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Příloha A: Schéma jímání vody 

 

 

 
Obrázek A-1 Schéma jímání vody [8] 



Lukáš Rylko 

Optimalizace krizového plánování u vodovodů pro veřejnou potřebu 

 

Příloha B: Území pod vodním dílem Šance - účinek průlomové 

vlny 

 



Lukáš Rylko 

Optimalizace krizového plánování u vodovodů pro veřejnou potřebu 

 

 

Příloha C: Síť měrných profilů vodního díla Šance 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek C-1 Síť měrných profilů vodního díla Šance [51] 
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Příloha D: Měření deformace tělesa hráze, deformace 

betonových objektů a jejich podloží 

Prostor Sledovaný jev Četnost měření Umístění 

bezprostřední okolí 

hráze 
stabilita vztažných bodů 

1 x ročně 

vstup do injekční chodby 

na soklu budovy správy 

přehrady 

levé a pravé zavázání 

levý a pravý svah pod hrází 

údolní niva v podhrází 

2 x za 5 let 
pod hrází 

v lokalitě Mazák 

hráz 

svislá deformace hráze 1 x ročně 

koruna hráze 

líc hráze při koruně 

vodorovné deformace 

hráze 
1 x ročně koruna hráze 

injekční a 

odvodňovací 

chodba 

svislé deformace podloží 

betonových objektů 
2 x za 5 let 

injekční chodba 

odvodňovací chodba 

elektrárna 

injekční chodba 

vodorovné a svislé 

deformace injekční 

chodby a jejího podloží 

4 x ročně 

dilatační spáry mezi bloky 

injekční chodby 

levoběžná svahová a údolní 

část 

základny 

strojovna návod 

uzávěru v odběrné 

věži 

deformace podloží a 

pohyby odběrné věže 

(náklon odběrné věže) 

4 x ročně 

podlaha strojovny 

návodních uzávěrů odběrné 

věže 

základny 

 

Tabulka D-1 Měření deformace tělesa hráze, deformace betonových objektů a jejich 

podloží [15] 
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Příloha E: Měření průsaků a deformace 

Prostor Sledovaný jev Četnost měření Umístění 

odvodňovací chodba 
průsaková množství do 

patních drénů 

obsluha díla 1 x denně 

odvodňovací chodba z pravého 

svahového drénu 

odvodňovací chodba - výpusť 

z pravého údolního drénu 

odvodňovací chodba - výpusť 

z levého patního drénu 

automatické průběžné 

měření 

injekční chodba, 

průzkumná štola 

psůsaková množství do 

injekční chodby a do 

průzkumné štoly 

obsluha díla 1 x denně 

injekční chodba - průsak do 

injekční chodby z pravé 

poloviny 

injekční chodba - průsak do 

injekční chodby z levé 

poloviny a z celé průzkumné 

štoly 

automatické průběžné 

měření 

průzkumná štola - průsak do 

celé průzkumné štoly 

výtokový objekt při 

vzdušní patě hráze 

průsaková množství do drénů 

v podhrází 

obsluha díla 1 x týdně 

(za povodní 1 x 

denně) 

šachta za pravoběžní 

vývarovou zdí (výpusť zprava) 

levoběžní vývarová zeď 

(výpusť zleva) 

podhrází včetně 

údolních svahů 

úroveň hladiny vody v 

podloží 

obsluha díla 1 x týdně 

(za povodní 1 x 

denně) 

údolní niva pod hrází: sondy 

automatické měření 

po 6 hodinách 

údolní niva při patě hráze: 

sondy 

pravý svah při skluzu: sonda 

strojovna návod 

uzávěru v odběrné věži 

deformace podloží a pohyby 

odběrné věže (náklon odběrné 

věže) 

levý svah sonda 

při pravobřežním zavázání: 

sonda 

při levobřežním zavázání: 

sonda 

odvodňovací chodba 

(vzdušní filtr za 

injekční chodbou) 

respektive prostor za 

odvodňovací chodbou 

tlaková úroveň hladiny vody 

v hrázi 

obsluha díla 1 x 

měsíčně 

násyp hráze za těsnícím jádrem 

a za blokem 12, 14, 16, 21 

injekční chodby 

Tabulka E-1 Měření průsaků a deformace [15] 
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Příloha F: Program odběru vzorků kontroly úpravny vod 
 

 

Četnost měření Místo měření Rozsah měření 

2x měsíčně 
přehrada Šance, zonační 

odběry, přítoky 

teplota, barva, zákal, pH, 

ZNK8,3, KNK4,5, CHSK-Mn, 

O2, PO4
3-

, Bi, MBR, Fe, Mn 

  
u provozovaného okna a u 

přítoků navíc ještě 
SO4

2-
, Cl

-
, PO4

3-
, NO3

-
 

4x ročně 
přehrada Šance, zonační 

odběry, přítoky 

Tc, Ca, Mg, NH4
+
, NO2

-
, 

vodivost 

6x týdně 
nadávkovaná voda (před 

filtrací) 
pH, Al 

2x týdně 

nadávkovaná voda v případě 

předoxidačních prostředků 

navíc 

Cl2-celk, ClO2 

6x týdně voda po filtraci (L+P) barva, zákal, CHSKMn, Al 

6x týdně před vodojemem barva, pH, celkový Cl2 

2x týdně 
filtrát z jednotlivých 

provozovaných filtrů 
Al 

1x týdně 
ze všech provozovaných 

filtrů 
CHSK-Mn 

6x týdně 
kontrola nasycené vápenné 

vody 
  

1x týdně 
kontrola koncentrace 

dávkovacích roztoků ClO2 
Cl2-celk, ClO2 a ClO2

-
 

1x týdně 
odpadní voda - odtok do 

recipientu 

pH, CHSK-Mn, Fe, NL, 

teplota, BSK5, Cl2-celkový, 

RL 

1x týdně provoz kalolisu sušina před a po odvodnění 

 

Tabulka F-1 Program odběru vzorků kontroly úpravny vod [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


