeny pouze 

srážkovými vodami. V místech, kde se nacházejí pod jejich úrovní, jsou pak 

zvodňovány infiltrovanou vodou říční. (Brosch, 2005)  

 

 
 

Mapa č. 3  Výřez fyzikální mapy  

(Brosch, 2005) 
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3.3  Půdní poměry 
 

Půdu lze chápat jako samostatný přírodně-historický útvar, který vznikl  

v důsledku komplexního působení vnějších činitelů (klima, biologický faktor, podzemní 

voda) na mateční horninu v určitém čase. Geologický i biologický koloběh látek se 

vzájemně prolínají a jejich výsledným přirozeným projevem je půdotvorný proces, 

jehož kvalita je závislá na půdotvorných faktorech a podmínkách, ve kterých se půda 

vyvíjí. 

Obecně nejrozšířenějším půdním typem v povodí Odry jsou podzoly, které 

zaujímají více než 80 % celkové plochy jeho rozlohy, 12 % plochy je tvořeno půdami 

horských poloh a jen nepatrnou část tvoří půdy nivní (2 %) a rendziny. Z pedologických 

poměrů vyplývá rozdělení výrobních typů pro zemědělské využití. Nejrozšířenější 

v povodí je bramborářský výrobní typ, který zahrnuje dvě třetiny výměry zemědělské 

plochy, zbývající část tvoří typ horský. (Povodí Odry, 1984)  

 

3.4  Klimatické poměry  
 

Podnebí povodí Odry je charakterizováno celkovou povahou evropského mírného 

pásu. Střídavě je ovlivňováno klimatem oceánským, působícím od západu, a klimatem 

kontinentálním, působícím od východu, s tuhými zimami a horkými léty. Určitý vliv 

zde mají i moře Jaderské a Baltské, zvláště při synoptických situacích s převládajícím 

JZ prouděním, které do prostoru povodí Odry přináší často vyšší srážkové úhrny. 

Závislost srážek na nadmořské výšce je mnohem výraznější v karpatské části povodí 

v Beskydech, teplotně však mají Jeseníky drsnější klima než Beskydy. 

 
V důsledku mírně převládajícího západního proudění a orientace hřebene 

beskydského masívu ve směru severovýchod–jihozápad patří Beskydy k srážkově 

nejbohatším oblastem státu. V dlouhodobém ročním průměru má nejvydatnější srážky 

(jsou udávány v mm na m2) v povodí Odry Lysá hora 1 565 mm, vrcholová oblast 

Hrubého Jeseníku má srážkový úhrn okolo 1 300 mm. Nejnižší srážky má okolí Krnova. 
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V území oblasti Hlučín–Opava–Krnov se projevují vlivy dešťového stínu na závětrné 

straně Jeseníků, a proto je tato oblast v celém povodí na srážky nejchudší.  

 
Nejvyšší zaznamenaný úhrn ročních srážek měla Lysá hora v roce 1903 

v množství 2 253 mm, nejnižší pak Opava 391 mm v suchém roce 1921. Celkově 

převládají srážky v létě v červenci, nejmenší se vyskytují v únoru. Období deštivého 

počasí bývají delší v Jeseníkách než v Beskydech.  

 
Po vodopisné stránce má povodí Odry vzhledem ke svému hlavnímu toku mírně 

asymetrický tvar. Převažující plochu vytváří povodí jesenických přítoků, pravostranná 

beskydská část tvoří jen 35,1 % rozlohy území. Celkový tvar povodí má výrazně 

vějířovitý charakter. (Brosch, 2005) 

 
Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 28. 3. 1976 o výšce 

292 cm na stanici Praděd, ještě v květnu byla celková výška sněhové pokrývky na 

Pradědu 55 cm. První sníh za dlouhodobé období napadl na Lysé hoře 8. 9. 1971  

o výšce 4 cm. Maximální výška nového sněhu napadla 28. 1. 1976 o výšce 63 cm na 

stanici Čeladná, na Lysé hoře napadlo ještě 29. 5. 1966, a to 50 cm nového sněhu. 

 
Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v povodí Odry je 7,1 °C, 

nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu –3,1 °C, 

nejteplejším měsícem je červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 16,3 °C. 

Absolutní maximální teplota vzduchu za dlouhodobé období byla naměřena na stanici 

Javorník 27. 7. 1983, a to 37,0 °C, absolutní minimální teplota vzduchu za dlouhodobé 

období byla –32,8 °C a byla zaznamenána dne 13. 1. 1987 na stanici Rejvíz. [ 1 ]  
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Mapa č. 4  Klimatické oblasti povodí podle Quitta 
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4  VODNÍ PŘEHRADY POVODÍ ODRY 
 

Každý kraj České republiky má své osobité zvláštnosti hydrologické, geologické, 

topografické, výrobní a hospodářské, které se odrážejí i ve výstavbě přehrad. Hlavní 

osobitostí Ostravska, které se svým zázemím představuje povodí řeky Odry, je velká 

koncentrace báňského, hutního, energetického a chemického průmyslu a obyvatelstva 

s velkými nároky na vodu. Přitom zde mají vodní toky svá pramenná území s poměrně 

malými povodími a silně rozkolísanými průtoky. (Brosch, 2005) 

 
Jako jsou některé přehrady v povodí Odry pozoruhodné jako samostatné objekty, 

tak jsou pozoruhodné ve svém celku, neboť vytvářejí se svými vodními zdroji a se 

svými uživateli víceúčelovou vodohospodářskou soustavu. Tato soustava slouží 

zejména k zásobení obyvatelstva a průmyslu této rozsáhlé oblasti vodou a k ochraně 

území před povodněmi. Provozovatelem hlavních prvků víceúčelové vodohospodářské 

soustavy na Ostravsku – údolních nádrží Kružberk, Žermanice, Těrlicko, Morávka, 

Olešná, Šance, Baška, Slezská Harta – je Povodí Odry, podnik pro provoz a využití 

vodních toků v Ostravě. (Povodí Odry, 1985) 

 
Postupným spojováním systémů skupinových vodovodů a jejich pozdějším 

doplněním o vodojemy, propojovací řady, zesilovací stanice atd. vznikla vodárenská 

soustava Ostravského oblastního vodovodu, jedna z nejvýznamnějších tohoto druhu 

v ČR. Postupně zkvalitňovaný a doplňovaný systém funguje od poloviny sedmdesátých 

let 20. století dodnes. (Broncová a Pytl, 2006) 

 

  4.1  Kružberk  
 

Nádrž na řece Moravici u Kružberku se objevuje v rakouském přehradním 

programu z r. 1911 jako druhá v pořadí co do velikosti objemu (30,5 mil. m3). Poměrně 

stálý a bohatý průměrný průtok Moravice, málo zastavěné údolí a dobré morfologické  

a geologické podmínky zájem vodohospodářů vždy přitahovaly. Pro energetické využití 

byl lákavý i 140 m výškový rozdíl na přímé 40 km vzdálenosti mezi Kružberkem  
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a Hradcem nad Moravicí. Proto se také o Kružberku hovořilo spíš ve spojení s další 

nádrží na řece u obce Žimrovice (nad Hradcem nad Moravicí), která byla prosazována 

s využitím pro plavební účely již Pruskem.  

 
Vzhledem k tomu, že vedle Kružberku existovala ještě jiná místa se zájmem  

o obdobnou stavbu, vyvstaly tím komplikace. Překonat všechny tyto překážky  

a v poválečné atmosféře prosadit do podvědomí představitelů hospodářského vedení 

státu hrozbu brzkého nedostatku vody na Ostravsku, která se později bezezbytku 

naplnila, vyžadovalo nezměrné úsilí. Ing. Dr. J. Čermák, zastupující později investora 

stavby přehrady, v článcích a brožurách o Kružberku přiznával, že k dosažení cíle 

zahájení stavby v r. 1948 bylo nejednou nutné využít mezer v zákonech a příslušných 

předpisech.  

 

Určení přehradního místa 

 
Umístění přehradní zdi, známé z rakouského přehradního programu, bylo 

z hlediska geologických podmínek pro její založení předmětem několikerého zkoumání 

už od r. 1918. I když některé posudky vyzněly ve prospěch změny a posunutí hrázového 

místa, byl v r. 1923 slezským Zemským stavebním úřadem původně navržený profil 

shledán způsobilým. Že v daných podmínkách byl zvolen profil nejpříznivější, se po 

otevření stavební jámy o čtvrt století později potvrdilo.  

 

Průběh a některé problémy výstavby 

 
Stavba vodní nádrže Kružberk začala na podzim r. 1948 přístupovou komunikací 

k místu budoucí hráze od obce Svatoňovice. Příjezd na přehradní místo, nacházející se 

v málo urbanizované krajině (což bylo výhodou účelu vodního díla jako zdroje pitné 

vody), byl velmi špatný. V místě byl nedostatek pitné vody a chyběl dostatečný 

elektrický příkon. Místní zdroje nebyly schopny požadavky stavby pokrýt a zhruba 

kilometr vzdálené a soustředěné rekreační objekty v obci Kružberk s postačujícími 

zásobami vody i elektřiny spolupráci se stavbou odmítly. Elektřina se přiváděla až ze 

vzdálenosti 25 km. Pro stavbu byly tíživé rovněž neustálé organizační změny  

ve znárodněném stavebnictví.  
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Stavba přehrady u Kružberku trvala sedm let. Za naprostého poválečného 

nedostatku stavebního inventáře, technologických a dopravních možností té doby, 

nedostatečně zkušeného personálu na stavbě a již uvedených potíží to bylo období 

relativně krátké. (Brosch, 2005) 

 
Součástí vodního díla Kružberk je i tlaková štola o průměru 2,4 m a délce  

6 732 m, kterou je přiváděna voda do úpravny vody a na špičkovou elektrárnu v obci 

Podhradí. Štola byla budována v letech 1955–1958 jako jeden z objektů na přehradu 

navazujících vodárenských staveb. K přehradě byla přiřazena až po jejím dokončení. 

Tuto štolu čeká letos revize. Závěrem loňského roku byla provedena dílčí kontrola štoly 

pro přívod vody z Kružberku do úpravny v Podhradí. Revize na štole se provádí jednou 

za deset let, kdy se celá štola odstaví a v celé délce zkontroluje. (Jičínská, 2010) 

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Tížná hráz přehrady je 32,6 m vysoká a v koruně 280 m dlouhá. Obsahuje  

92 700 m3 betonu. Založena je do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, 

drobami a slepenci. Utěsnění podloží jednořadou injekční clonou (zaplnění puklin 

v podloží tlakově vhnáněným těsnicím materiálem) dosahuje hloubky 25–30 m. 

Celkový objem nádrže 35,56 mil. m3 je rozdělen na objem retenční (ochranný), zásobní 

a stálý (malý objem, který lze vypustit jen vyčerpáním). Kapacita tlakové štoly, 

navazující na odběrná okna, je 9 m3.s-1. Před vybudováním nádrže Slezská Harta byla 

retenčním prostorem Kružberku stoletá povodeň o velikosti průtoku 282 m3.s-1 

snižována na 195 m3.s-1. Dnes je při spolupráci obou nádrží tento efekt daleko vyšší (viz 

Slezská Harta). Povodí nádrže o ploše 567 km2 je dnes z převážné části ovládáno nádrží 

Slezská Harta. (Brosch, 2005) 
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Obr. č. 1  Zátopa nádrže Kružberk, vlevo záliv přítoku Lobník 

(Brosch, 2005)  

 

 4.2  Žermanice  
 

Myšlenku postavit jednou přehradu na řece Lučině obsahoval už přehradní 

program z r. 1911, tehdy ovšem v jiné lokalitě – u Šumbarku (Havířov). I když 

přehradní místo Šumbark nebylo z úvah vypuštěno ani v pozdějších letech, už v r. 1941, 

ve studijních pracích pro Zemský úřad v Brně, se vedle něj objevuje nový  

profil – Žermanice jako jeden ze stěžejních přehradních profilů pro akumulaci 

průmyslové vody v povodí Odry. Po druhé světové válce byla údolní nádrž u Žermanic 

v r. 1946 zařazena do prvního poválečného přehradního programu.  

 

Určení přehradního místa 

 
Přehradní profil nad obcí Žermanice byl v podstatě dán morfologicky. Geologický 

průzkum v místě budoucí hráze však ukazoval značnou složitost geologických poměrů 

jak pro její založení, tak pro stanovení maximální výšky vzduté hladiny. Vzhledem 
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k málo ujasněné geologii se tedy už v projektu předpokládalo, že o definitivním 

způsobu založení tížní přehradní zdi se rozhodne až po úplném otevření stavební jámy.  

 

Průběh a některé problémy stavby 

 
Největší nároky na stavebníka, projektanty i stavební firmu kladly neujasněné 

geologické poměry v přehradním profilu. K místu stavby nebylo třeba budovat příjezdní 

cesty, a tak ihned po zahájení stavby v březnu r. 1951 bylo přikročeno k otevírání 

stavební jámy. Jakost skalního položí tvořeného břidlicemi a těšínitem byla v levém 

břehu dobrá. Pravý břeh byl ale silně rozrušen a rozmělněné břidlice pod těšínitovým 

příkrovem začaly být po širokém otevření stavební jámy a po odlehčení výkopem 

vytlačovány, což bylo provázeno i pomalým sesouváním pravého svahu. Tento jev byl 

z pohledu inženýrské geologie velmi zajímavý, ale mimořádně náročný pro založení 

hráze. Situaci musel být podřízen jak další postup výkopů, tak i způsob betonáže 

jednotlivých bloků přehradní zdi.  

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Přehradní zeď, v níž je uloženo celkem 116 600 m3 betonu, je 30 m vysoká  

a 500 m dlouhá. Geologická pestrost podloží si vyžádala velký rozsah injekčních prací  

o celkové délce vrtů 45 325 m. Nádrž zaplavuje údolí řeky Lučiny v délce 5,5 km, při 

zatopené ploše 248,4 ha a maximální hloubce 28 m. Plocha povodí nádrže činí  

45,5 km2. (Brosch, 2005)  

 
I když se jedná o nádrž s prvořadým účelem zajištěni provozní vody pro průmysl, 

je sledována její jakost pro stránce fyzikální, chemické, biologické a bakteriologické: 

jakost vody podle prováděných rozborů je velmi dobrá. Výstavba přehrady započala 

v březnu 1951 a do provozu byla uvedena v listopadu 1958. Vedle základních účelů 

vodního díla slouží vodní plocha pro rekreaci a umožňuje sportovní rybářství. (Povodí 

Odry, 1985) 
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Obr. č. 2  Celkový pohled na nádrž Žermanice 

(Brosch, 2005)  

 

 4.3  Těrlicko 
 

Přehradní program z r. 1911 registruje na řece Stonávce nad obcí Dolní Těrlicko 

jen poměrně malou nádrž o objemu 5,2 mil. m3 k zachycování povodňových vod. 

Zpočátku nebyla nádrž předmětem většího zájmu a do r. 1940 se neobjevovala ani 

v úvahách hledajících tehdy nové zdroje průmyslové vody. Teprve krizová zkušenost 

s nedostatkem vody za druhé světové války způsobila, že přehrada u Těrlicka, tentokrát 

již s objemem 25 mil. m3, byla zahrnuta do ideového vodohospodářského plánu pro 

povodí Odry, jenž byl zpracován v r. 1946 na základě revidovaného poválečného 

přehradního programu. I v tomto materiálu je však nádrži přisuzován prvotní význam 

ochranný, a to v kombinaci s další přehradou na přítoku Olše v Jablunkově na bystřině 

Lomná. 

 

Určení přehradního místa 

 
Už na začátku 20. století bylo nalezené přehradní místo výhodné nejen  

morfologicky, ale i geologicky. Pro volbu konstrukce přehradního tělesa bylo určující 

geologické podloží, tvořené převážně málo propustnými jílovitými břidlicemi a jílovci 
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s větší mírou stlačitelnosti. Byla zvolena zemní hráz se šikmým těsnícím jádrem 

v návodní polovině. Materiálově byla hráz nasypána ze štěrkopísků s příměsí vyhořelé 

důlní haldoviny a pro těsnící jádro byly použity sprašové hlíny.  

 

Průběh a některé problémy výstavby 

 
Průběh výstavby přehrady byl poznamenán hektickou dobou padesátých let  

20. století, snahou o urychlení stavebních prací, ,,za pochodu“ požadovanými změnami 

objektů a zařízení souvisejícími s nejasnou a stále se vyvíjející koncepcí zásobení dolů, 

elektráren i železáren a politicky vytyčovanými úspornými programy.  

 

Stavba začala budováním železobetonové injekční štoly parabolického tvaru 

napříč údolím a objektu spodních výpustí, který byl založen uprostřed. Geologické 

poměry pravého břehu si zde z návodní a vzdušné strany hrázového tělesa vyžádaly 

zřízení zatěžovacích lavic, které byly nasypány z netříděného materiálu z výkopů pro 

štolu a výpustného objektu. Samotné nasypáváni stabilizační části přehradní hráze 

naráželo zpočátku na problémy způsobované vysokou vlhkostí materiálu, která 

komplikovala jeho ukládání a hutnění. Po usilovném hledání a expertizách bylo řešení 

nalezeno v použití vyhořelé haldoviny (vytěženého důlního kamene se stopami uhlí, 

dlouhodobě uloženého na odvalech-haldách, v nichž se uhelné částice samovznícením 

spálily), kterou byl na hráz navážený vlhký štěrkopísek prokládán. Těžná haldovina 

dosahovala teploty až 80 oC, což umožňovalo sypání za deštivého počasí i v zimě. 

Hlavní kubatura násypu tak byla provedena v poměrně krátkém čase dvou let  

1959–1960.   

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Celkový objem nádrže činí 27,35 mil. m3. Maximálně zatopená plocha dosahuje 

267,6 ha a údolí je zatopeno v délce 6,2 km. Nádrží ovládaná plocha povodí má 82 km2. 

Na konci zátopy byla vybudována 390 m dlouhá úchytná hrázka vysoká 11,2 m 

s betonovým přelivem. Jejím účelem je vytvoření stálé hladiny na konci vzdutí  

a zachycování splavenin. V současné době je úchytná nádrž s přiléhajícím porostem 

biologicky velmi zajímavou lokalitou. (Brosch, 2005) 
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Výstavba vodního díla byla zahájena v červenci 1955 a ukončena v prosinci 1962, 

vedle základních účelů slouží vodní plocha k rekreaci a umožňuje sportovní rybářství. 

(Povodí Odry, 1985) 

 

 
 

Obr. č. 3  Těrlická nádrž  

(Brosch, 2005)  

 
 

4.4  Olešná 
 

První zmínka o nádrži na říčce Olešná, levostranném přítoku Ostravice v Paskově, 

padla již kolem r. 1903 v souvislosti s hledáním zdroje pitné vody pro Moravskou 

Ostravu. Morfologicky výhodný údolní profil Olešné nad silnicí Místek–Příbor  

a prakticky nezastavěné, zemědělsky využívané území v prostoru případné budoucí 

zátopy nádrže zaujaly i zpracovatele prvního rakouského přehradního programu  

z r. 1911. Patrně vzhledem k poměrně malému akumulačnímu objemu i relativně 

nevelkému ochrannému účinku se o přehradě Olešná znovu zmiňuje až Státní 

vodohospodářský plán v r. 1954, jenž o nádrži uvažoval jako o výpomocné akumulaci 

pro potřeby průmyslu. Ovšem s ohledem na tehdy již avizované rozšiřování těžby uhlí 
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ve směru na jih od Ostravy nevylučoval, že dílo z důvodů poddolování možná 

realizovat nepůjde.  

 

Určení přehradního místa 

 
Prostorové podmínky vhodné pro vybudování nádrže byly v údolí Olešné 

omezené. Proto byla vždy sledována jen jediná lokalita nad Frýdkem-Místkem nad již 

zmíněnou silnicí do Příbora. Umístění hráze bylo zkoumáno s přihlédnutím ke geologii 

podloží, se snahou dosáhnout celkového objemu nádrže o velikosti kolem čtyř mil. m3  

v pěti profilových variantách. 

  
Ve vybraném horním profilu se na levém břehu nacházely pískovce s vložkami 

břidlic, v údolí a na pravém břehu pak souvislý jílovec překrytý aluviálními sedimenty, 

štěrky a spraší. Pro uvažovanou nádrž o nevelkých rozměrech to byly podmínky celkem 

příznivé. Obě návrhová kritéria – kvalita podloží a objem nádrže – se promítla také do 

jednoduchého konstrukčního řešení hráze bez injekční štoly a bez složitého způsobu 

zakládání.  

 

Průběh a některé problémy výstavby 

 
Stavba byla zahájena v listopadu 1960 a ukončena v r. 1964. Její průběh nebyl 

mimořádně komplikovaný. Vzpomínán je pouze sesuv na vzdušném líci hráze, který 

vznikl během stavby po nadměrných dešťových srážkách nejprve v říjnu 1963 a znovu 

pak v červnu 1964 před dokončením stavebních prací. Sesuv byl stabilizován 

štěrkovými žebry a přitěžovací lavicí.  

 
Určitý technicko-bezpečnostní problém ovšem nastal po rozhodnutí, že se Olešná 

má stát vodním zdrojem budované celulózky v Paskově. Vodní dílo, provozované již 

déle než 15 let, nebylo na eventualitu přímého odběru stavebně ani technologicky 

vybaveno. Bylo proto nutné v poměrně stísněném prostoru spodních výpustí vybudovat 

odběrné zařízení tak, aby nebyla ovlivněna ani funkčnost výpustí, ani bezpečnost 

přehrady.  
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Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Hráz přehrady je 14,6 m vysoká, 393 m dlouhá, o objemu 152 000 m3 zeminy. 

Plocha povodí nádrže je 33,6 km2. Celkový objem 4,4 mil. m3 je rozdělen na 0,3 mil. m3 

stálého, 3,0 mil. m3 zásobního a 1,1 mil. m3 retenčního neovladatelného objemu. Údolí 

je nádrží zaplaveno v délce 1,75 km a plocha maximálního zatopení dosahuje téměř  

88 ha. (Brosch, 2005) 

 

 
 
Obr. č. 4  Nádrž Olešná. 

(Brosch, 2005) 

 

 4.5  Morávka 
 

Zájem postavit na největším přítoku Ostravice na řece Morávce přehradu byl 

poměrně veliký již za habsburské monarchie. Přehradní program z r. 1911 navrhoval na 

Morávce dokonce tři vhodné profily: pod přítokem Skalky, pod přítokem Slavíče 

(současný přehradní profil) a pod zaústěním Mohelnice u obce Pražmo, přičemž  

o samostatné nádrži uvažoval i na Mohelnici v obci Krásná. Po rozpadu Rakouska- 

-Uherska zájem o Morávku načas upadl, ale již na přelomu třicátých a čtyřicátých let  
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se v pracích vodohospodářských odborníků (Bažant, Čermák) přehrada na Morávce 

opět objevila. Tentokrát už jen v jednom profilu, a to pod Slavíčem. Přehradní profil 

pod Slavíčem nad obcí Morávka byl zařazen i do prvního poválečného elaborátu  

o možnostech výstavby přehrad v povodí Odry . 

 

Určení přehradního místa 

 
Vzhledem k tomu, že hlavní účel přehrad na řece Morávce byl zpočátku vždy 

spatřován v jejich retenčním účinku, byla jednotlivá přehradní místa zkoumána zejména 

z hlediska toho, jaká plocha povodí může být nádrží podchycena, tj. jak veliký 

povrchový odtok při extrémních srážkách může být akumulován a tím snížena 

povodňová vlna. Výsledkem takového zkoumání v rámci prací na Státním 

vodohospodářském plánu (SVP) byl r. 1950 návrh nového přehradního profilu asi  

dva km pod tzv. Koppovým mostem u obce Raškovice. V SVP plánovaná nádrž  

u Raškovic by hydrologicky podchytila rozhodující plochu celého povodí Morávky. 

 

Průběh a některé problémy výstavby 

 
Při budování hráze bylo nutné vyřešit zejména tři hlavní technické problémy: 

 
•  utěsnění levého úbočí, překrytého kamennými sutěmi, kde mezi protivodně 

nakloněnými a značně rozpukanými vrstvami godulských pískovců byly nejvíce 

rozevřené pukliny,  

• hutnění tělesa hráze ze zahliněných a převážně vlhkých štěrkopísků,  

• vlastní provedení AB pláště, s jehož realizací u nás nebyly žádné zkušenosti. 

 
Nasypávání hráze začalo v r. 1961 a bylo ukončeno v květnu 1964. Materiálová 

naleziště v zátopě však nedostačovala, a tak se část kubatury musela dovážet ze 

zemníku vzdáleného více než 10 km. Technologii nasypávání výrazně ovlivňovala 

klimatická situace se značným množstvím srážkových dnů v roce. Pro kvalitu násypu 

tak bylo vedle hutnění rozhodující rychlé odvádění srážkové vody. 
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AB plášť byl asi největším problémem stavby. Jelikož pro tento typ těsnění 

neexistovaly u nás žádné normy, bylo zprvu nutné vyřešit jak materiálové složení směsi 

pro těsnění, tak technologii její výroby a způsob ukládání. Řešením se zabývaly 

zúčastnění stavební firmy od r. 1961. Pro ukládání a hutnění těsnicí směsi na 70 m 

dlouhém a skloněném svahu přehradní hráze bylo například nutné vyrobit i prototypy 

strojních zařízení, využívajících existující silniční mechanismy.  

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Přehradní těleso je tvořeno homogenní zemní hrází o objemu 652 300 m3, 

maximální výšce 39 m a délce 396 m. Návodní těsnící AB štít je položen na 80 cm 

vrstvě drceného kamene a jeho tloušťka s přechodovou částí dosahuje cca 30 a 20 cm 

podle počtu položených vrstev. U dna nádrže je napojen na beton injekční štoly  

a v levém svahu na betonovou membránu. Fólie Sibelon o tloušťce 2,5 mm, která je 

základním komponentem těsnící membrány položené na AB plášť, je k němu 

mechanicky ukotvena systémem speciálních kovových profilů a lišt z nerezové oceli. 

  
Celkový objem nádrže je 12,0 mil. m3, z toho 0,5 mil. m3 stálého nadržení,  

5,0 mil. m3 zásobního prostoru a 6,5 mil. m3 prostoru ochranného. Údolí Morávky je 

nádrží zatopeno do vzdálenosti 2,5 km při ploše 79,5 ha. Přehrada ovládá povodí  

o velikosti 63,3 km2. (Brosch, 2005) 

 
Od roku 1978 je na nádrži Morávka zavedeno účelové rybářské hospodaření, které 

provozuje správce vodního díla: jeho účelem je biologické ovlivňování jakosti vody 

pomocí vhodné rybí obsádky. Nádrž Morávka má obsádku výhradně lososovitých ryb, 

která je pro vodárenské nádrže nejvhodnější. (Povodí Odry, 1985) 

 

Porucha těsnění  

 
Za povodně v září 1996 se prolomil AB plášť návodního těsnění sypané přehradní 

hráze. (viz obr. č. 9, 10). Poruchu signalizovalo dne 8. září náhlé zvýšení průsaků. Za 

účasti pracovníků technicko-bezpečnostního dozoru bylo přistoupeno k okamžitému  

a maximálně možnému vypouštění hráze. Bezodkladně následovala sanace dutiny 
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hutněným štěrkem a polyuretanovou injektáží. Porucha byla pak uzavřena 

železobetonovou deskou. Porucha AB těsnění byla impulsem k hlubšímu prověření 

stavu hrázového tělesa, jakož i celkového hydrotechnického řešení přehrady. (Povodí 

Odry, 1996) 

 

 
 

Obr. č. 5  Prolomený AB plášť hráze 

(Povodí Odry, 1996) 
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Obr. č. 6  Porucha po sanaci  

(Povodí Odry, 1996) 

 

 

 
Obr. č. 7  Nádrž Morávka 

(Brosch, 2005) 
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4.6  Šance 
 

Poslední nádrží vybudovanou v povodí Odry je nádrž na Ostravici u Šanců 

s výstavbou v letech 1964–1969. Byla studována od počátku 20. století a za padesát let 

do vypracování projektu se střídala období intenzivních studijních prací s obdobími 

klidu. Podnětem pro studijní práce byly zpravidla povodně na řece Ostravici a rostoucí 

požadavky na vodu ze strany průmyslu. Ze všech studijních prací vyplývá, že nádrž  

u Šanců byla od samého počátku úvah o výstavbě přehrad v povodí Odry považována 

za jednu z nejvýznamnějších. 

  
Účelem vodního díla je snížení povodňových průtoků na řece Ostravici, 

zásobování obyvatel pitnou vodou, nalepšování průtoků v řece Ostravici pro potřeby 

průmyslu a energetické využití průtoku vypouštěného do toku pod přehradou. (Povodí 

Odry, 1985)  

 

Určení přehradního místa  

 
Všechny provedené průzkumy a studie byly zhodnoceny při zpracovávání 

Státního vodohospodářského plánu Československé republiky, který na základě toho 

nádrž s hrází v profilu Šance o celkovém objemu 51 mil. m3 zařadil mezi nejvýhodnější 

na beskydské straně povodí Odry. V r. 1952 rozhodla vláda o přípravě stavby přehrady 

v této lokalitě.  

 

Průběh a některé problémy výstavby 

 
Stavba přehrady byla zahájena v březnu 1964 uvolňováním staveniště. Sevřené 

údolí v místě budoucí hráze s řekou, železnicí a silnicí mnoho prostoru pro stavbu 

neskýtalo. Nevyhnutelné bylo zrušení romantické jednokolejné železniční trati 

z Frýdlantu nad Ostravicí do obce Bílá, což však znamenalo nejen zastavení jejího 

provozu, ale také přebudování železniční stanice Ostravice na stanici koncovou  

a vybudování stanoviště pro dopravu autobusy.  
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Nepříjemným momentem výstavby vodního díla Šance bylo uvolňování zátopy, 

asanace budov a stěhování občanů ze zatápěného území. Nádrž zaplavila střed 

intenzivně rekreačně využívané obce Staré Hamry, na niž komunikačně a existenčně 

navazovalo osídlení v bočních údolích a na horských pasekách. Bylo nutné zlikvidovat 

135 objektů trvalého bydlení a 59 rekreačních objektů – několik ubytovacích hostinců, 

malý hotel, obchody, nádraží, kino atp. Zátopa nádrže rozdělila Staré Hamry na dvě 

části, což zkomplikovalo nejen komunikační propojení, ale celkový život obce.   

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Hráz přehrady je 63,5 m vysoká, 342 m dlouhá a v jejím tělese je uloženo celkově 

1,34 mil. m3 stabilizačního a těsnícího materiálu. Je založena na flyšových vrstvách, 

které tvoří mohutné lavice pískovců s tenkými vrstvami jílovitých břidlic, překrytých 

v údolí štěrky a ve svazích sutěmi. Plocha povodí nádrže je 146,4 km2. Její celkový 

objem 61,8 mil. m3 je rozdělen na stálý objem 2,5 mil. m3, zásobní 43,1 mil. m3  

a ochranný 16,2 mil. m3, přičemž se v zimním období zásobní objem na úkor 

ochranného o cca jeden mil. m3 zvyšuje. (Brosch, 2005)  

 
Vodárenská nádrž Šance je jedním z klíčových zdrojů pitné vody 

moravskoslezského regionu. Problémy při provozu a plánovaná rekonstrukce 60 m 

vysoké kamenité přehrady s hlinitým těsněním si vyžádaly posouzení bezpečnosti hráze 

s přihlédnutím k dlouhodobému chování díla podle výsledků měření. Výzkumné  

a studijní práce zpracované po extrémní povodni v roce 1997 upozornily na řadu 

bezpečnostních rizik, která si vyžádala analýzu a nápravná opatření. Šlo především  

o nedostatečnou hydraulickou zabezpečenost díla, která neodpovídala současným 

standardům, a o dlouhodobé chování hráze, které se vyznačovalo neuspokojivými 

deformačními trendy. Na rozdíl od jiných kamenitých hrází, vykázala koruna přehrady 

časově závislé sedání s konstantní rychlostí a k očekávanému tlumení pohybů 

nedocházelo. (Doležalová et al., 2009). 

 
Od roku 1978 je v nádrži Šance zavedeno účelové rybářské hospodaření, které 

provozuje správce vodního díla: jeho cílem je ovlivňování a zlepšování jakosti vody 

vhodnou rybí obsádkou. Po letech 1978 a 1979, kdy byla realizována snaha pro 
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navrácení Šanců na lososovitý typ nádrže, je od roku 1980 uplatněna na nádrži varianta, 

v níž roli účelového dravce plní štika a candát. (Povodí Odry, 1985) 

 

Modernizace vodního díla 

 
Povodí Odry, státní podnik, připravuje modernizaci vodního díla Šance, které je 

klíčovým zdrojem pitné vody pro moravskoslezský region. Modernizace spočívá 

v provedení nového bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru. Tyto objekty 

budou sloužit pro převedení extrémních povodní a jejich vybudování si vyžádá další 

stavební zásahy a úpravy. 

  
Investorem záměru je povodí Odry, s. p., s účastí dotačního programu. 

V současnosti probíhá příprava záměru a stavba by měla být dokončena v r. 2012. 

Realizací se nemění hlavní koncepce díla, jeho prostorové uspořádání ani parametry 

nádrže. Po provedení úprav bude vodní dílo schopno dlouhodobě zajišťovat všechny své 

funkce s evropským standardem bezpečnosti. (Hrubá, 2009) 
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Obr. č. 8  Šance od konce zátopy ve směru k hrázi, na obou březích zástavba nádrží  

rozdělené obce Staré Hamry 

(Brosch, 2005) 

 

4.7  Slezská Harta 
 

Rozvoj ostravského regionu a rozšiřování dosahu Ostravského oblastního 

vodovodu vedlo k nutnosti posílit tento rozsáhlý vodárenská systém. Proto byla v roce 

1984 zahájena výstavba souboru staveb Slezská Harta. Zapojení této nádrže do systému 

oblastního vodovodu a jejich propojení zajistilo vyšší zabezpečenost dodávky vody. 

(Broncová a Pytl, 2006) 

 
Na rozdíl od ostatních přehrad v povodí Odry, jejichž stavba byla sledována od 

začátku 20. století, se lokalita nádrže na řece Moravici u Slezské Harty objevila teprve  

v r. 1962. Do té doby se využití vodnosti řeky Moravice kromě Kružberku spojovalo se 
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stavbou níže položené nádrže u Žimrovic. Slezskou Hartu neregistroval ani Státní 

vodohospodářský plán z r. 1953.  

 
Rozhodnutí vodohospodářského orgánu Okresního úřadu v Bruntále k zahájení  

1. napouštění vodního díla nabylo právní moci dne 24. 1. 1996, čímž bylo napouštění 

zahájeno.  

 

Určení přehradního místa 

 
Přehradní místo v sevřeném údolí Moravice asi 1,5 km nad koncem zátopy nádrže 

Kružberku, nad obcí Slezská Harta a pod levostranným přítokem Hartského potoka, 

bylo morfologicky jednoznačné. Nejdiskutovanější otázkou však byla velikost nádrže, 

s níž bezprostředně souvisely výška a konstrukce hráze. Rozhodujícím způsobem 

samozřejmě ovlivnily parametry přehrady výsledky geologického průzkumu, jenž byl 

v profilu budoucí hráze proveden v orientačním rozsahu.  

 

Průběh a některé problémy stavby 

 
Stavební práce byly na přehradě zahájeny počátkem r. 1987 a ukončeny 

v listopadu 1997. Při stavbě vodního díla rozměrů Slezské Harty bylo samozřejmě nutné 

řešit a vyřešit nesčíslné množství problémů. Některé z nich byly očekávané, některé 

postupně vznikaly v průběhu stavby, některé nastaly nečekaně a v krátkém čase.  

 
Vcelku příznivou geologickou konfiguraci ve dně údolí komplikovaly na obou 

březích anomálie, které si při zakládání hráze vyžádaly specifická stavební řešení. Na 

prvém břehu to byl rozpadající se čedičový příkrov porušený starými svahovými 

pohyby, na břehu levém to byly vrstevní sesuvy. 

 

Hlavní technické rozměry vodního díla 

 
Hráz přehrady se situativně mírným zakřivením ve tvaru oblouku je 64,8 m 

vysoká a 450 m dlouhá. V koruně, po které přechází státní silnice, je široká 18 m  

a v základové spáře 285 m. Celkový objem tělesa hráze představuje 2 502 000 m3 

kamenné, štěrkové a zemní sypaniny. Podloží hráze je utěsněno injektáží ze štoly, která 



Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                30    

prochází zhruba středem přehradního tělesa podélně v úrovni základu v místě navázání 

těsnícího jádra. Injekční clona dosahuje hloubky  

55 m, je jednořadá, o celkové délce vrtů 55 700 m.  

 
Slezská Harta je největší nádrží na Moravě a ve Slezsku o ovládané ploše povodí 

464 km2. Její celkový objem je 218,7 mil. m3, z toho stálý 7,6 mil. m3, zásobní letní  

182 mil. m3, zásobní zimní 186 mil. m3, retenční letní 29 mil. m3 a zimní 25 mil. m3. 

Velikost zásobního a ochranného objemu se mění v reakci na větší pravděpodobnost 

povodní v letních měsících. Nádrž zaplavuje údolí Moravice v délce 13 km při zatopené 

ploše 870 ha.  (Brosch, 2005) 

 
 

 
 
Obr. č. 9  Vodní dílo Slezská Harta 

(Brosch, 2005)  
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5 VLASTNÍ NÁVRH POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU  

PO OBLASTI POVODÍ ODRY 

 

5.1  Základní informace k zájezdu 
 
Typ dopravy: autobus 

Typ ubytování: penziony a chatky 

Typ stravování: bez stravy 

Počet dní: 7 

Místa, která navštívíme: Slezská Harta, Kružberk, Těrlicko, Žermanice, Morávka  

a Šance 

Počet účastníků: 38 

Zájezd je určen pro osoby se zájmem o poznání této oblasti. 

 

Cena zájezdu: 2.599 Kč (včetně pojištění) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                32    

5.2  Plakát zájezdu 
 

 
 

poznejte s námi krásy této oblasti 
 

  nabízíme Vám 7denní poznávací zájezd  
se zkušeným průvodcem 

 
 

 
 

 

 

Cena zájezdu: 2.599 Kč 
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5.3  Itinerář zájezdu  
 
1. den 

8:00  Sraz účastníků zájezdu, autobus bude přistaven v Opavě na východním nádraží,  

ulice Jánská 

9:00  Výjezd z Opavy 

 

 
 

Mapa č. 5  Směr Opava – Slezská Harta 

(www.skoda-auto.com) 

 

10:00  Příjezd k nádrži Slezská Harta (obec Leskovec nad Moravicí), následuje výklad  

  průvodce o nádrži. 

11:00  Vyhlídková plavba na Slezské Hartě 

12:00   Odjezd na další exkurzi 

 
Exkurze obce Mezina, jižně od Bruntálu, kde se nachází Venušina sopka – vyhaslá 

čtvrtohorní sopka. Na vrcholu je plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi,  

je tvořen rezavě zbarvenou struskou a sopečným pískem.  

http://www.skoda-auto.com/�
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Prohlídka přírodní památky – Lávový proud u Meziny. Těžební činností  

v minulosti byly odkryty dva lávové proudy s rozdílnou odlučností čediče, která je 

způsobena odlišným způsobem chladnutí.  

  
Prohlídka vápenné pece v Razové, byla vybudována v roce 1912 z hrubého 

lomového kamene k pálení vápence, vnitřní obložení má z cihel, stěny jsou široké 1 m, 

výška i šířka je přibližně 4 m. 

 
Velký Roudný (780 m n. m.) je nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku, tvoří spolu  

s Malým Roudným dva výrazné vrcholy nad obcí Roudno (okres Bruntál) a hladinou 

Slezské Harty. 

 
Razovské tufity. Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického 

komplexu, poskytující tufový stavební materiál pro historické budovy v širokém okolí, 

byl využíván pro těžbu čedičových tufů a tufitů již před 800 lety. 

 

18:00 Ubytování v penzionu U Jelena (Slezská Harta). Penzion je vybaven dvoj-  

a trojlůžkovými pokoji s možností přistýlky, se sprchovým koutem, toaletou a televizí. 

 

2. den  

 
9:00  Odjezd od penzionu u Jelena 

9:30  Příjezd k přehradní nádrži Kružberk, následuje výklad průvodce o nádrži. 
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Mapa č. 6  Směr Slezská Harta – Kružberk 

(www.skoda-auto.com) 

 

11:00  Prohlídka hradu Kružberk, asi 400 m od hráze přehrady Kružberk, hradem nás 

provede místní průvodce. 

 
Pro příznivce horolezectví jsou několik metrů od vodního díla cvičné horolezecké 

skály s menší jeskyní, lezecké trasy nabízejí různé stupně obtížnosti a jsou proto vhodné 

jak pro začátečníky, tak pro zkušenější.  

Dostat se na vrcholky těchto skal však jde i klasickým pěším turistickým 

způsobem, stačí je jen obejít a vydat se vzhůru. Nahoře je zbudovaná vyhlídka, odkud je 

vidět daleko do kraje. 

 
Pro příznivce rybolovu je zde rybolov povolen. V řece od hráze dál si pak na své 

mohou přijít nejen rybáři, ale i ti, kdo se rádi osvěží v tekoucí vodě uprostřed krásné 

přírody.  

 
18:00 Ubytování v penzionu Velké Sedlo (Kružberk) Penzion je vybaven dvoj- až 

pětilůžkovými pokoji s možností přistýlky, můžete se ubytovat rovněž 

v chatkách tohoto penzionu. V penzionu jsou na chodbách společné toalety  

http://www.skoda-auto.com/�
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a sprchy, součástí je i společenská místnost s televizí. Příslušenstvím každé 

chatky je topení a venkovní posezení. Chatky mají vlastní parkoviště a společné 

sociální zařízení. 

 

3. den 

 
9:00    Odjezd od penzionu Velké Sedlo 

11:00  Příjezd do Těrlicka, následuje výklad průvodce o nádrži. 

 

 
 
Mapa č. 7 Směr Kružberk – Těrlicko 

(www.skoda-auto.com) 

  
12:00 Pěší túra po pamětihodnostech tohoto okolí. Navštívíme Jaškovskou krčmu  

nejstarší dochovaná stavba v obci), Larischův zámeček (šlechtické sídlo), také se 

podíváme na sousoší sv. Jana Nepomuckého, navštívíme kostel sv. Vavřince  

a památník letců.  

 

http://www.skoda-auto.com/�
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15:00  Pěší túra – naučná stezka Těrlické mokřady. Stezka vede podél meandrů vodního 

toku Stonávka v horní záchytné nádrži Těrlická přehrada zajímavým přírodním 

prostředím lužního a mokřadního charakteru. Trasa je dlouhá cca 2,5 km a je 

vedena převážně po vrstevnici na rozhraní mezi hranicí záchytné nádrže Těrlická 

přehrada a přilehlých lesních pozemků. Informační tabule jsou rovnoměrně 

rozmístěny po celé délce trasy na místech umožňujících výhled na přilehlé vodní 

a mokřadní plochy a pozorování života na nich. 

 
18:00 Ubytování v areálu Permoník s.r.o. K dispozici jsou tří- a čtyřlůžkové pokoje. 

Možnost bohatého sportovního vyžití. V areálu je k dispozici sauna (vstupné: 

200 Kč/osobu), půjčovna lodiček, šlapacích kol, víceúčelové hřiště, kuželky, 

stolní tenis atd.  

 

4. den 

 
9:00   Odjezd z areálu Permoník 

9:30   Příjezd do Žermanic, výklad průvodce o nádrži. 

 

 
 

Mapa č. 8  Směr Těrlicko – Žermanice 

(www.skoda-auto.com) 

 

http://www.skoda-auto.com/�
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12:00  Exkurze do Žermanického lomu (přírodní památka). Lom zaujímá plochu téměř 

dva hektary. Vznikl při stavbě Žermanické přehrady. Na dně je mokřadní 

ekosystém s rozsáhlou vodní plochou s několika druhy rostlin zařazených do 

červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké vyhynutí. Lom je také 

významnou lokalitou čolka velkého. 

 
15:00 Ubytování v autokempu Lučina. Ubytování v chatkách na levém břehu 

Žermanické přehrady. V areálu se nachází restaurace Chatky nejsou vybaveny 

vařiči. Kuchyňka v sociální budově je vybavena 2 sporáky, ledničkou 

a umývacím dřezem. Je zde také možnost širokého sportovní vyžití a rybaření.  

 

5. den 

 
9:00     Odjezd z autokempu Lučina 

10:00   Příjezd do Morávky, výklad průvodce o nádrži. 

 

 
 
Mapa č. 9  Směr Žermanice – Morávka 

(www.skoda-auto.com) 

http://www.skoda-atuo.com/�
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12:00 Naučná stezka Prameny řeky Morávky. Délka trasy je 14 km. Naučná stezka 

začíná na parkovišti Morávka-Lipové. Pak pokračuje až na konečnou autobusu 

Morávka-Bebek. Dále vede po zelené turistické trase na Bílý Kříž. Před Bílým 

Křížem je odbočka vlevo po zpevněné lesní cestě k prameni Morávky. 

 
17:00  Ubytování v penzionu U přehrady. Ubytování zde v dvoj-, troj- a čtyřlůžkových 

pokojích se sociálním zařízením, televizorem a rádiem. K dispozici je 

společenská místnost, knihovna, sauna a WiFi připojení k internetu.  

 

6.    den 

 
9:00    Odjezd od penzionu U Přehrady 

10:00  Příjezd k nádrži Šance (Staré Hamry), výklad průvodce o nádrži a procházka 

podél břehu nádrže. 

 

 
 

Mapa č. 10  Směr Morávka – Staré Hamry 

(http://www.skoda-auto.com/moss-cze/services/routeplanner/route.htm) 

 

http://www.skoda-auto.com/moss-cze/services/routeplanner/route.htm�


Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                40    

12:00 Odjezd do Rožnova pod Radhoštěm. Procházka po skanzenu. Valašské muzeum 

v přírodě – skanzen lidové architektury a kultury je vyhlášenou kulturní 

památkou.  

 
16:00 Odjezd do Valašského Meziříčí. Město je označováno jako vstupní brána do 

Beskyd. Valašské Meziříčí je významné historické město. V roce 1992 bylo 

vyhlášeno městskou památkovou zónou. Ve městě je zámek Žerotínů, zámek 

Kinských. U zámku Kinských byl vybudován anglický park se vzácnými druhy 

dřevin. V zámku dnes najdeme vlastivědné muzeum. Navštívit tady můžeme  

i nejstarší hvězdárnu na Moravě z roku 1928.  
 

18:00 Ubytování v ubytovně ve Valašské Meziříčí. Ubytování ve dvou- až 

čtyřlůžkových pokojích. Společné WC, sprchy, vybavená kuchyňka  

a společenská místnost. V blízkosti ubytovny je restaurace, fitness, bowling, 

krytý bazén atd.  

 

7.   den 

 
9:00  Odjezd od ubytovny ve Valašském Meziříčí  

 
10:00 Příjezd do CHKO Poodří a následná návštěva. Oblast je zajímavá a jedinečná 

například díky své rozloze (je jednou z nejmenších chráněných území u nás), dále 

díky své ornitologické jedinečnosti a vzácnosti (dle ornitologů se jedná o 

nejcennější území u nás) a také výskytu kriticky ohrožených druhů živočichů a 

ptáků. V dnešní době se jedná o zařazení této oblasti do souboru biosférických 

rezervací v rámci projektu UNESCO. 

 

15:00 Odjezd  

16:00 Příjezd do Opavy, východní nádraží, ulice Jánská. 

 

 



Eva Vavřinčíková: Vodohospodářská soustava povodí Odry a její turistický potenciál  
 

 
 
 

2010                                                                                                                                41    

5.4  Kalkulace zájezdu 
 
a)   Nepřímé náklady 
 

1. CESTOVNÍ KANCELÁŘ 
 
Mzdy zaměstnanců: 15.000 HM 
15.000 x 12 (měsíců) = 180.000 
180.000 x 3 (zaměstnanci) = 540.000 

 
Celkové roční náklady 
+540.000 (mzdy zaměstnanců)  
+100.000 (nájem místnosti) 
+36.000 (ostatní poplatky – telefon, fax, poštovné) 

            +50.000 (materiál, propagace) 
+150.000 (diety průvodců) 
+12.000 (osobní automobil) 
+ 52.000 (ostatní služby – teplo, voda, odpadky, úklid) 

 
940.000 Kč 

 
 

NUTNÉ NÁKLADY NA 1 ZÁJEZD = CELKOVÉ NÁKLADY/ROČNÍ POČET 
ZÁJEZDŮ 

 
940.000 / 25 = 37.600 Kč 

               37.600 / 38 (cestující) = 990 Kč/osoba 
  
= 990 Kč 

 
  

 2. DOPRAVA 
 

            30 Kč/km (včetně parkování a čekacích dob) 
            1. den: 50 km (Opava – Slezská Harta + další exkurze po okolí) 
            2. den: 20 km (Slezská Harta – Kružberk)  
            3. den: 82 km (Kružberk – Těrlicko)  
            4. den:   5 km (Těrlicko – Žermanice) 
            5. den: 21 km (Žermanice – Morávka)  

      6. den: 83 km (Morávka – Staré Hamry – Rožnov pod Radhoštěm – Valašské 
Meziříčí) 

            7. den: 70 km  (Valašské Meziříčí – Studénka – Opava) 
                331 km = 340 km x 30 Kč  = 10.200 Kč 
 

ubytování pro řidiče = 1.120 Kč 
= 11. 320 Kč 
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3. OSTATNÍ 

               pojištění CK: 1.000 Kč 
 

= 1.000 Kč 
 
 

Celkové nepřímé náklady na skupinu činí 13. 310 Kč 
Celkové nepřímé náklady na osobu činí 475 Kč (13.310 / 28 = 674) – 28 osob = 
riziko obsazenosti          

   
 

b)  Náklady na osobu 
 

1. UBYTOVÁNÍ 
1. den: 250 Kč (penzion U Jelena – Slezká Harta) 
2. den: 170 Kč (penzion Velké Sedlo – Kružber) 
3. den: 250 Kč (areál Permoník – Těrlicko) 
4. den: 150 Kč (autokemp Lučina – Žermanická přehrada) 
5. den: 200 Kč (penzion U přehrady – Morávka) 
6. den: 100 Kč

                 1.120 Kč  
 

2. POJIŠTĚNÍ 
            7 x 50 =  350 Kč 
 

3. VSTUPY 
       skanzen:   120 Kč 
       hrad Kružberk:   50 Kč 

= 170 Kč 
 
 

Celkové přímé náklady na osobu činí 1.640 Kč 
 

PŘÍMÉ + NEPŘÍMÉ NÁKLADY NA OSOBU: 1.640 + 475 = 2.115 Kč  
 

Marže 20 % = 423 Kč 
 

2.115 + 423 = 2.538 Kč 
 
 

Celková cena zájezdu činí: 2.599 Kč 

 (ubytovna ve Valašském Meziříčí)  
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6  ZÁVĚR 
 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zhodnocení turistického potenciálu v oblasti 

povodí Odry. Podle mého názoru je infrastruktura této oblasti docela uspokojivá, tzn. že 

uspokojí nároky těch, kteří se rozhodnou tuto oblast navštívit, což jsou spíše lidé se 

zvýšeným zájmem o poznání této lokality a nadšení cestovatelé, kteří preferují do jisté 

míry nedotknutou přírodu.  Domnívám se, že oblast má mnohem větší potenciál 

přitáhnout více turistů i z řad ne příliš nadšených cestovatelů. Myslím si, že by v tomto 

směru napomohl například vybudovaný komplex v blízkosti Slezské Harty a Kružberku, 

ve kterém by se nacházel například aquapark, lázně či jiné podobné atraktivity. Jedná se 

samozřejmě o poněkud komerční řešení, ale jsem si jistá, že by to bylo lákadlo pro 

takovou skupinu turistů, kterou by jinak tato lokalita nepřesvědčila k návštěvě, čímž 

mám na mysli především rodiny s dětmi.  

 
Dalším, méně komerčním řešením by mohla být komplexně zpracovaná 

cyklostezka s různě náročnými trasami, která by propojovala největší nádrže povodí 

Odry s jinými důležitými či zajímavými místy. Oblast nabízí také mnoho možností  

k rybaření. Tento druh turismu je v této lokalitě velmi oblíben.  

 
V neposlední řadě je třeba pozitivně zhodnotit činnost státního podniku Povodí 

Odry, který spravuje všechny vodní nádrže této soustavy. Podnik věnuje soustavnou 

péči technickému stavu nádrží, zlepšování kvality vody, usiluje o lepší životní prostředí 

a dbá na faunu a flóru ve svých lokalitách. Kromě toho vydává podnik čtvrtletní 

zpravodaj Kapka, v němž přináší důležité informace, zajímavosti a novinky o své 

činnosti. Z tohoto zpravodaje jsem ve své práci také čerpala. 

   
Lokalita povodí Odry má nesporně velký potenciál přilákat turisty nejen z našeho 

kraje a z naší republiky, ale i ze zahraničí. K tomu by zajisté bylo zapotřebí značných 

finančních prostředků. Domnívám se však, že investice vložené do turistické 

infrastruktury by v budoucnu přinesly pozitivní efekt pro celý region. 
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cze/services/routeplanner/route.htm) 

 
• Mapa č. 9  Směr Žermanice – Morávka, (zdroj: http://www.skoda-auto.com/moss-

ze/services/routeplanner/route.htm) 

 
• Mapa č. 10  Směr Morávka – Staré Hamry, (zdroj: http://www.skoda-

auto.com/moss-cze/services/routeplanner/route.htm) 

 

• Obr. č. 1  Zátopa nádrže Kružberk, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 2005) 

• Obr. č. 2  Celkový pohled na nádrž Žermanice, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 

2005) 

 
• Obr. č. 3  Těrlická nádrž, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 2005) 

 
• Obr. č. 4  Nádrž Olešná, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 2005) 
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• Obr. č. 5  Prolomený AB plášť hráze, (zdroj: Povodí Odry, 1996) 

 
• Obr. č. 6  Porucha po sanaci, (zdroj: Povodí Odry, 1996) 

 
• Obr. č. 7  Nádrž Morávka, (zdroj: Odry, Brosch, 2005) 

 
• Obr. č. 8  Šance od konce zátopy ve směru k hrázi, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 

2005) 

 
• Obr. č. 9  Vodní dílo Slezská Harta, (zdroj: Povodí Odry, Brosch, 2005) 
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