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Anotace 

Cílem diplomové práce byl geotechnický monitoring třech vybraných 

přehradních těles. V užší specifikaci se jednalo o přesné inklinometrické měření. Jde o 

tři přehrady v Moravskoslezském kraji, které jsou spravovány Povodím Odry s. p.  

První přehradou byla vodní nádrž Těrlicko, která se nachází v blízkosti měst 

Albrechtice a Těrlicko, přičemž jejím největším přítokem je řeka Stonávka. Druhým 

vybraným vodním dílem byla Morávka, která spadá do katastru obce Morávka. 

Největšími přítoky Morávky jsou řeky Slavíč a Morávka. Třetí přehradou byla vodní 

dílo Šance, které spadá do katastru obce Staré Hamry, přičemž největším přítokem je 

řeka Ostravice a Řečice. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo opakované kontrolní měření přesnou 

inklinometrií a její zhodnocení. Je zřejmé, že toto měření je velice důležité při 

hodnocení stability přehradních těles. Dílčím cílem diplomové práce bylo rešeršní 

zpracování všech metod geotechnického monitoringu přehrad a dále rešeršní zpracování 

geologických poměrů přehradních těles a jejich podloží. 

klíčová slova: přehrady Těrlicko, Morávka, Šance, měření přesné inklinometrie 

 

Summary 

The aim of this thesis was geotechnical monitoring of three dam objects. In 

narrower specification it was a precise inclinometer measurement. These are three dams 

in Moravskoslezský region, which are administered by the state company of Povodí 

Odry. 

The first selected dam was Těrlicko, which is located near the cities Albrechtice 

and Těrlicko, and its largest tributary is river Stonávka. The second selected dam was 

Morávka, which is part of the city of Morávka. The largest tributaries are rivers 

Morávka and Slavíč. The third dam was dam Šance, which is part of the city of Staré 

Hamry, the largest tributary is the river Ostravice and Řečice.  

The main objective of this thesis was period controlling measurement of precise 

inclinometry and its evaluation. It is obvious that this measurement is very important in 

evaluating stability of dams. The operational objective of the thesis was the search



process of all methods of geotechnical monitoring of dams and the search process of 

geological conditions of dams and their bedrock. 

keywords: dams Těrlicko, Morávka, Šance, measurement of precise inclinometry 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je geotechnický monitoring třech vybraných přehradních 

těles. V užší specifikaci se jedná o přesné inklinometrické měření. Jde o tři přehrady 

v Moravskoslezském kraji, které jsou spravovány Povodím Odry s. p.  

První přehradou je vodní nádrž Těrlicko, která se nachází v blízkosti obcí 

Albrechtice a Těrlicko, přičemž jejím přítokem je řeka Stonávka. Druhým vybraným 

vodním dílem je Morávka, která spadá do katastru obce Morávka. Největšími přítoky 

Morávky jsou řeky Morávka a Slavíč. Třetí přehradou je vodní dílo Šance, které spadá do 

katastru obce Staré Hamry, přičemž největším přítokem je řeka Ostravice a Řečice. 

Hlavním cílem diplomové práce je opakované kontrolní měření přesnou 

inklinometrií a její zhodnocení. Je zřejmé, že toto měření je velice důležité při hodnocení 

stability přehradních těles, protože zaznamenává pohybové aktivity pomocí prostorových 

změn polohy inklinometrického vrtu. Dílčím cílem diplomové práce je rešeršní zpracování 

všech metod geotechnického monitoringu přehrad a dále rešeršní zpracování geologických 

poměrů přehradních těles a jejich podloží. 

 

  



Lukáš Placzek: Geotechnický monitoring vybraných přehradních těles 

2013 2 
 

2. Přírodní poměry 

2.1. Geografické vymezení 

Všechny 3 přehrady (Šance, Těrlicko, Morávka) se nachází v Moravskoslezském 

kraji (obr. 1). Tyto tři vodní nádrže se nacházejí cca 20 km od Frýdku Místku (Těrlicko 

severovýchodně od F. Místku; Morávka jihovýchodně od F. Místku; Šance jižně od F. 

Místku) 

 

Obr. 1: Mapa s vyznačenými zájmovými lokalitami, (mapy.cz)  
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2.1.1. Vodní dílo Těrlicko 

Vodní nádrž Těrlicko (obr. 2) se nachází v bývalém okrese Karviná na řece 

Stonávce, a to přímo v obci Tělicko, nicméně zasahuje i mimo hranice obce. Přehradní 

těleso (obr. 3) se nachází cca 1,2 km jiho jihozápadně od obce Albrechtice. Zeměpisné 

souřadnice vodního tělesa Těrlicko: 49°46'24.434"N, 18°30'57.337"E. 

 

Obr. 2: Vodní nádrž Těrlicko, (mapy.cz) 

 

Obr. 3: Přehradní těleso na vodní nádrži Těrlicko, (mapy.cz) 
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2.1.2. Vodní dílo Morávka 

Vodní nádrž (obr. 4) Morávka leží v bývalém okrese Frýdek Místek, cca 1,5 km 

jiho jihovýchodně od obce Morávka. Přehradní těleso (obr. 5) je situováno na severním 

okraji vodního díla. Přehrada Morávka se nachází na těchto souřadnicích: 49°34'57.953"N, 

18°32'2.158"E. 

 
 

Obr. 4: Vodní nádrž Morávka, (mapy.cz) 

 

 
 

Obr. 5: Přehradní těleso na vodní nádrži Morávka,  (mapy.cz) 
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2.1.3. Vodní dílo Šance 

Vodní nádrž Šance (obr. 6) leží v bývalém okrese Frýdek Místek na řece Ostravici, 

cca 3 km jihovýchodně od obce Ostravice a cca 1 km západně od obce Staré Hamry 

(myšleno od vodní plochy, od přehradního tělesa je to cca 4,5 km severozápadně). 

Přehradní těleso (obr. 7) se nachází na severním konci přehrady. Přehradní těleso Šance se 

nachází na těchto souřadnicích: 49°30'39.213"N, 18°24'57.823"E.  

 

Obr. 6: Vodní nádrž Šance, (mapy.cz) 

 

Obr. 7: Přehradní těleso na vodní nádrži Šance, (mapy.cz) 
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 2.3. Klimatické poměry 

V této práci byla zvolena klimatická klasifikace dle Quitta z roku 1971. Tato 

klasifikace dělí Českou republiku do 23 jednotek. Klasifikace je rozčleněna do tří hlavních 

oblastí: 1. teplé oblasti (T 2, T 4); 2. mírně teplé oblasti (MT 2 – 5, MT 7, MT 9 – 11); 3. 

chladné oblasti (CH 4, CH 6 – 7). Každá oblast je charakteristická 14 faktory (tabulka č.1: 

Charakteristika vybraných oblastí z geomorfologické mapy), jako např.: počet letních dní, 

počet ledových dní, průměrné teploty v určitých měsících, počet jasných a zamračených 

dní, aj. (Quitt, 1971) 

Vodní dílo Těrlicko spadá dle této klasifikace do oblasti MT 10, přehrada Morávka 

patří do oblasti CH 6 a vodní nádrž Šance se nachází v oblasti CH 7 (obr. 8). Z toho tudíž 

vyplývá, že přehrada Těrlicko, jako jediná, leží ve skupině mírně teplých oblastí. Ostatní 

dvě vodní díla (v. n. Morávka a v. n. Šance) leží ve skupině chladných oblastí. 

 

 

Legenda: viz tabulka č. 1 

Obr. 8: Výřez z klimatologické mapy ČR, (Quitt, 1971) 
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Tabulka č. 1: Charakteristika vybraných oblastí z geomorfologické mapy, (zpracováno podle Quitta, 1971): 

 

 

mírně teplé klima chladné klima 

 

MT 2 MT 3 MT 7 MT 9 MT 10 CH 4 CH 6 CH 7 

Počet letních dní 20 30 30 až 40 40 až 50 40 až 50 0 až 20 10 až 30 10 až 30 

Počet dní s teplotou alespoň 10° C 140 - 160 120 - 140 140 až 160 140 až 160 140 až 160 80 až 120 120 až 140 120 až 140 

Počet mrazových dní 110 - 130 130 - 160 110 až 130 110 až 130 110 až 130 160 až 180 140 až 160 140 až 160 

Počet ledových dní 40 - 50 40 - 50 40 až 50 30 až 40 30 až 40 60 až 70 60 až 70 50 až 60 

Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 6 až 7 6 až 7 6 až 7 7 až 8 2 až 4 2 až 4 4 až 6 

Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 16 až 17 16 až 17 17 až 18 17 až 18 12 až 14 14 až 15 15 až 16 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 až 7 7 až 7 7 až 8 7 až 8 7 až 8 4 až 5 5 až 6 6 až 7 

Počet dní se srážkami aspoň 1 mm 120 až 130 110 - 120 100 až 120 100 až 120 100 až 120 120 až 140 140 až 160 120 až 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 až 500 350 až 450 400 až 450 400 až 450 400 až 450 600 až 700 600 až 700 500 až 600 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 250 až 300 250 až 300 250 až 300 200 až 250 400 až 500 400 až 500 350 až 400 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 80 až 100 60 až 100 60 až 80 60 až 80 50 až 60 140 až 160 120 až 140 100 až 120 

Počet jasných dní 150 až 160 120 až 150 120 až 150 120 až 150 120 až 150 130 až 150 150 až 160 150 až 160 

Počet zamračených dní 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 30 až 40 40 až 50 40 až 50 
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2.4. Geomorfologické poměry 

Geomorfologie České republiky se dle Demka z roku 1987 dělí na vyšší 

geomorfologické jednotky a nižší geomorfologické jednotky. Vyšší geomorfologické 

jednotky se dělí na jednotlivé provincie, tyto provincie se dále dělí na soustavy 

(subprovincie), soustavy se rozdělují na podsoustavy (oblasti) a ty se dělí na celky. Jako 

nižší geomorfologické jednotky se označují podcelky a ty se dělí okrsky. (Demek, 1987) 

Přiřazení jednotlivých zájmových lokalit je v této práci provedeno dle Demka 

(1987) z geomorfologické mapy, mapového listu č. 15 (obr. 9). Vodní nádrž Těrlicko 

řadíme do následující geomorfologické oblasti: IX D 1G. Okrsek není uveden, protože se 

vodní nádrž rozkládá na hranici dvou okrsků: b, c. Slovně vyjádření geomorfologického 

začlenění přehrady Těrlicko je uvedeno v tabulce č. 2. Vodní nádrž Morávka má 

jednoznačné geomorfologické začlenění, a to IX E 3B c, slovní vyjádření je uvedeno 

v tabulce č. 2.: Geomorfologické začlenění zájmových lokalit. Vodní dílo Šance má rovněž 

jednoznačné geomorfologické začlenění: IX E 3B b, slovní vyjádření je k nalezení taktéž 

v tabulce č. 2: Geomorfologické začlenění zájmových lokalit. 

Tabulka č. 2: Geomorfologické začlenění zájmových lokalit, (zpracováno podle 

Demka, 1987): 

 

v. n. Těrlicko v. n. Morávka v. n. Šance 

Členění / Značení IX D 1G c (b) IX E 3B c IX E 3B b 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava 
Západobeskydské 

podhůří 
Západní Beskydy 

Celek 
Podbeskydská 

pahorkatina 
Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek Těšínská pahorkatina Lysohorská hornatina 

Okrsek 

Hornožukovská 

pahorkatina 

(Hornotěrlická 

pahorkatina) 

Lysohorská 

rozsocha 
Zadní hory 
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Obr. 9: Mapový list č. 15 z geomorfologické mapy s vyznačenými zájmovými lokalitami, 

(Demek, 1987) 

2.5. Geologické poměry 

Studovaná oblast je charakteristická existencí dvou rozdílných strukturních pater. 

V podloží se nachází brunovistulikum s paleozoickým pokryvem Českého masivu a na toto 

variské strukturní patro nasedají již jednotky vnějších západních Karpat (obr. 10). Jedná se 

o čelní předhlubeň a o nasunuté příkrovy flyšového pásma. Flyšové pásmo je zde 

zastoupeno vnější krosněnskou jednotkou, přesněji slezskou jednotkou a godulským 

vývojem. V zájmové lokalitě se kvartérní pokyv ve větších mocnostech téměř nevyskytuje. 

Všechny tři vodní díla mají společné brunovistulikum, určitou část paleozoika, stejně tak 

zde můžeme nalézt určité shody v mesozoiku a kvartéru. Vodní nádrž Těrlicko je zasazena 
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v sedimentech těšínského souvrství (spodní křída → berrias – hauteriv), zatímco přehrady 

Morávka a Šance jsou charakteristické souhlasně godulským souvrstvím (svrchní křída → 

turon – campan). 
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Obr. 10: Výřez z geologické mapy 1: 50 000 

s vyznačenými zájmovými lokalitami 

(geology.cz) 

4 km 
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2.5.1.  Brunovistulikum 

Brunovistulikum je kadomským krustálním blokem, který je na západním okraji 

(moravikum a silezikum) varisky přepracovaný. Jeho velká část je skryta pod sedimenty 

příkrovů vnějších Karpat, karpatské předhlubně, mezozoika, terciéru a paleozoika. 

V zakryté části se svažuje převážně k východu, kde se v podloží flyšových příkrovů 

nachází v hloubce až 10 km. Charakter reliéfu brunovistulika byl ovlivněn především 

procesy vytváření variského a alpínského akrečního klínu. Reliéf je tak ovlivněn příčnými 

sudetskými zlomy ve směru sz. – jv. Tento kadomský fundament je rozdělen (na základě 

geochemického charakteru kůry a protolitového stáří granitoidních hornin) do tří celků 

(tzv. teránů). Na jihozápadě je to dyjský terán, na centrální pozici se nachází metabazitová 

zóna a na severovýchodě je to terán slavkovský. (Suk et al., 1991 in Grygar, cit. 2013) 

Dyjský terán je tvořen převážně biotitickými a dvojslídnými granodiority a granity 

bohatými na draslík. Tyto granitoidy jsou v blízkosti styku s příkrovy moravika silně 

varisky přepracovány (mylonitizací). Metabazitová zóna je několik km široký pruh tvořený 

hlavně z bazických intruzivních a efuzivních hornin ve směru sever – jih. V podružném 

množství jsou zde zastoupeny i ultrabazické a kyselé horniny. V západní části převažují 

bazická intruziva, metadiority a metagabra. Ve východní části se nacházejí i efuzivní 

členy, a to převážně tholeiitické metabazity, přes které pronikají žíly metaryolitů a 

metadoleritů. Slavkovský terán je v jižní a jihovýchodní části tvořen především alkalicko – 

vápenatými amfibolicko – biotitickými granodiority a tonality. V hornomoravském úvalu 

se nacházejí i kontaktně metamorfované fylity, které v jihomoravském a středomoravském 

bloku přecházejí do výše metamorfovaných dvojslídných pararul a biotitických pararul 

s granáty a sillimanity. (Grygar, cit. 2013) 

2.5.2. Paleozoikum 

Paleozoikum moravskoslezské oblasti představuje samostatný variský vývojový 

cyklus na západní zóně brunovistulika. Úhlovými diskordancemi je odděleno od staršího 

kadomského cyklu. Pokryv brunovistulika tvoří (na našem území) kambrium, silur, devon 

a karbon. Pod příkrovy vnějších flyšových Karpat se nacházejí hlavně rozsáhlé plochy 

devonských a karbonských hornin. Devonský vývoj (obr. 11) zasahuje pouze do oblasti 

vodního díla Těrlicko. V moravskoslezské oblasti se rozděluje do 4 hlavních vývojů 
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(okrajový, drahanský, přechodní, vývoj Moravského krasu). Ve východní části, tj. v naši 

zájmové oblasti (VD Těrlicko) se v podloží karpatské předhlubně a flyšovými příkrovy 

vnějších Západních Karpat vyskytuje vývoj Moravského krasu. Tento vývoj se vyznačuje 

především mělkovodní karbonátovou sedimentací. Vývoj Moravského krasu je 

charakterizován především mocnými vápencovými souvrstvími (macošské a líšeňské). 

Karbon je ve studované oblasti zastoupen především svrchním karbonem, tzn. 

sladkovodní sedimentací. Svrchní karbon se vyskytuje v oblasti všech tří zájmových 

přehrad. V zájmové oblasti se svrchnokarbonské sedimenty pod příkrovy Západních 

Karpat nalézají v hloubkách několika set metrů. Svrchnokarbonská Hornoslezská pánev 

má přibližně trojúhelníkový tvar – její nejjižnější výběžky zasahují do okolí Frenštátu pod 

Radhoštěm, odkud se rozšiřuje směrem k severu až ke krakovské vrásovo – zlomové zóně. 

Na povrch vystupuje pouze v malé ploše na Ostravsku. Většina pánve je skryta pod 

sedimenty předhlubně a příkrovy vnějších Karpat. Sedimentární výplň pánve se dělí na dvě 

rozdílná patra. Paralická molasa (ostravské souvrství) a kontinentální molasa (karvinské 

souvrství). (Chlupáč et al., 2002) 

 

Obr. 11: Regionální rozšíření hlavních vývojů moravskoslezského devonu s vyznačenou 

zájmovou lokalitou Těrlicko (lokality Šance a Morávka leží mimo tuto zobrazenou 

lokalitu), (Chlupáč et al., 2002) 
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2.5.3. Čelní předhlubeň a flyšové pásmo vnějších západních Karpat 

Vnější západní Karpaty se dělí na čelní předhlubeň, flyšové pásmo a bradlové 

pásmo (obr. 12). Pouze čelní předhlubeň a flyšové pásmo zasahují na území České 

republiky. Předhlubeň vychází na povrch na Ostravsku, dál na východ se noří pod flyšové 

pásmo. Předhlubeň je tvořena miocenními vápnitými jíly a v podružném množství písky, 

štěrky, řasovými vápenci a sádrovci. 

 

Obr. 12: Regionální geologické členění Západních Karpat na našem území (Chlupáč et al., 

2002). 1: Český masiv; 2: spodní miocén karpatské předhlubně; 3: střední miocén; 4: 

svrchní miocén; 5: pliocén; 6: pouzdřanská jednotka; 7: ždánická a podslezská jednotka; 

8: zdounecká jednotka; 9: slezská jednotka; 10: předmagurská jednotka; 11: račanská 

jednotka; 12: bystrická jednotka magurské skupiny příkrovů; 13: bělokarpatská jednotka 

magurské skupiny příkrovů; 14: příkrovy a přesmyky; 15: zlomy; 16: okraj transgrese; 17: 

linie geologických řezů; 18: vrty.  

Flyšové pásmo tvoří akreční klín (o mocnosti až 7 km) s příkrovovou stavbou 

(celkově se jedná o jeden mohutný střižný příkrov, dalekosáhle přesunutý k SZ přes 

konsolidovaný okraj evropské pevnině), který je budovaný souvrstvími nejvyšší jury, křídy 

a paleogénu a to převážně ve flyšovém vývoji. Při procesu subdukce bylo původní podloží 
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úplně pohlcené a sedimentární příkrovy byly nasunuty na své předpolí, kterým je evropská 

platforma. Flyšové pásmo reprezentují 2 jednotky – vnější magurská a vnitřní krosněnská. 

Podrobněji bude popsána krosněnská jednotka, jelikož se všechny tři zájmové vodní nádrže 

nachází právě v této jednotce. (Grygar, cit. 2013; Chlupáč et al., 2002) 

Krosněnská jednotka je dále tektonicky členěna na dílčí příkrovové jednotky: 

pozdřanskou, ždánickou, podslezskou, slezskou, dukelskou a předmagurskou (obr. 13). 

Slezská jednotka se dělí na tři vývoje – kelčský, bašský a godulský. V godulském vývoji 

pokračuje sedimentace spodních těšínských vrstev z jury do křídy, přičemž sedimentace 

pokračuje až do neogénu. Z velkého množství souvrství, které se postupně ukládaly 

v godulském vývoji nás z hlediska vodní nádrže Těrlicko zajímají těšínské vrstvy a 

z hlediska přehrad Morávka a Šance jsou to vrstvy godulské, ve kterých jsou tyto dvě 

vodní díla uložena. Těšínské vrstvy jsou starší než vrstvy godulské, ukládaly se totiž 

v období spodní křídy (berrias – hauteriv), zatím co godulské vrstvy se ukládaly ve svrchní 

křídě (turon – campan). Těšínské vrstvy tvoří tmavé vápnité jílovce, pískovce a 

v podřadném množství i slepence. Spodní část godulských vrstev je tvořena drobně 

rytmickým flyšem, střední část je tvořena hrubě rytmickým flyšem s převahou 

glaukonitických pískovců. Na godulské souvrství nasedá následně istebňanské souvrství.  

(Grygar, cit. 2013) 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm
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Obr. 13: Stratigrafické schéma mesozoika a terciéru flyšového pásma Západních Karpat, 

(Chlupáč et al., 2002) 

 

2.5.4. Kvartér 

Kvartér dělíme na našem území na oblasti denudační a akumulační. Akumulační 

oblasti dělíme na oblasti extraglaciální a kontinentálního zalednění. (Tyráček – Růžička, 

1992 in Chlupáč, 2002) 

Morava a Slezsko bylo v pleistocénu postiženo saalským zaledněním (obr. 14), 

tudíž se zde nacházejí glacigenní sedimenty (především tilly, glacifluviální písky a jíly, 

písčité štěrky). Do této lokality spadá pouze jedna ze tří zájmových přehrad a to vodní dílo 

Těrlicko. Vodní nádrže Morávka a Šance jsou situovány mimo oblast zalednění, a to 

v denudační oblasti. Svrchní pleistocén je charakterizován hlavně eolickými sedimenty, 

největším rozšířením je komplex sprašových hlín. 
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Obr. 14: Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a Slezsku s vyznačenými 

zájmovými lokalitami. 1 – hranice největšího rozsahu saalského zalednění; 2 – souvkové 

hlíny; 3 – glacilakustrinní jíly a varvity; 4 - glacilakustrinní písky; 5 – horniny skalního 

podkladu (Macoun et al., 1965 in Chlupáč, 2002) 

Následuje období holocénu, ve kterém žijeme dodnes. V tomto období má největší 

význam říční sedimentace a antropogenní činnost. Říční sedimenty jsou charakteristické 

písčitými štěrky a povodňovými písčitými hlínami. Štěrky dosahují mocnosti až 6 m, 

povodňové sedimenty 2 – 4 m. O antropogenní činnosti jsou první důkazy již v době 

spodního holocénu, kdy byla započata „střední doba kamenná“ a objevovaly se první 

kamenné nástroje. Antropogenní činnost tak pokračuje přes období středního holocénu 

(„mladší doba kamenná“) a svrchního holocénu („doba bronzová“) až po současnost 

v podobě různých navážek, hald, apod. (Čurda, 1992; Chlupáč, 2002) 
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2.6. Hydrogeologie 

 

Obr. 15: Výřez z mapy hydrogeologického prostředí ČR, převládající velikost a variabilita 

transmisivity. (Krásný et al., 2011). 1: 100 až 1000 m
2
/d – vysoká transmisivita, třída 

transmisivity II; 2: 10 až 100 m
2
/d – střední transmisivita, třída transmisivity III; 3: 1 až 

10 m
2
/d – nízká transmisivita, třída transmisivity IV; 4: současný výskyt dvou 

převládajících tříd nebo rozmezí velikostí transmisivity; 5: flyšové pásmo – v přípovrchové 

zóně s charakterem hydrogeologického masivu, v hlubších zónách funguje flyšové pásmo 

jako izolátor ve vztahu k podložním jednotkám; 6: terciérní pánve sestávající se především 

z jílovitých sedimentů s pisčitými polohami; 7: území se zásadní změnou původních 

přírodních poměrů, především kvůli hornické činnosti; 8: kvartérní fluviální kolektory 

s průlinovou pórovitosti, v některých územích přecházející v proluviální, glacifluviální 

nebo glacinogenní sedimenty.  

Typy kolektorů: c: kolektory tvořené vápnitopísčitými sedimenty a spongility s převážně 

puklinovou pórovitostí; d: komplex tvořený střídáním písčitých a jílovitých poloh s větším 

množstvím dílčích kolektorů  
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Zastoupení dvou tříd transmisivty v intervalu 30 – 70 % =>střídání barevných pruhů, bez 

závorky; zastoupení jedné třídy t. 30 – 70 % a druhé třídy t. 10 – 30 % => jedna barva, 

podružná třída je uvedena v závorce. 

Výřez mapy Hlavní typy hydrogeologického prostředí ČR, převládající velikost a 

variabilita transmisivity (obr. 15) zobrazuje umístění zájmových lokalit v oblastech 

s charakteristickou transmisivitou. Z hlediska transmisivity se zájmové lokality řadí do tříd 

střední až vysoké transmisivtiy (střední třída III – 10 až 100 m
2
/d; vysoká třída IV – 100 až 

1000 m
2
/d). Vodní nádrž Těrlicko je ovšem složité zařadit, protože se z části řadí do oblasti 

se zásadní změnou přírodních poměrů z důvodu antropologických činností, ale 

nejpravděpodobněji je to lokalita s transmisivitou třídy III - IV. Vodní díla Morávka a 

Šance spadají společně do stejné třídy transmisivity, a to IV (-III)d. Tato třída je ze 70 % 

zastoupena transmisivitou třídy IV (100 až 1000 m
2
/d) a max 30 % transmisivitou III (10 – 

100 m
2
/d). Malé písmeno d značí, že se jedná o komplex tvořený střídáním písčitých a 

jílovitých poloh s větším množstvím dílčích kolektorů. (Krásný et al., 2011) 

Následující výřez z mapy Přírodní zdroje podzemních vod České republiky (obr. 

16) jsou zobrazeny zájmové lokality zasazené do oblastí, které jsou rozděleny podle 

specifických dlouhodobých průměrných podzemních odtoků v l/s km
2
. Vodní nádrž 

Těrlicko spadá opět do oblasti, která je silně ovlivněna antropogenní činností, a tudíž jsou 

zde zásadně změněny přírodní poměry. Původně by však vodní dílo Těrlicko spadalo do 

oblasti se specifickým podzemním odtokem 1 – 2 l/s km
2
. Oproti přehradě Těrlicko se 

vodní nádrže Morávka a Šance řadí do oblasti s větším dlouhodobým, specifickým 

odtokem podzemních vod: 5 – 7 l/s km
2
. (Krásný et al., 2011) 
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Obr. 16: Výřez z mapy Přírodní zdroje podzemních vod České republiky s vyznačenými 

zájmovými lokalitami, (Krásný et al., 2011). 1: 1 – 2 l/s km
2
; 2: 2 – 3 l/s km

2
; 3: 3 – 5 l/s 

km
2
; 4: 5 – 7 l/s km

2
; 5: izolinie dlouhodobého průměrného koeficientu podzemního odtoku 

(podíl odtoku podzemní vody v celkovém úhrnu atmosférických srážek v %); 6: území se 

zásadní změnou původních přírodních poměrů, především kvůli hornické činnosti; 7: 

kvartérní fluviální kolektory s průlinovou pórovitosti, v některých územích přecházející 

v proluviální, glacifluviální nebo glacinogenní sedimenty; 8: krystalinické, proterozoické a 

paleozoické nekarbonátové horniny, zvrásněné, popř. metamorfované během variské 

tektonogeneze; 9: flyšové pásmo    

Následující výřez mapy Chemické složení podzemních vod zóny intenzivního 

proudění v České republice (převážně svrchní hydrodynamické a hydrochemické zóny) 

(obr. 17) rozděluje ČR do oblasti podle mineralizace vody. Všechna tři vodní díla se 

nacházejí v oblasti nízké mineralizace (< 0,3 g/l). U přehrad Těrlicko (vodní dílo Těrlicko 

musíme ovšem řadit do oblasti ovlivněné antropogenní činností) a Šance převládá shodně 
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chemický typ Ca – SO4. Vodní nádrž Morávka je situována v oblasti s převládajícím typem 

Ca – HCO3.  

 

 

Obr. 17: Výřez z mapy Chemické složení podzemních vod zóny intenzivního proudění 

v České republice (převážně svrchní hydrodynamické a hydrochemické zóny) 

s vyznačenými zájmovými lokalitami, (Krásný et al., 2011). 1: hranice různé převládající 

celkové mineralizace v rámci stejného chemického typu podzemních vod – jsou vymezeny 

tři stupně celkové mineralizace: < 0,3 g/l, 0,3 – 1 g/l, > 1 g/l; 2: území se zásadní změnou 

původních přírodních poměrů, především kvůli hornické činnosti. 
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3. Metodika přesného inklinometrického měření 

3.1. Teoretický základ pro geotechnický monitoring přehrad 

Co se týče problematiky přehrad, vznikla v České republice řada prací, které tuto 

problematiku popisují a hodnotí (Bláha, 1971; Bláha in Gurecký, 1978; Bláha in Nešvara, 

1980; Bláha, 1993; Bláha et al., 1994; Broža, 1987; Broža, 2005; Bůžková, 1964; Fousek, 

1975; Fousek, 1982; Hanák, Mejzlík, 1972; Hašek et al., 1981; Horský, 1969; Horský, 

1970; Horský, 1971; Horský et al., 1972; Horský, Müller, 1972; Horský et al., 1972; 

Horský, Janda, 1973; Horský, Müller, 1974; Horský, 1974; Horský, 1984; Horský, Bláha, 

1984; Horský et al., 1984; Horský, 1990; Hrdý, 1973; Kazda, Broža, 1971; Krčma et al., 

1975; Müller et al., 1970; Müller et al., 1971; Müller et al., 1972; Novosad, Rybář, 1958; 

Novosad, Woznica, 1987; Peter et al., 1967; Polášek, 1971; Spanilá, Semeonová, 1989; 

Veselý, 1977; Vlastník, Bláha, 1984; Voropinov et al., 1971; Woznica, 1965; Woznica, 

1991; Woznica, 1967). 

Geotechnický monitoring přehrad závisí na spolupůsobení tří činitelů, a to: 

horninového masivu, přehradního tělesa a vody. Rozhodující úlohu zde hrají pórové tlaky, 

proudění vody a rozšiřování trhlin v tělese hráze. Definice problémů závisí z hlediska 

monitoringu na typu hráze: masivní tížní hráz, vysoká klenbová přehrada, sypaná hráz 

(zemní nebo kamenitá). Geotechnický monitoring je u přehrad daleko rozsáhlejší než u 

jiných inženýrských staveb, protože zde má silný vliv i tvar údolí, geologické poměry 

v místě výstavby a u sypaných hrází ještě navíc spolupůsobení stavebních materiálů a 

různých druhů sypanin, apod. Monitoring je vždy řízen speciálně vypracovanými předpisy 

– v České republice je zavedený propracovaný systém technicko – bezpečnostního dohledu 

na vodohospodářských dílech. (Aldorf, Hrubešová; cit. 2013; Rozsypal, 2001) 

Systém technicko – bezpečnostního dohledu byl vytvořen za účelem ochrany území 

před ničivými přívalovými průtoky. Toto vyžaduje velmi dobře organizovanou a účinně 

fungující péči o bezpečnost a spolehlivost vodních děl. Tento bezpečností systém obsahuje 

především snížení rizik, kterým vodní díla svým provozem čelí na denní úrovni. Kontrolní 

sledování (monitoring) je tedy hlavní součástí technicko – bezpečnostního dohledu. 

Monitoring je součástí vodních děl od jejich příprav, přes projekci až po kontrolní 

sledování už za provozu přehrad. Vychází z dlouhodobého sledování vodních děl a měření 

vybraných fyzikálních veličin. Podle druhu vodohospodářské stavby, její kategorie a 

technického stavu se periodicky sledují zejména tyto veličiny: 
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 zatížení, statická a dynamická stabilita vodního díla 

 přetváření hrázního tělesa 

 sedání podloží vodního díla 

 změny fyzikálně mechanických vlastností hornin v podloží a stavebních materiálů 

 režim podzemních a průsakových vod (tlak vody, spojitosti, směr a rychlost 

proudění vody, průsak, atd.) 

 funkce ochranných, těsnících, filtračních a drenážních prvků 

 hydraulický sklon v propustných konstrukčních a podložních materiálech 

 projevy vlnobití 

 jiné vlivy, které mohou mít vliv na bezpečnost vodního díla dle místních poměrů 

(Rozsypal, 2001) 

Následně bude podrobněji popsán monitoring sypaných hrází, jelikož všechna tři 

zájmová přehradní tělesa jsou hráze sypané. 

3.1.1. Hypotézy přetváření u sypaných hrází 

V průběhu procesu sypání je potřeba vyloučit nebezpečí nerovnoměrného sedání 

odlišných částí hrází, vytvořených ze sypaného materiálu s rozdílnými přetvárnými 

vlastnostmi. Jedná se především o rozdílné sedání těsnících a stabilizačních částí. Pokud se 

stabilizační část hráze přetváří rychleji než těsnící část díla (těsnící jílovité jádro), tak v té 

těsnící části mohou narůst pórové tlaky a může tak dojít k ohrožení bezpečnosti 

přehradního tělesa. K podobnému jevu může dojít při rychlejším hutnění těsnícího jílového 

jádra s nevhodnou vlhkostí. (Rozsypal, 2001) 

V případě menší stlačitelnosti těsnícího jádra oproti stabilizační části díla hrozí 

nebezpečí vzniku smykových ploch. V opačném případě, kdy má těsnící jádro sklon se 

přetvářet více než stabilizační část, hrozí nebezpečí vzniku vodorovně uložených trhlin 

v těsnícím jádru (obr. 18). Strmá údolí ve tvaru „V“ může dojít v přehradním tělese ke 

vzniku lokální „klenby“, kdy její osa směřuje kolmo na podélnou osu hráze. Je pod ní nižší 

napjatost, než nad ní, ale v místě styku klenby s boky údolí může dojít k velkému navýšení 

napětí. Základní podmínkou bezpečnosti je dostatečně nízký hydraulický sklon prosakující 

vody, ten totiž zabezpečuje podloží hráze, případně přehradní těleso sypané hráze proti 
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sufozi. Účinná délka průsaku se prodlužuje těsnícími clonami a jinými technickými 

opatřeními (obr. 19). 

 

Obr. 18: Nebezpečí vzniku trhlin v těsnícím jílovém jádře (zpracováno podle Rozsypal, 

2001) a) smykové šikmo uložené trhliny; b) vodorovné trhliny 

 

Obr. 19: Proudění vody a vztlak pod hrází a v přehradním tělese (zpracováno podle 

Rozsypal, 2001) 

a) 

b) 
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Podstatnou věcí je samozřejmě taky stabilita svahů bočních údolí a návodního 

svahu při změnách hladiny. Při náhlých změnách hladiny (hlavně při napouštění a 

vypouštění nádrže) dochází totiž k proudění vody ze svahu, resp. k proudění vody do 

hornin ve svazích. Toto má vliv na změnu zatížení zemin ve svahu a při proudění vody ze 

svahu tak může docházet ke svahovým pohybům. Naopak odlehčení paty svahu vzdutou 

vodou vede k odlehčení v oblasti pasivních sil a může to vézt opět ke svahovým pohybům. 

Při naplněném stavu vodní nádrže může někdy docházet k průsakům vod do sousedních 

údolí. Tento fakt má za následek to, že svahy těchto přilehlých údolí mohou následně 

ztratit svou stabilitu z důvodu zvětšeného proudového tlaku nebo zvětšenou vlhkostí 

hornin. (Rozsypal, 2001) 

 3.1.2. Vlastní monitoring přehrad 

Kontrolní sledování (monitoring) přehrad má dva základní cíle:  

 kontrolovat, jestli se těleso hráze, podloží, přilehlé svahy a svahy přímo v nádrži 

chovají podle projektu přehrady 

 v jakémkoliv čase zajistit poznatky o bezpečnosti celé vodní nádrže jako celku. 

Na základě této skutečnosti jsou předmětem kontrolního sledování: 

 geologické poměry v místě přehradního profilu a jejich možné změny v čase od 

výstavby až po vlastní provoz nádrže 

 chování hráze a podloží v čase výstavby 

 chování hráze a podloží během napouštění nádrže 

 chování hráze a podloží během vypouštění nádrže 

 dlouhodobé chování přehradního tělesa za provozu (Rozsypal, 2001) 

Monitoring přehrady během výstavby obsahuje několik dílčích úkonů. Velice 

důležité je zjištění původního vodního režimu v přehradním profilu. Sledování vodního 

režimu se provádí piezometry. Je možné využít všechny vrty, které byly zhotoveny během 

průzkumu, jako otevřené piezometry. Tyto údaje mohou být následně použity pro 

vyhodnocování budoucích průsaků pod přehradním tělesem a pro návrh těsnící injektáže. 

Důležité je (u sypané hráze) sledovat vývoj pórového tlaku v těsnícím jílovém jádře. Dále 

se sleduje (hlavně u vysokých sypaných hrází) napjatost a vodorovné přetvoření 
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(inklinometrická měření) v přehradním tělese. (Aldorf, Hrubešová, cit. 2013; Rozsypal, 

2001) 

Kontrolní sledování při prvním napouštění nádrže má za úkol ověřit, zda nedochází 

k dodatečným přetvořením nebo průsakům. Sleduje se vzdušná strana hráze a její okolí 

kvůli potencionálnímu nebezpečí, které je avizováno přírůstky v množství vody, které 

prosakuje hrází (v některých případech i s obsahem pevných jemnozrnných částeček, 

vyplavených z prosakující hráze). Účinnost drénů a odvodňovacích studní je měřena 

piezometry. (Rozsypal, 2001) 

Přehrady, u kterých se očekává náhlé vypouštění vody (např. u energeticky 

využívaných přehrad) jsou osazeny piezometry, kvůli sledování pórových i proudových 

tlaků. Při vypouštění hráze jsou svahy náchylné k sesuvným pohybům, proto je nutné je 

sledovat inklinometrickým měřením. (Rozsypal, 2001) 

Monitoring přehrad během provozu obsahuje rovněž sledování několika 

podstatných parametrů. Prvním sledovaným parametrem je přetvoření přehradního tělesa a 

jejího podloží. Sedání koruny hráze probíhá ještě dlouhodobě po dokončení výstavby hráze 

(u sypané hráze může dosáhnout až 3 % původní výšky). Dlouhodobě se tedy měří pórové 

tlaky a přetváření. Dále se sleduje přirozená seismicita, která se zaměřuje na dva základní 

okruhy seizmických projevů: sledování vlastních seizmických projevů v okolí nádrže 

(měřeno pomocí seismografů) a sledování účinků seizmických projevů na přehradní těleso 

(měřeno pomocí přístrojů na měření rychlosti a zrychlení kmitání seizmických vln). 

Monitorují se také břehy nádrže kvůli potencionálním sesuvným pohybům. Přehradní 

těleso (u sypaných hrází) je v jádře osazeno piezometry (měření pórového tlaku), taktéž 

v podloží se nacházejí měřidla pórového tlaku. Posuvy jsou na vzdušném líci sledovány 

pomocí geodetických výškových značek a zaměřovacích terčíků. Svislé pohyby uvnitř 

tělesa lze měřit pomocí speciálních měřících krabic, ty jsou rozloženy vhodně v tělese 

nádrže. Měření posuvů uvnitř přehradního tělesa lze provádět inklinometry nebo 

vícenásobnými tyčovými extenzometry. Otřesy jsou měřeny seismografy. Napětí je 

měřeno tlakovými poduškami, které jsou umístěny v těsnícím jádře. (Aldorf, Hrubešová, 

cit. 2013; Rozsypal, 2001) 
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3.2. Přesná vertikální inklinometrie 

Praktická část diplomové práce je věnována měření vertikální inklinometrickou 

sestavou na přehradních tělesech za účelem kontrolního sledování posuvů uvnitř těles. 

Z tohoto důvodu se následující kapitoly věnují inklinometrii. 

Vertikálním inklinometrickým měřením se měří horizontální deformace ve vrtu, 

které byly vyvolány pohybem na smykové ploše. Tato metoda se užívá pro kontrolu 

stability sesuvů, staveb, přehrad a hrází. Pomocí inklinometrického měření se zjišťují 

deformace ve stavební jámě, tunelu, pilot, apod., lze tedy lokalizovat smykovou plochu, 

sledovat časový vývoj posunů a stanovit smět těchto pohybů. (Pašek et al., 1995; Glötzl, 

2003) 

 

3.2.1. Instalace vrtu 

Po odvrtání se inklinometrický vrt (obr. 20) osazuje inklinometrickými pažnicemi 

(materiál Al, PVC, ABS), které musí mít po svém vnitřním obvodu vyraženy čtyři 

speciální vodící drážky. Jedna drážka je vůči druhé posunuta vždy o 90°, jsou teda na sebe 

kolmé. Vrt by měl dosahovat až do stabilního geologického podloží, aby byla následná 

interpretace průběhu deformací dobře patrná. Spojení vodících trubek je provedeno pomocí 

speciálních hliníkových nýtů (4 - 8 / 1 spoj). Po zanýtování je potřeba místo spoje oblepit 

těsnící páskou, abychom se vyhnuli průniku cementu nebo částic zeminy. Prostor mezi 

vodící trubkou a stěnou vrtu je na základě geologického složení masivu vyplněn suspenzí 

(cement, bentonit), jílem nebo štěrkem. (Pašek et al., 1995; Glötzl, 2003) 



Lukáš Placzek: Geotechnický monitoring vybraných přehradních těles 

2013 28 
 

 

Obr. 20: Inklinometrický vrt (zpracováno podle Aldorf, Hrubešová, cit.  2013) 

Inklinometrické vodící pažnice se vyrábějí z různých materiálů podle účelu měření. 

Prvním typem vodících pažnic jsou pažnice hliníkové (obr. 21). Hliníkové pažnice se 

používají pro inklinometrická měření, od kterých se vyžaduje maximální přesnost a blízký 

termín odevzdání výsledků měření. Při instalaci se testuje odpor pažnic ve vrtu. Na úkor 

vysoké vnitřní stability se hůře lokalizují malé deformace. Ve větších hloubkách může 

ovšem dojít k malému kroucení pažnic (±5° / 30 m) a další nevýhodou těchto hliníkových 

pažnic je náchylnost ke korozi. (Glötzl, 2003) 

 

Obr. 21: hliníkové vodící pažnice (Glötzl, 2003) 
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Dalším typem inklinometrických vodících pažnic jsou pažnice vyrobené z ABS 

plastu s vnějším průměrem spojů 67 mm (obr. 22). Tyto pažnice se používají pro 

dlouhodobé úlohy s opakovaným měřením. Na úkor menší vnitřní stability se dobře 

lokalizují malé deformace. (Glötzl, 2003) 

 

 

Obr. 22: Vodící pažnice z ABS plastu s vnějším průměrem spojů 67 mm (Glötzl, 2003) 

  

Vyrábějí se ještě jedny vodící pažnice z ABS plastu, ovšem s vnějším průměrem 

spojů 94 mm (obr. 23). Tyto pažnice se používají hlavně pro horizontální instalaci 

s horizontálními sondami, např.: v násypech hrází. Větší vnitřní průměr pažnic navíc 

umožňuje průchod sondy i v případě více deformovaných trubek. (Glötzl, 2003) 

 

 

Obr. 23: Vodící pažnice z ABS plastu s vnějším průměrem spojů 94 mm (Glötzl, 2003)  
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Posledním typem inklinometrických vodících pažnic jsou pažnice z PVC (obr. 24). 

Tento typ pažnic se má větší tloušťky stěny. Větší vnitřní průměr pažnic umožňuje lepších 

průchod sondy v deformované pažnici. Tyto pažnice se užívají pro vertikální i horizontální 

měření. (Glötzl, 2003) 

 

 

Obr. 24: Vodící inklinometrické pažnice z PVC (Glötzl, 2003) 

3.2.2. Přístrojová sestava 

Klasická inklinometrická sestava (obr. 25) obsahuje tyto komponenty: měřící 

sonda, přívodní kabel (buben – sonda), buben s přívodním kabelem, čtecí jednotka, popř. 

převáděcí podpůrná jednotka (záleží na modelu sestavy) a pro pozdější vyhodnocení je 

vhodný PC s nainstalovaným softwarem vyhodnocující inklinometrická měření. 

 

Obr. 25: Přístrojová sestava pro inklinometrická měření, (foto: autor) 
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Speciální model inklinometru měřícího ve vrtech až do 500 m (obr. 26) se skládá z: 

přívěsu s bubnem s kabelem, elektrický motor s ovládáním bubnu s kabelem, dieselového 

agregátu, čtecího zařízení a sondě o délce 2 m. (Glötzl, 2003) 

 

 

Obr. 26: Inklinometrická souprava pro měření až do 500 m (Glötzl, 2003) 

 

Základním prvkem celé přístrojové techniky je měřící sonda (obr. 27), která 

prochází inklinometrickým vrtem a měří odklon osy sondy od vertikály (obr. 28). 

Naměřená data prochází přívodním kabelem až do čtecího zařízení. Moderní měřící sondy 

se vyrábějí s velikostí 1 m, popř. se dá sonda upravit na velikost 0,5 m. Uvnitř kovové 

sondy se pohybuje velmi citlivý senzor, který pomocí speciálního momentového systému 

měří úroveň inklinace. Měřící sonda se vrtu pohybuje pomocí 4 koleček, které se vždy po 

dvou nacházejí na každém konci sondy. Právě vzdálenost mezi těmito dvěma dvojicemi 

koleček se označuje jako délka sondy (obvykle 1 m). Sonda se pomocí těchto koleček 

pohybuje ve vrtu (resp. ve vodící pažnici) tak, že se kolečka sondy musí vložit přesně do 

vyfrézovaných drážek (obr. 29) vodících pažnic a v těch se (jako po kolejích) sonda 

pohybuje. 
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Obr. 27: Měřící sonda, (foto: autor) 

 

 

 

 

Obr. 28: Princip měřící sondy (zpracováno podle Aldorf, Hrubešová, cit. 2013) 
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Obr. 29: Půdorys inklinometrického vrtu (zpracováno podle Aldorf, Hrubešová, cit. 2013) 

  

Další velice podstatnou součástí přístrojové sestavy je buben s kabelem. Pomocí 

kabelu spouštíme sondu do vrtu a přenášíme data ze samotné sondy do čtecího zařízení. 

Standartně se bubny s kabelem dělí na lehký model (obr. 30) a těžký model (obr. 31). 

Kabel má kevlarové jádro, povrch z materiálu PUR a nerezový konektor pro připojení 

sondy. Váha kabelu je 110 g / m. Kabel je označen hloubkovým značením na každém 0,5 

m pro přesné zapouštění sondy do vrtu. Lehký model bubnu obsahuje kabel o délce max. 

200 m. Těžký model bubnu obsahuje kliku, která pracuje s redukcí ½ a instalována je 

rovněž mechanická brzda. Těžký model obsahuje kabel až do hloubky 500 m. Při měření 

ve velkých hloubkách se už používá buben s motorem. 
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Obr. 30: Buben s kabelem – lehký model, (foto: autor) 

 

 

Obr. 31: Buben s kabelem – těžký model (Glötzl, 2003) 

Následující součástí, ne však nezbytnou, je podpůrná jednotka. Je to v podstatě 

alternativní řešení, jestliže není k dispozici čtecí jednotka. Hlavním úkolem podpůrné 

jednotky je tedy zásobování elektrickou energií (12 V baterie) pro měřící soustavu a 

ukládání naměřených dat. Data se však neukládají přímo do přístroje, ale do vyrovnávací 

paměti PC, který musí být při měření připojen k podpůrné jednotce.  

Obvyklejší je však přístrojová sestava obsahující čtecí jednotku - VMG, NMA, aj. 

(obr. 32 a 33). Čtecí jednotka nepotřebuje mít při měření připojený PC, je totiž schopný 

uložit až 10 000 hodnot, navíc obsahuje baterii, takže měřící sestava nepotřebuje žádný 
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externí zdroj elektrické energie. Čtecí jednotka se po měření připojí k PC, přes kabel se 

stáhnou naměřená data a pomocí speciálního softwaru se data zpracují.  

 

Obr. 32: čtecí jednotka NMA 9 (přední strana), (foto: autor) 

 

Obr. 33: čtecí jednotka NMA 9 (zadní strana), (foto: autor) 

V posledních letech je běžné, že se pro zpracovávání dat používá speciálních 

softwarů. Jedním z nejpoužívanějších programů pro zpracování inklinometrických dat je 

program GLNP (obr. 34). GLNP software je schopen vyhodnotit inklinaci vrtu s výpočtem 

výšky díky navázání naměřených dat na geodetickou úroveň vrchní nebo spodní části vrtu. 

Umí provézt korekci chyby ve výsledné křivce naměřených hodnot pomocí srovnání 

odchylek geodetické úrovně jednoho nebo druhého konce vrtu s naměřenými odchylkami a 
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konstantním rozdělením této finální chyby na všechna naměřená data. Konečný výstup dat 

z vrtu je v tabulkách a grafech (obr. 35). (Glötzl, 2003) 

 

 

Obr. 34: Prostředí programu GLNP 
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Obr. 35: Prostředí programu GLNP – výstup deformace vrtu 

 

Na trhu je samozřejmě velký výběr firem, které vyrábějí inklinometrické 

přístrojové sestavy, jako např. Geokon, aj. Pro měření hodnot nutných pro vznik této práce 

byla však použita sestava značky Glötzl, proto je čerpáno především z materiálů této firmy. 

3.2.3. Přístrojová sestava užitá k tvorbě této práce 

Pro účely této práce byla použita následující přístrojová sestava: digitální měřící 

sonda NMGD - délka: 1 m (viz obr. 27, str. 32), lehký model bubnu s kabelem - délka: 

100 m (viz obr. 30, str. 34), čtecí jednotka NMA 9 (viz obr. 32 a 33, str. 35), software pro 

vyhodnocení naměřených dat: GLNP (viz obr. 34 a 35, str. 36, 37). Přístrojová sestava byla 

vyrobena německou firmou Glötzl, ale obecně platný princip celého měření je znázorněn 

na schéma v obr. 36. 
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Obr. 36: Princip postupu práce (zpracováno podle Glötzl, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měřící sonda 

export 

(např. Excell) 

tabulky 

grafy 

databáze dat 

čtecí jednotka 

získávání dat evidování dat vyhodnocení dat 



Lukáš Placzek: Geotechnický monitoring vybraných přehradních těles 

2013 39 
 

3.2.4. Princip měření 

Inklinometrické měření započneme sestavením jednotlivých komponentů 

inklinometrické měřící soustavy. Následuje rozhodnutí měřiče, kterou metodou se bude 

měřit:  

 1 - 0    1 – 0: měření probíhá 2x z paty vrtu na povrch 

 1 - 0   0 – 1: měření probíhá poprvé z paty vrtu k povrchu a podruhé z povrchu na 

dno vrtu 

Následujícím krokem je vložení sondy do vrtu (obr. 37).  

 

Obr. 37: Vkládání sondy do vrtu, (foto: autor) 

Sonda má na sobě označení A
+
. Toto označení je pro měření velmi důležité. Tento směr 

označuje směr „do svahu“, tzn. NE po vrstevnici! Při vkládání sondy do vrtu je nutno dbát 

na směr A
+
, který musí souhlasit se směrem „do svahu“ (obr. 38). Sondu pomalu 

spouštíme až na dno vrtu. Jestliže sonda narazí na dno, zajistíme kabel do čelistí (obr. 39) a 



Lukáš Placzek: Geotechnický monitoring vybraných přehradních těles 

2013 40 
 

sondu necháme cca 2 min temperovat (čas pro sondu, aby se přizpůsobila teplotním 

podmínkám). 

 

Obr. 38: Vrt s naznačenými drážkami a směrem A
+
 podle úklonu svahu 

 

Obr. 39: Zajištění kabelu do čelistí, (foto: autor) 
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Dalším krokem je nastavení potřebných parametrů na čtecí jednotce (obr. 40): 

 

Kroky nastavení parametrů měření:     1) jméno lokality měření pomocí 3 charakteristických 

                                                                     znaků 

2) číslo vrtu 

3) číslo měřící série 

4) měřící metoda 

5) délka měřící sondy 

6) hloubka vrtu 

Obr. 40: Nastavení parametrů měření na čtecí jednotce, (foto: autor) 
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Na přístroji se objeví, po navázání spojení přístroje se sondou ve vrtu, celková 

(předem nastavená) hloubka vrtu (pro pozdější zpracování je velmi důležité, abychom 

celkovou hloubku vrtu nastavovali při opakovaných měřeních pokaždé stejnou!) a měřené 

hodnoty SIN na ose A i B (obr. 41). Prvním měřeným krokem je celková hloubka vrtu. 

Hodnoty odečteme po dostatečném vytemperování sondy (cca 2 min). Po odečtení hodnot 

sondu povytáhneme o námi zadaný krok měření (0,5 nebo 1 m). Kabel zajistíme čelistmi 

proti pohybu, počkáme, až se hodnoty SIN ustálí a odečteme další hodnotu. Opět kabel se 

sondou povytáhneme o námi zadaný krok měření, atd. 

 

Obr. 41: Měřené hodnoty SIN na ose A i B, (foto: autor) 

Po odečtení poslední hodnoty (0,5 nebo 1 m – podle námi zadaného kroku měření) 

sondu vytáhneme, otočíme o 180° a celý postup opakujeme. Při tomto opakovaném měření 

nám přístroj na každém měřeném kroku ukazuje rozdíl hodnoty SIN (tzv. chybu) oproti 

prvnímu měření (obr. 42). Ideální stav nastává, jestliže přístroj ukáže hodnotu ±0,000 SIN. 

Tento případ ovšem nastává pouze málokdy, protože se jedná o měření velice přesným a 

citlivým přístrojem. Ve většině případů přístroj zobrazí různě velkou odchylku. 

Nejdůležitější je dávat si pozor právě na tyto odchylky. Odchylky se tolerují, když přístroj 
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zobrazuje hodnoty max ± 0,0015 SIN, jestliže přístroj zobrazí odchylku větší, než je tato 

max. tolerovaná chyba, tak se postup měření přeruší a sonda se spustí zpět o cca 2 kroky 

měření. Tyto body se změří znovu a následně změříme znovu i náš bod s chybným 

měřením. Jestliže se tentokrát hodnoty dostávají do tolerance (max ± 0,0015 SIN), 

můžeme v měření pokračovat. Jestliže se tímto způsobem nepodařilo dostat chybné měření 

do tolerance, tak zkusíme sondu spustit ještě hlouběji, než v prvním případě. Opět hodnoty 

přeměříme, a jestli se ani teď nedostaneme v našem problémovém bodě do tolerance max ± 

0,0015 SIN, musíme měření opakovat. 

 

Obr. 42: Rozdíly (tzv. chyby) oproti prvnímu měření, (foto: autor) 

Po naměření potřebných dat následuje zpracování a vyhodnocení. Vyhodnocení 

naměřených dat se provádí dvěma způsoby. Prvním způsobem je tzv. součtová čára 

posuvů, která se vynáší od dna vrtu směrem k povrchu. V místě smykové plochy se 

s každým dalším měřením projevuje narůstající přírůstek posuvů. Je možno měřit i více 

smykových ploch nad sebou. Druhým způsobem vyhodnocení naměřených dat je 

rozdílová čára. Při tomto vyhodnocení se pro každou měřenou úroveň vynáší rozdíl ve 

vodorovném posuvu od prvního měření. Smyková plocha se pak projevuje jako výrazné 

vrcholy s postupně se zvětšujícími přírůstky od nulového měření. (Rozsypal, 2001) 
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V posledních letech se uplatňuje hlavně vyhodnocení naměřených hodnot pomocí 

moderních počítačových softwarů, jako např. GLNP. Tento software pracuje na principu 

součtové čáry. 
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4. Vyhodnocení přesného inklinometrického měření 

4.1. Charakteristika přehrad 

4.1.1. Těrlicko 

Původní přehradní program z roku 1911 registruje na řece Stonávce jen malou 

vodní nádrž pro zachycování povodňových vod o objemu 5,2 mil m
3
. Až krizová situace 

způsobena nedostatkem vody během druhé světové války stála za zahrnutím vodní nádrže 

Těrlicko (už o objemu 25 mil m
3
) do ideového vodohospodářského plánu pro povodí Odry. 

I v tomto dokumentu je Těrlicku přisuzován hlavně ochranný význam. Státní 

vodohospodářský plán z roku 1953 spatřoval účelnost vodní nádrže Těrlicko 

v energetickém využití a v tzv. intervenčním hospodaření (udržování průtoků pod 

přehradou o takové velikosti, aby byl umožněn bezporuchový odběr z toku 

s přečerpáváním do Třineckých železáren). Po realizační stránce se vodní nádrž Těrlicko 

jevila z technického hlediska poměrně jednoduchá a efektivní. Zájem průmyslu financovat 

její stavbu byl avšak nedostatečný, takže přednost při výběru lokality vhodné pro 

průmyslovou nádrž dostala přehrada Žermanice, která byla preferována Vítkovickými 

železárnami. Posléze však báňský průmysl došel, na základě studie z roku 1952 

komplexního rozvoje výstavby OKR a trojnásobnému zvednutí roční těžby, ke zjištění, že 

jeho dosavadní zdroje (vodní toky oslabené mimo jiné i odběry hutí) nebudou takové 

dodávce vody stačit. V důsledku tohoto vývoje se stala přehrada Těrlicko opět aktuální, 

tentokrát jako prioritní zdroj užitkové vody dolům a energetickému průmyslu. Téměř 

současně tak probíhal v letech 1952 – 1953 geologický průzkum a vypracování 

investičního úkolu. Velice rychle následoval projekt a stavební práce byly zahájeny 

v červenci roku 1955. (Brosh, 2005) 

Pro volbu konstrukce přehradního tělesa (obr. 43) bylo rozhodující mimo jiné 

hlavně geologické podloží. Geologické podloží tohoto přehradního tělesa je tvořeno 

převážně málo propustnými jílovitými břidlicemi a jílovci s větší mírou stlačitelnosti. Byla 

zvolena zemní sypaná hráz s šikmým těsnícím jádrem (sprašové hlíny) v návodní polovině. 

Hráz je materiálově tvořena ze štěrkopísků s příměsí vyhořelé důlní haldoviny. (Brosh, 

2005) 
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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 

 

MAX.WL – maximální hladina 

MIN.WL – minimální hladina 

MAX.CWL – základní hladina 

 

Obr. 43: Příčný řez hráze na přehradě Těrlicko, (www.pod.cz) 

Velikost nádrže byla v konečné fázi výrazně ovlivněna provozními nároky na 

množství vody. Na základě těchto nároků byla kapacita vody zvýšena na 27,35 mil m
3
. 

Následně se i zvýšená kapacita vody zdála být nedostačující, protože se počítalo s dalšími 

a většími nároky na spotřebu vody (rozvinutí těžby, klimatizace, rozvoj koksárenství, aj.). 

Realita se ale ukázala být poněkud jiná. Z plánovaných velkých investic se uskutečnila 

pouze jedna, a to výstavba elektrárny v Dětmarovicích. Tuto elektrárnu se podařilo zásobit 

z pouhé úpravy režimu hospodaření v nádrži a navíc nově zavedené technologické postupy 

jako např.: zavedení recirkulací provozních vod v závodech, aj. způsobily, že se ušetřilo 

velké množství vody a na přelomu 20. a 21. století vykazovalo Těrlicko bilanční přebytek 

vody. Stavba byla dokončena v prosinci 1962, ale ještě v roce 1964 probíhaly nějaké 

dokončovací práce. (Brosh, 2005) 

http://www.pod.cz/
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Základním horninovým komplexem jsou těšínské vrstvy břidlic (obr. 44). Toto 

souvrství je tvořeno dvěmi faciemi: tmavošedými až černošedými břidlicemi, jemně 

slídnatými, s kolísající vápnitostí, s jemně lupenitým, deskovitým až nepravidelně 

kusovitým rozpadem a světlými břidlicemi bez slíd, převážně vápnitými s podobným 

druhem rozpadu jako u předešlého typu facie. Dle stupně vápnitosti lze označit jednotlivé 

polohy břidlic za slínovce (vysoká vápnitost), slínité jílovce (převážně nízká vápnitost) a 

jílovce (téměř nevápenné). Ve vrstvách břidlic se objevují nepravidelně vložky vápenců 

nebo vápnito – křemitých pískovců. Tyto vložky se vyskytují v tenkých, 2 – 3 cm mocných 

deskách nebo případně v lavicích silných až několik decimetrů. Vápencové vložky mají 

konkordantní uložení a jsou často prostoupeny injekčními žilkami kalcitu. Velmi zřídka se 

zde vyskytují polohy křemitých pískovců. Místy se taktéž v břidlici vyskytují polohy 

pelosideritů a to ve formě malých bochníkovitých konkrecí nebo ve formě čočkovitých 

pruhů. Zřídka se v této oblasti objevují polohy těšinitů a pikritů. Makroskopicky se liší 

barvou – pikrity jsou tmavší, těšinity světlejší a skvrnité. Podstatnou součástí je biotit, 

amfibol, olivín a augit. (Holánek, 1953) 

Z hlediska makrotektoniky lze tato oblast hodnotit jen velice složitě z důvodu 

nedostatku prostornějších výchozů a z důvodu přítomnosti rozsáhlých pokryvných útvarů. 

Z hlediska mikrotektoniky jsou to především četné pukliny, všesměrně orientované, které 

jsou patrné i na menších výchozech. Zřídka se objevují jílové rozsedliny s malou šířkou a 

hloubkou klínu. Naopak častá jsou intensivní vrásnění vyvinutých do zřetelných 

antiklinálních či synklinálních poloh. Převládajícím směrem vrstev je cca Z – V s úklonem 

směrem k jihu a častými výchylkami sklonu ve stupních. (Holánek, 1953) 

Nejstarším pokryvným útvarem jsou fluvioglaciální štěrkopísky. V zájmové oblasti 

jsou vyvinuty ve dvou stupních. Spodní stupeň nasedá přímo na vrstvy břidlic nebo 

případně na těšinity. Tyto štěrkopísky jsou tvořeny ze štěrků různé velikosti a beskydských 

pískovců. Nordický materiál je zde přítomen pouze akcesoricky. Písek je zde zastoupen 

v menším množství (oproti štěrkům). Svrchní stupeň je drobně štěrkovitý až písčitý, 

sporadicky se zde objevují valounky křemene. Tento stupeň je převážně usazen na 

spodním stupni, ale ve vyšších polohách může nasedat bezprostředně na vrstvy břidlic. 

Maxima poloh štěrkopísků se vyskytuje především ve výškových hladinách 260 m. n. m. a 

300 m. n. m. Plošné rozšíření je zřejmé pouze na úpatích svahů, které jsou exponovány 
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k východu. Eolické sedimenty jsou v této oblasti zastoupeny sprašovými hlínami. Tyto 

sprašové hlíny pokrývají hlavně svahy západně od řeky Stonávky, protože tyto svahy jsou 

závětrnné. Menší výskyty jsou vyvinuty také na východních svazích Stonávky, avšak 

nejsou tak petrograficky čisté, jako v předešlém případě z důvodu promísení se zemito – 

detritickou soliflukcí z komplexů břidlic. Tyto sprašové hlíny jsou složeny z křemitého 

prachu, jílovitých částic a šupin slíd. V zájmové oblasti se vyskytují dva typy sprašových 

hlín. Prvním typem je sprašová hlíny mramorovaná. Druhým typem je sprašová hlína 

žlutohnědá. Průměrná mocnost těchto hlín se pohybuje v rozmezí 3 – 6 m, ojediněle 

mocnost až 10 m. (Holánek, 1953) 

Eluviální hlíny nejsou v zájmové lokalitě vyvinuty na rozsáhlejších prostorech. I 

tyti hlíny je možno rozdělit do dvou základních typů. Prvním typem jsou hlíny 

břidličnatých eluvií a druhým typem jsou hlíny těsnit – pikritových eluvií. Vznikají pouze 

na omezených plochách rovných hřbetů. Mocnosti nejsou všude stejné, obvykle se 

pohybuje kolem 2 m. (Holánek, 1953) 

Deluviální hlíny vznikají nejvíce ve východní části území ve svazích břidličných 

komplexů. V prostorech sprašových hlíny nejsou deluviální hlíny nijak zvlášť vyvinuty. 

Složení těchto hlín je hlinito – jílovitý. Tento typ hlín je plošně značně rozšířen s mocností, 

která se pohybuje v rozmezí 1 – 5 m. (Holánek, 1953) 

Suťové hlíny se vyskytují téměř na všech místech s většími pohyby při úpatí svahů. 

Nemají nikdy utříděné složení, poněvadž se mechanicky velmi často mění, ale obvyklou 

příměsí jsou klastické materiály z křídových hornin a z fluvioglaciálních sedimentů. 

Mocnost se značně liší. (Holánek, 1953) 

Holocenní náplavy se dělí na dva stupně. Prvním stupněm je stupeň spodní, 

převážně štěrkovitý a stupeň svrchní, převážně hlinitý. Spodní stupeň vychází na povrch 

pouze v erozních odkryvech řeky Stonávky, neboť je po celém území překryt mladšími, již 

zmíněnými, sedimenty. Mocnosti obou stupňů se příliš neliší, kolísají od 2 do 2,5 m. 

(Holánek, 1953) 

Morfologicky je přehradní prostor velmi členitý, a to hlavně v horizontálním 

uspořádání. Místy je i značně nesourodý, hlavně co se týče vývoje a průběhu jednotlivých 

částí řeky Stonávky, především jejich přítoků a splachových rýh. (Holánek, 1953)         
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Obr. 44: Podélný řez podloží přehradního tělesa Těrlicko (zpracováno podle Hydroprojekt Brno, 1955)
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Hráz přehrady dosahuje nad údolím řeky Stonávky maximální výšky 25 m. Hrát je 

dlouhá 617 m a celkový objem jejího tělesa představuje 770 000 m
3
 nasypaného materiálu 

(z toho 250 000 m
3
 vypálené haldoviny). Vzdušný líc hráze ve sklonu 1 : 2 – 2,5 je 

zatravněný. V místě zavázání těsnícího jádra prochází štola, ze které byla provedena 

injekční clona v údolí a na pravém břehu o rozsahu 2663 m vrtů. Dvě potrubí spodních 

výpustí operují s celkovou kapacitou 49 m
3
.s

-1
. Vodní nádrž Těrlicko má celkový objem 

vody 27,35 mil m
3
. Tento celkový objem je rozdělen do tří velkých částí: 1) 0,65 mil. m

3
 

stálého nadržení; 2) 22 mil. m
3
 zásobního objemu; 3) 4,7 mil. m

3
 ochranného objemu (1,7 

mil. m
3
 je objem ovladatelný). Stoletá povodeň o průtoku 150 m

3
.s

-1 
je pomocí hráze 

snížena na 64 m
3
.s

-1
. Maximální rozloha zatopení je 267,6 ha, přičemž je údolí zatopeno 

v délce 6,2 km. Plocha povodí, která je ovládaná nádrží činí 82 km
2
. Z energetického 

hlediska se jedná o velmi malé využití. Zpracovává se minimální odtok malou turbínou o 

výkonu 0,045 MW. Takto málo využitý energetický potenciál je způsoben špatnými 

dosavadními uživatelskými a majetkovými poměry (např.: málo vstřícné postoje dolů, 

vlastníků čerpacích stanic bezprostředně navazující na vypouštěcí zařízení přehrady. 

(Brosh, 2005; www.pod.cz) 

4.1.2. Morávka 

První zmínky o zájmu postavit přehradu Morávka se datují až do habsburské 

historie. Tento zájem byl motivován snižováním kulminací velkých vod k ochraně 

zástavby podél řeky Ostravice. Původní přehradní program z roku 1911 dokonce navrhoval 

3 vhodné profily, a to: 1) pod přítokem Skalky; 2) pod přítokem Slavíče (současný profil); 

3) pod zaústěním Mohelnice u obce Pražmo. Největší nádrž z těchto tří uvažovaných byla 

nádrž s hrází pod Slavíčem (22,4 mil. m
3
). Po rozpadu Rakouska – Uherska zájem o vodní 

nádrž Morávka upadl, ale na přelomu třicátých a čtyřicátých let se přehrada na Morávce 

opět objevila v práci vodohospodářských odborníků (Bažant, Čermák), tentokrát už přímo 

na profilu pod Slavíčem. (Brosh, 2005)  

Hlavním faktorem, podle kterého se přehradní profily zkoumaly a vybíraly, se stalo 

rozhodování, jak velká plocha povodí může být nádrží podchycena (tj. jak velký 

povrchový odtok může být během extrémních srážek akumulován a tím pádem jak moc 

může být snížena povodňová vlna. V roce 1950 tak vznikl první návrh přehrady, který si 

jako budoucí místo nádrže vybral místo asi 2 km pod tzv. Koppovým mostem u obce 

http://www.pod.cz/
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Raškovice. Na základě tohoto návrhu se započaly první stavební práce. Diskuze o účelu a 

umístění přehrady však pokračovaly až do roku 1954. V té době se k hlavním zájmům 

protipovodňové ochrany a dotování nádrže Žermanice přidal i zájem vodárenský, který 

vycházel z potřeby zásobovat pitnou vodou nově vzniklé město Havířov. Geologické 

poměry se později ukázaly, oproti původním předpokladům, složité i pod Slavíčem. 

Vybrán tak byl morfologicky nejvýhodnější profil střední. Následně byl studován i příčný 

profil hráze z údolních štěrků v několika alternativách z hlediska propustnosti. Původní 

stavební plán uvažoval těsnící jádro střední nebo na návodním líci, železobetonový štít, 

betonové tvárnice s PVC a asfaltobetonový (AB) těsnící plášť. Ale pro nedostatek 

hlinitojílovitého materiálu v blízkosti stavby a pro špatné klimatické podmínky se tento 

plán neuskutečnil. Na základě tohoto zjištění bylo už při projektování sledováno spíše 

plášťové těsnění. Nakonec byl vybrán experimentální AB plášť. Ten po celou třicetiletou 

dobu provozu spolehlivě plnil svou funkci. Stavba přehrady probíhala v letech 1961 – 

1967. Až při povodních ve dnech 7. – 12. září 1996 se signalizovalo náhlé zvýšení průsaků 

do drenážního systému hrázového tělesa a do injekční štoly. Po okamžitém vypuštění 

nádrže bylo zjištěno prolomení AB pláště u levobřežního zavázání.  Následovala nutná a 

nákladná rekonstrukce, kdy bylo částečně odfrézováno těsnění z AB pláště a nahrazeno 

geomembránou Sibelon z PVC (obr. 45). (Brosh, 2005; www.pod.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pod.cz/
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1. netříděný štěrk 

2. čistý štěrk 

3. kámen z výlomu v podloží 

4. filtr 

5. drcený štěrk 

6. asfaltobetonový štít 

7. PVC fólie (Sibelon) 

8. injekční clona 

9. kamenný drén  

a) údolní štěrk 

b) pískovec 

 

MAX.WL – maximální hladina 

MIN.WL – minimální hladina 

MAX.CWL – základní hladina 

 

Obr. 45: Příčný řez hráze na přehradě Morávka, (www.pod.cz) 

„Předkvartérní podklad je budován dvěma základními jednotkami: středním 

oddílem godulských vrstev charakteristickým vývojem lavicovitých až tlustě lavicovitých 

jemnozrnných glaukonitických pískovců a nepravidelnými polohami (oblaky) 

drobnozrnných slepenců s vložkami břidličného charakteru tvořenými destičkami jílovců, 

písčitých a jílovitých břidlic a břidličnatých pískovců s častým výskytem 

synsedimentárních skluzových poruch břidličnatých poloh a spodním oddílem godulských 

vrstev charakteristickým drobně flyšovým vývojem deskovitých pískovců, jílovců a 

jílovitopísčitých břidlic s mírnou převahou podílu jílovců (obr. 46). Nejzávažnějším 

faktorem ovlivňující výstavbu přehrady bylo porušení lavicovitých pískovců v údolních 

svazích projevující se výskytem až několik decimetrů rozevřených trhlin částečně nebo 

zcela vyplněných jílovitopísčitým, jílovitým nebo kamenitým materiálem.“ (Novosad, 

1968) Dosah tohoto porušení masivu je v levém svahu až do 100 m od paty svahu. Pravý 

svah je tímto porušením postižen v menším měřítku. Původní mocnost sutí v dolní části 

levého svahu dosahovala do hloubky až 12 m, z čehož plyne, že část přehradního tělesa 

musela být založena na zbytcích těchto sutí. (Švancara, Torner, 2003)                           

http://www.pod.cz/
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Obr. 46: Podélný řez podloží přehradního díla Morávka (zpracováno podle Hydroprojekt Praha, 1968) 
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Přehradní těleso je vytvořeno zemní sypanou hrází o objemu 652 300 m
2
. 

Maximální výška hráze je 39 m, délka 396 m. Návodní líc je veden ve sklonu 1 : 1,75, 

vzdušný 1 : 1,5 – 2. Návodní těsnící AB štít je položen na 80 cm vrstvě drceného štěrku. 

Podloží hráze je utěsněno jednořadou injekční štolou do hloubky 15 – 90 cm o celkové 

délce vrtů 20 360 m a betonovou stěnou v levém svahu. Při rekonstrukci byla do levého 

svahu vyražena odvodňovací štola o délce 137 m. Původně umožňovala řízení odtoku jen 

dvě potrubí spodních výpustí s celkovou maximální kapacitou 29 m
3
.s

-1
, ale nově vyražená 

štola navyšuje maximální kapacitu o 60 m
3
.s

-1
. Přehrada snižuje stoletý povodňový průtok 

ze 187 m
3
.s

-1 
na 50 m

3
.s

-1
. Celkový objem nádrže je 12 mil. m

3
 je rozdělen na 1) 0,5 mil. 

m
3
 stálého nadržení; 2) 5 mil. m

3
 zásobního prostoru; 3) 6,5 m

3
 ochranného prostoru. 

Zatopení údolí Morávky je do vzdálenosti 2,8 km při ploše 79,5 ha. Povodí spadající pod 

tuto přehradu má rozlohu 63,3 km
2
. Při výstavbě byla instalována malá vodní elektrárna 

s Francisovou turbínou o výkonu 0,05 MW. Další turbína (Bánki) s výkonem 0,09 MW 

byla instalována v roce 1994. (Brosh, 2005; www.pod.cz) 

4.1.3. Šance 

První zmínky o stavbě této přehrady se objevily v ostravském deníku Ostrauer 

Tagblatt v říjnu roku 1903. Článek informoval o průzkumu na řece Ostravici, který 

prováděl ing. Ulrich Huber. Ing. Huber hledal vhodné místo pro umístění přehrady, která 

by měla zásobovat vodou ostravský vodovod. Po povodňových letech 1902 a 1903 navíc 

přibyl i význam retenční. V přehradním programu v roce 1911 už figurovalo vodní dílo 

Šance pod ústím bystřiny Řečice s objemem 21 mil. m
3
. Geologický průzkum začal již 

v roce 1912, ale v daleko větším rozsahu se průzkum rozvinul až po 1. světové válce. 

V letech 1918 – 1926 byl profil přehradní hráze zkoumán téměř nepřetržitě. Jak průzkum 

probíhal časově dál, tak geologická složitost zapříčinila i vznik pochybností o vhodnosti 

výběru místa pro přehradní těleso. Někteří geologové dokonce označili výstavbu 

přehradního tělesa na tomto místě za nereálnou. Avšak posudky v letech 1919 – 1926 byly 

už příznivější. V roce 1939 navrhl prof. ing. Jan Bažant umístění přehradní hráze pod 

soutok Bílé a Černé Ostravice, do profilu Příslop nad obec Staré Hamry, o objemu nádrže 

30 mil. m
3
. Tento návrh byl v roce 1941 zaveden do Moravského vodohospodářského 

plánu. Nakonec však tento návrh neuspěl, uvažována byla jen nádrž u Šancí o objemu 

42mil. m
3
. (Brosh, 2005; www.pod.cz) 

http://www.pod.cz/
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Ze všech návrhů zvítězil nakonec ten, který vysvětluje, že přehrada Šance bude mít 

objem 51 mil. m
3
 a situována bude na beskydské straně povodí Odry. V roce 1952 padlo 

rozhodnutí o přípravě takto navržené stavby. V roce 1953 byl však vypracován nový návrh 

na efektivní využití vodního bohatství horní Ostravice, který uvažoval vystavět v povodí 

řeky Ostravice soustavu čtyř přehrad. Tyto čtyři přehrady měly efektivně kombinovat 

energetické využití, povodňovou ochranu a akumulaci užitkové vody. Tento návrh tak 

zpochybňoval dřívější návrh vystavět jednu velkou přehradu Šance. Při schvalovacích 

řízeních v roce 1957 byla vládou však schválena levnější varianta – jediná vodní nádrž 

Vysoké Šance o objemu cca. 60 mil. m
3
. Tento objem nádrže měl pokrýt i případné 

budoucí větší nároky na odběr užitkové vody. Finální význam přehrady Šance tedy je: 

zásobování užitkovou i pitnou vodou (kvůli ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody 

byla stanovena v povodí nádrže pásma hygienické ochrany), povodňová ochrana a v malé 

míře i energetika. (Brosh, 2005; www.pod.cz) 

V původních stavebních studiích byly uvažovány čtyři konstrukční typy hráze: 

 sypaná hráz s železobetonovým nebo AB těsnícím pláštěm 

 sypaná hráz se šikmým zemním těsnícím jádrem 

 betonová tížní přehradní zeď klasická 

 betonová tížní přehradní zeď vylehčená pilířová 

Uvažovaly se tyto varianty, protože sypaná hráz tohoto rozsahu by byla (v té době) největší 

sypanou hrází v republice. Na základě několika vyhodnocovacích kritérií jako např.: 

bezpečnostní hlediska, drsné klimatické podmínky pro výstavbu, geologická stavba, 

problémy s AB těsnícím pláštěm na Morávce, zahraniční problémy s železobetonovým 

těsněním, materiálová dostupnost, aj. byla na závěr vybrána sypaná kamenná hráz se 

šikmým zemním těsnícím jádrem (obr. 47). Stavba přehrady byla zahájena v březnu 1964. 

Stabilizační část hráze byla sypána z lomového kamene nebo z kamenné suti z nedalekého 

kamenolomu. Do vnějších vrstev hráze byl ukládán tříděný pískovec s převládající 

velikostí zrna cca. 20 – 30 cm, do středu tělesa pak hlinitokamenité sutě a štěrky. Jádro 

bylo vystavěno z hlín. Na podzim roku 1969 byla stavba dokončena. Přehrada byla ve své 

době originální ne jen vlastní výškou hráze, ale i konstrukcí odběrné věže vysoké 60 m. 

(Brosh, 2005; www.pod.cz) 

http://www.pod.cz/
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1. hliněné těsnící jádro 

2. filtr 

3. štěrk 

4. štěrk a sutě s netříděným lomovým kamenem 

5. drcený lomový kámen (pískovec) 

 

6. beton 

7. injekční štola 

8. drén 

 a) údolní štěrk 

 b) pískovec s vložkami jílovitých břidlic 

MAX.WL – maximální hladina 

MIN.WL – minimální hladina 

 

 

Obr. 47: Příčný řez hráze na přehradě Šance, (www.pod.cz) 
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Geologický průzkum objevil na údolních svazích několik sesuvů v klidovém stavu. 

Nejvážnější z nich se jevil sesuv z pravého svahu v údolí Řečice. Při napouštění hráze by 

toto představovalo potencionální problém, a to v tom, že by napouštění nádrže mohlo 

uvolnit patu sesuvu a ten by se mohl uvézt do pohybu. Na základě fyzikálních modelů 

z roku 1967, který ukázal, že iniciace sesuvného pohybu nezpůsobí destrukci přehradního 

tělesa, bylo rozhodnuto, že místo drahé stabilizace sesuvu se bude svah trvale monitorovat. 

(Brosh, 2005) 

První profily pro přehradu Šance na Ostravici byly zkoumány již konce I. světové 

války. Prvním profilem vůbec byl profil označený I. A studovaný v letech 1918 – 1921. 

Tento profil ležel nejdále po vodě (asi 470 m od železničního mostu v Řečici) a zároveň 

tvoří severní ohraničení pásma, ve kterém jsou morfologické poměry pro stavbu přehradní 

hráze ještě příznivé. Byly zde provedeny určité sondovací práce, které zjistily následující: 

na svazích se nacházely sutě o různé mocnosti a v údolí aluviální sedimenty. Skalní 

podklad (silně rozvolněný) je tvořen lavicovitými pískovci. Profil byl označen jako zcela 

NEVHODNÝ. (Juranka, 1959) 

Druhý profil, označený A (I. B) byl zkoumán v letech 1926 – 1927. Tento profil 

ležel cca 190 m po vodě od železničního mostu v Řečici. U toho profilu však chybí 

podrobnější geologická dokumentace. Zjištěny byly sutě o menší mocnosti, než 

v předešlém profilu. Skalní podklad tvořen lavicovitými pískovci s břidličnatými vložkami. 

Tento profil byl uznán za VHODNÝ. (Juranka, 1959) 

Třetím profilem, značeným jako B, byl profil studovaný v roce 1940. Profil B ležel 

cca 170 m po vodě od železničního mostu Řečice. Ve svazích byly zjištěny opět sutě a 

v údolí náplavové sedimenty. Ve skalním podloží převládají v levém svahu pískovce a 

v pravém svahu převládají tence odlučné a břidličnaté horniny. Bylo zjištěno silné 

navětrání  do hloubek 10 – 15 m. Tento profil byl označen za celkem VHODNÝ. (Juranka, 

1959) 

V roce 1940 byl rovněž studován profil C. Tento profil se nacházel v místě šanecké 

soutěsky (cca 220 m proti vodě od železničního přejezdu v Řečici). Z hlediska 

geomorfologie a geologie přicházel v úvahu pouze levý břeh. Na pravém břehu byly 
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zjištěny větší mocnosti sutí a terasových náplavů.  Celkově se tak tento profil jevil jako 

NEVHODNÝ. (Juranka, 1959) 

V letech 1954 – 1955 byl zkoumán profil D. Tento profil byl situován asi 400 m po 

vodě od železničního mostu Řečice. Sondážními prácemi byly zjištěny v levém břehu 

velké mocnosti sutí, v pravém břehu se objevily mocnosti řádové menší. Údolní dno je 

kryto aluviálními sedimenty. Skalní podklad je tvořen střídajícími se polohami pískovců a 

břidlic.Taktéž bylo zjištěno značné tektonické porušení. Profil D byl zhodnocen jako 

celkem VHODNÝ, avšak díky značným mocnostem sutí a porušení bylo doporučeno 

posunout profil dále po vodě, do blízkosti profilu I. A. (Juranka, 1959) 

Na základě rozhodnutí znalecké porady, která se uskutečnila 17.4. 1958, bylo 

rozhodnuto zaměřit se na oblast profil B – B. Sondy byly vytyčeny téměř paralelně 

s původním profilem B. Profil byl označen jako E – E (obr. 48). Pro průzkum skalního 

podloží byly použity vrtné soupravy, pro pokryvné útvary byly použity šachtice. Celkově 

bylo navrženo 17 vrtaných sond. Ve všech těchto vrtech byly prováděny vodní tlakové 

zkoušky, v některých vrtech byly prováděny i injekční pokusy. Průměrná hloubka vrtů 

v údolí je cca 70 m, ve svazích je to cca 80 m. Celková metráž vrtů činí 636,3 bm. Dále 

bylo navrženo celkem 9 kopaných sond s převládajícím rozměrem 1,5 – 2 x 2 m, které byly 

vyhloubeny až do skalního podkladu. Celková metráž šachtic činí 44,8 bm. Sondy byly 

označeny následovně: 

 J: jádrové vrty 

 K: šachtice 

 KJ: jádrové vrty s předkopanou šachticí 

Číslování bylo provedeno podle postupu hloubení, od čísla 101 na počátku. (Juranka, 

1959) 

Geologické poměry širšího okolí byly popsány v kapitole II. Přírodní poměry; 2.6. 

Geologické poměry. V následujících odstavcích budou tedy detailněji popsány geologické 

poměry v profilu E – E.   
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Obr. 48: Podélný řez podloží přehradního díla Šance (zpracováno podle Geologický průzkum n. p. Praha, 1959) 
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Přehradní těleso je umístěno v oblasti, kde řeka Ostravice tvoří sevřenou soutěsku 

se značně příkrými svahy. Šířka údolí v profilu je 140 m, šířka v koruně hráze činí 350 m. 

Příčný profil je nesouměrný, sklon svahu na pravém břehu je cca 20 - 23°, na levém břehu 

je sklon cca 40° u paty a 30° ve vyšších místech. Na dně údolí je vyvinuta niva, která je 

vytvořena údolní terasou Ostravice. (Juranka, 1959) 

Skalní podloží je tvořeno godulskými sedimenty spodnokřídového stáří. Jedná se 

převážně o pískovce, v podružném množství pak břidlice. Základem geologického 

zhodnocení podloží je popis a vyhodnocení každého průzkumného vrtu. 

Vrt KJ 102 – Hlinitokamenité sutě o mocnosti 2,3 m. Skalní podklad tvořen pískovci a 

břidlicemi godulského stáří. Charakteristické je střídání poloh lavicovitých a deskovitých 

pískovců. V souhrnu lze říci, že hruběji odlučné pískovce převládají ve střední části vrtu, 

v ostatních částech vrtu se nachází tence odlučná souvrství. Intenzita navětrání je malá, 

avšak vliv do hloubky je poměrně značný. Tektonické porušení je malé. Úložné poměry 

jsou klidné (22 - 32°). Puklinový systém je veden převážně svislým směrem. 

Vrt KJ 103 -  Hlinitokamenité sutě o mocnosti 2,2 m. Skalní podklad tvořen pískovci a 

břidlicemi godulského stáří, přičemž se jednotlivé vrstvy neustále střídají. Charakteristická 

je značná převaha tence odlučných souvrství vyvinutých ve značných mocnostech. 

Převážně se skládají z tence odlučných deskovitých jemnozrnných pískovců, které 

přecházejí do poloh hustě se střídajících destičkovitých pískovců. Vliv navětrání 

nezasahuje do velkých hloubek. Tektonické porušení je minimální. Husté rozpukání bylo 

zpozorováno v hloubkách cca 28 m a 79 m. Úložné poměry jsou klidné, sklon vrstev kolísá 

nevýrazně (souhrnně řečeno cca 28°). Puklinový systém nejčastěji ve sklonu 55 – 60°. 

Vrt J 105 – Kvartérní pokryv je tvořen zahlíněnými štěrkopísky o mocnosti 4,3 m. Povrch 

skalního podkladu je horizontální, tvořen pískovci a břidlicemi godulského stáří. Projevuje 

se zde neustálé střídání deskovitých a lavicovitých pískovců s jemně odlučnými polohami. 

Celkově převažují polohy s hrubou odlučností. Vliv navětrání zasahuje jen do malých 

hloubek. Nebylo zde zpozorováno žádné tektonické porušení. Úložné poměry jsou klidné, 

vrstvy se uklánějí max. v rozpětí 27 - 35°. Převládají středně příkré pukliny (50 - 80°). 

Vrt J 106 – Kvartérní pokryv tvořen měkkými jílovito-písčitými náplavy sahá do hloubky 

2 m. Skalní podklad je tvořen pískovci a břidlicemi godulského stáří. Převažují hrubě 

odlučné pískovce lavicovité a deskovité. Všechny pískovce jsou jemnozrnné. Břidlice se 
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objevují formou vložek. Vliv navětrání je malý. Tektonické porušení je malé. Úložné 

poměry vykazují rozkolísanost sklonu vrstev. Sklon se pohybuje v rozmezí od cca 21 až po 

39°. Nejčastější pukliny mají sklon 50 - 55°.  

Vrt KJ 107 – Skalní podklad tvořen pískovci a břidlicemi godulského stáří ve flyšovém 

vývoji. Typické je neustálé střídání pískovcových a břidličnatých poloh. Převládají 

lavicovité a deskovité pískovce. Navětrání je značné. V cca 40 m hloubky se vliv navětrání 

ztrácí. Tektonické porušení je slabé a málo intenzivní. Úložné poměry jsou klidné, 

převládá sklon vrstev 28°. 

Vrt J 108 – Kvartérní pokryv tvořen hlinitokamenitou sutí o mocnosti 4,5 – 5 m. Skalní 

podklad je tvořen pískovci a břidlicemi godulského stáří ve flyšovém vývoji. Objevuje se 

zde neustálé střídání poloh tence odlučných s lavicovitými a deskovitými pískovci. Vliv 

navětrání je značný i ve větších hloubkách. Tektonické porušení je malé. Úložné poměry 

jsou klidné s průměrným sklonem 24 - 25°. Převládají zde příkré pukliny. 

Vrt J 110 – Kvartérní pokryv je tvořen hlinitokamenitými sutěmi o mocnosti 2 m. Skalní 

podklad tvoří godulské pískovce a břidlice. Charakteristická je převaha pískovců, a to 

především hrubě odlučné pískovce. Navětrání je malé. Tektonické porušení je značné 

(hlavně dislokační zóna v hloubce 19 – 29 m). Sklon vrstev je nad poruchou 

charakteristický sklonem 32 - 34°, v podloží poruchy mají vrstvy příkřejší sklon. 

Puklinový systém je převážně svislý. 

Vrt J 111 – Ve svrchních partiích je zachycena niva – hrubé štěrkopísky do hloubky 2 m. 

Skalní podloží tvořeno především tlustě deskovitými pískovci. Břidlice se objevují jen 

zřídka. Od hloubky 15 m se objevilo silně porušené pásmo. Sklon vrstev se více méně 

nemění (38°). (Juranka, 1959) 

Skalní podklad je tvořen pískovci a břidlicemi. Povrchový pokryv údolí je tvořen 

aluviálními sedimenty, které budují nejnižší terasu řeky Ostravice. Celková mocnost 

říčních sedimentů je 4,3 – 4,5 m. Při povrchu terasy je vyvinuta vrstva šedohnědé humosní 

hlíny, která obsahuje drobné valouny. Pod touto vrstvou se nacházejí jílovité písčité hlíny, 

dále pak hrubě kamenité štěrkopísky. Deluviální sedimenty jsou zastoupeny na obou 

svazích. Tvoří je svahové hlíny o mocnosti 10 cm. Podloží tvoří hlinitokamenité sutě. 

(Juranka, 1959) 
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Výška hráze přehrady je 63,5 m, dlouhá je 342 m. Přehradní těleso obsahuje 

celkově 1,34 mil. m
3
 stabilizačního a těsnícího materiálu. Šířka hráze v koruně je 6 m, na 

základové spáře 195 m. Návodní líc je ve sklonu 1 : 1,5 – 2,5, vzdušný líc 1 : 1,4. Přehrada 

je založena na flyšových vrstvách, které tvoří mohutné lavice pískovců s vrstvami 

jílovitých břidlic, překrytých ve svazích sutěmi a v údolích štěrky. Podloží je utěsněno 

injekční clonou do hloubky až 70 m. Celková délka vrtů je 21 000 m. Vypouštění nádrže 

umožňují dvě štoly o průměru 2,2 a 3 m, o délkách 290 a 319 m a kapacitách 70 a 42 m
3
.s

-

1
. Při pravém břehu přechází těleso hráze ve skluz nehrazeného bezpečnostního přelivu o 

délce 172 m. Plocha povodí nádrže je 146,4 km
2
, nádrž má objem 61,8 mil. m

3
. Celkový 

objem je rozdělen na stálý objem 2,5 mil. m
3
, zásobní objem 43,1 mil. m

3
 a ochranný 

objem 16,2 mil. m
3
. Nádrž zaplavuje údolí řeky Ostravice o velikosti plochy 336 ha v délce 

7,6 km. Stoletý povodňový průtok 313 m
3
.s

-1 
je snižován pomocí přehrady na 70 m

3
.s

-1
. 

Jsou instalovány 2 turbíny (Francisova o výkonu 0,84 MW a Bánkiho o výkonu 0,23 MW). 

(Brosh, 2005) 

4.2. Obecný úvod k problematice vyhodnocení dat 

Potřebná data byla získána inklinometrickou sestavou firmy Glötzl , blíže popsanou 

v kapitole č. 2 „Metodika měření“. Poté byly naměřené hodnoty z přístroje NMA 9 

převedeny softwarem GLM do osobního počítače a následně zpracovány programem 

GLNP.  

Konečným výstupem celého inklinometrického monitoringu se staly tabulky a 

grafy. Hlavní vypovídací schopnost mají ovšem grafy deformací jednotlivých přehradních 

těles. K dispozici jsou rovněž grafy, které zobrazují tvary vrtů. Pro vyhodnocení deformací 

byla použita metoda součtové čáry (tzn. „že se ode dna vrtu směrem vzhůru vynáší 

součtová čára posuvů. V místě smykové plochy se pak postupně s každým dalším měřením 

projevuje narůstající přírůstek posuvů.“ (Rozsypal; 2001)). 

V grafu č.1 Výstup deformace vrtu je zobrazen výstup deformací vrtu. Tento výstup 

obsahuje samozřejmě datum vyhotovení, název projektu, 3 grafy s různě účelnými 

křivkami a tabulka se základními informacemi o jednotlivých měřeních. 1. graf, který se 

nachází vlevo, zobrazuje deformace na ose A. Informace z tohoto grafu jsou pro nás 

nejpodstatnějšími, poněvadž zobrazují hodnoty deformací svahu kolmo na vrstevnice. Na 
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ose x jsou vyneseny deformace (obvykle v mm) a na ose y je vynesena hloubka vrtu 

(obvykle v m). Osa x je rozdělena do kladných a záporných hodnot. Kladné deformace 

zobrazují posun svahu ve směru, který je souhlasný se směrem A+ na sondě. Tento graf 

zobrazuje, na rozdíl od 2. grafu, vrt v náryse. 2. graf (uprostřed) tedy vyobrazuje vrt 

v půdoryse a je schopen tak zobrazit účinky deformací v ose A i B (obvykle v mm). Osa x 

ukazuje účinek deformací na ose A a na ose y jsou vyneseny účinky deformací osy B. 3. 

graf zobrazuje účinek deformací na ose B (stranové deformace rovnoběžně 

s vrstevnicemi). Na osu x i y se vynáší veličiny analogicky, jako je tomu u 1. grafu. 

Tabulka se základními informacemi o jednotlivých měřeních obsahuje: barvu křivky, 

název měřeného bodu, soubor měření, časový úsek, ke kterému se váže měřená deformace, 

rozdíl dní (tzn. doba, ke které se váže měřená deformace), hloubka vrtu a prostor pro 

poznámky. 

Graf č.1: Výstup deformace vrtu, (zpracováno v programu GLNP) 

 

 

Graf zaměřený na tvar vrtu (graf č.2 Výstup tvaru vrtu) obsahuje totožné informace 

a vypovídací data jako graf, který zobrazuje deformace. Tzn. 1. graf zobrazuje deformaci 
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vrtu ve směru A (v nárysu), druhý graf zobrazuje tvar vrtu v ose A i B (v půdoryse) a třetí 

graf ukazuje tvar vrtu ve stranovém směru B (v nárysu), dále tento výstup obsahuje 

základní informace o výstupu a tabulku s informacemi z jednotlivých měření. Jediný rozdíl 

oproti výstupu s deformacemi je ten, že se na osách objevuji veličiny s jednotkami v cm, 

protože tento výstup zobrazuje v podstatě kumulativní, celkovou deformaci vrtu.  

Graf č.2: Výstup tvaru vrtu, (zpracováno v programu GLNP) 
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4.3. Vyhodnocení dat – VD Morávka 

Na hrázi Morávka bylo inklinometricky měřeno ve 2 vrtech (obr. 49). Oba 

inklinometrické vrty se nacházejí u paty tělesa hráze (vrty D1 a D2) a sahají do hloubky 27 

m. Vrty D1 a D2 měří vnitřní posuvy tělesa hráze na vzdušné straně. Pro měření byla 

zvolena metoda 1 – 0  1 – 0 (tzn., že se měří 2x z paty vrtu na povrch), přičemž krok 

měření byl zvolen na 0,5 m. 

 

Obr. 49: Umístění inklinometrických vrtů na přehradním tělese Morávka, (google.mapy.cz) 
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Morávka – inklinometrický vrt D1 

- hloubka: 27 m 

Graf č. 3: Vyhodnocení deformací na ink. vrtu D1 Morávka 

 

Období: 29.10.2012 – 28.11.2012 

Osa A – odchylka JV – SZ v hloubce cca 0 - 19 m do 1,5 mm 

 - odchylka SZ – JV v hloubce cca 21 – 23 m do 1 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 25 – 27 mm 

 

Osa B – odchylka v hloubce 0 – 2 m do 0,5 mm 

 - odchylka v hloubce 9 – 18 m do 1 mm 

 - minimální odchylka v hloubce 18 – 25,5 m do 0,2 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 25,5 – 27 m 

 

Půdorys – nejvýraznější odchylka JV - SZ zaznamenána v ose A – do 1,5 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 1 mm 

 

Období: 29.10.2012 – 13.3.2013 

Osa A – odchylka JV – SZ do 1 mm v hloubce 0 – 5 m 

 - beze změny v hloubce 5 – 27 m  

 

Osa B – bez změny v hloubce 20 – 27 m 

 - odchylka SV – JZ v hloubce 0 – 10,5 m do 1,5 mm a v hloubce 11 – 20 m do 1 

mm 
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Půdorys – nejvýraznější odchylka JV – SZ zaznamenána v ose A – do 1,5 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 1,5 mm 

 

Období: 29.10.2012 – 19.4.2013 

Osa A – odchylka JV – SZ do 1,5 mm v hloubce 0 – 5 m a do 1 mm v hloubce 5 – 15 m 

 - beze změny v hloubce 15 – 27 m  

 

Osa B – bez změny v hloubce 10,5 – 27 m 

 - odchylka SV – JZ v hloubce 0 – 10,5 m do 1,5 mm 

 

Půdorys – nejvýraznější odchylka JV – SZ zaznamenána v ose A – do 1,5 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 1,5 mm 

 

Poznámka: Měření zjistilo možný minimální stranový pohyb (trend) v hloubce 11 m. 

Uvedený trend je vzhledem k dlouhodobému monitoringu přehradních těles ověřen pouze 

v relativně krátkém časovém úseku a pro jeho ověření je potřeba v geotechnickém 

monitoringu pokračovat. 

 

Graf s tvarem vrtu tohoto inklinometrického vrtu se nachází v příloze č. 1 a).  

Morávka – inklinometrický vrt D2 

- hloubka: 27 m 

Graf č. 4: Vyhodnocení deformací na ink. vrtu D2 Morávka 
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Období: 29.10.2012 – 28.11.2012 

Osa A – odchylka JV – SZ do hloubky cca 26 m se snižující se deformací od 2 mm    

    do 0,5 mm 

 - minimální odchylka v hloubce 26 – 27 mm 

 

Osa B – minimální odchylka JZ – SV v hloubce 4 – 23 m do 0,5 mm 

 - minimální odchylka SV – JZ v hloubce 26 – 27 m do 0,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 0 – 4 m 

 

Půdorys – nejvýraznější odchylka JV - SZ zaznamenám v ose A – do 2 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 0,5 mm 

 

Období: 29.10.2012 – 13.3.2013 

Osa A – odchylka JV – SZ v hloubce 0 - 8 m do 2 mm 

 - odchylka JV – SZ v hloubce 8 – 24 m se snižující se deformací od 

   1,5 – 0,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 24 – 27 m 

 

Osa B - odchylka JZ – SV v hloubce 0 – 21 m do 0,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 21 – 27 m 

 

Půdorys - nejvýraznější odchylka JV - SZ zaznamenám v ose A – do 2 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky (JZ – SV) na ose B dosahují 0,5 mm 

 

Období: 29.10.2012 – 19.4.2013 

Osa A – minimální odchylka JV – SZ v hloubce cca 9 - 13 m a v hloubce 19 – 21 m do  

   0,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 0 – 9 m, 13 – 19 m a 21 – 27 m 

 

Osa B – minimální odchylka SV - JZ v hloubce 0 – 21 m do 0,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 21 – 27 m 

 

Půdorys - nejvýraznější odchylka JV - SZ zaznamenána v ose A – do 0,5 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 0,5 mm 

 

Poznámka: Zjištěné odchylky na vrtu D2 nemají vliv na stabilitu přehradního tělesa. 

 

Graf s tvarem vrtu tohoto inklinometrického vrtu se nachází v příloze č. 1 b).  
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4.4. Vyhodnocení dat – VD Těrlicko 

Na přehradním tělese Těrlicko bylo měřeno v jediném inklinometrickém vrtu (obr. 

50). Tento vrt je umístěn na jižním konci koruny hráze a sahá do hloubky 49 m. Vrt je 

zaveden do tělesa hráze veden přes šachtici, která je hluboká cca 8 m. Tímto vrtem se měří 

vnitřní posuvy na vodní straně hráze. Pro měření byla zvolena metoda 1 – 0  1 – 0 (tzn., že 

se měří 2x z paty vrtu na povrch), přičemž krok měření byl zvolen na 0,5 m. 

 

Obr. 50: Umístění inklinometrického vrtu na přehradním tělese Těrlicko, (google.mapy.cz) 

 



Lukáš Placzek: Geotechnický monitoring vybraných přehradních těles 

2013 70 
 

VD Těrlicko – inklinometrický vrt 

- hloubka: 49 m 

Graf č. 5: Vyhodnocení deformací na ink. vrtu na VD Těrlicko 

 

Období: 29.10.2012 – 28.11.2012 

Osa A – odchylka SV – JZ v hloubce cca 5 – 14 m do 1 mm 

 - minimální odchylka v hloubce 14 – 49 mm do 0,5 mm 

 

Osa B – odchylka SZ – JV v hloubce 5 – 15 m do 1 mm 

 - odchylka JV – SZ v hloubce 30 – 49 m do 1,5 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 15 - 30 m 

 

Půdorys – nejvýraznější odchylka SV - JZ zaznamenám v ose A – do 1 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JV – SZ na ose B dosahují 1,5 mm 

 

Období: 29.10.2012 – 15.3.2013 

Osa A – odchylka SV – JZ v hloubce 5 - 26 m do 2 mm 

 - minimální odchylka v hloubce 26 – 49 do 0,5 mm 

 

Osa B - odchylka SZ – JV v hloubce 5 – 34 m do 2 mm 

 - odchylka JV - SZ v hloubce 34 – 49 m do 1,5 mm 

 

Půdorys - nejvýraznější odchylka SV - JZ zaznamenám v ose A – do 2 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky SZ – JV na ose B dosahují 2 mm 
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Období: 29.10.2012 – 19.4.2013 

Osa A – odchylka SV – JZ v hloubce cca 7 - 25 m do 1 mm 

 - odchylka JZ – SV v hloubce 35 – 49 m do 0,5 mm 

 

Osa B – odchylka JV – SZ v hloubce cca 5 - 33 m do 3 mm 

 - odchylka SZ – JV v hloubce 33 – 49 m do 1 mm 

 

Půdorys - nejvýraznější odchylka SV - JZ zaznamenána v ose A – do 1 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JV – SZ na ose B dosahují 3 mm 

 

Poznámka: V hloubce 0 – 5 m nemá měření dostatečnou vypovídací schopnost, kvůli 

nedokonalému uchycení měřící pažnice v šachtici. Zjištěné odchylky nemají vliv na 

stabilitu přehradního tělesa. 

 

Graf s tvarem vrtu tohoto inklinometrického vrtu se nachází v příloze č. 1 c).  
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4.5. Vyhodnocení dat – VD Šance 

Na přehradním tělese Šance probíhalo měření v jednom vrtu, který je umístěn na 

koruně hráze (obr. 51) a sahá do hloubky 29 m. Tento vrt měří vnitřní posuvy tělesa hráze 

na vzdušné straně hráze. Pro měření byla zvolena metoda 1 – 0  1 – 0 (tzn., že se měří 2x 

z paty vrtu na povrch), přičemž krok měření byl zvolen na 1 m. 

 

Obr. 51: Umístění inklinometrického vrtu na přehradním tělese Šance, (google.mapy.cz) 
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VD Šance – inklinometrický vrt 

- hloubka: 29 m 

Graf č. 6: Vyhodnocení deformací na ink. vrtu na VD Šance 

 

 

Období: 31.10.2012 – 20.3.2013 

Osa A – odchylka SZ – JV v hloubce 0 – 7 m do 1 mm a v hloubce 12 – 18 m do 0,5 mm  

 - lokální odchylka JV – SZ v 11 m do 1 mm  

 - odchylka JV – SZ v hloubce 20 – 25 m do 1 mm 

 - žádná odchylka 25 – 29 m 

 

Osa B – odchylka JZ - SV v hloubce 0 – 23 m do 2 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 23 - 29 m 

 

Půdorys – nejvýraznější odchylka SZ - JV zaznamenám v ose A – do 1 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 2 mm 

 

Období: 31.10.2012 – 23.4.2013 

Osa A – odchylka SZ – JV v hloubce 12 - 18 m do 0,5 mm 

 - lokální odchylka JV – SZ v 11 m do 1 mm 

 - žádná odchylka v hloubce 0 – 11 m a v hloubce 18 – 29 m 

 

Osa B - odchylka JZ – SV v hloubce 0 – 9 m do 1,5 mm a v hloubce 13 – 29 m do 1,5 mm 
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 - minimální odchylka v hloubce 9 – 13 m do 0,5 mm 

 

Půdorys - nejvýraznější odchylka SZ - JV zaznamenám v ose A – do 1 mm 

     - nejvýraznější stranové odchylky JZ – SV na ose B dosahují 1,5 mm 

 

Poznámka: lokální anomálie mohou být způsobeny poškozenou nebo stlačenou pažnicí 

v hloubce 11 m. Nejlepší způsob, jak toto ověřit je provádět další kontrolní měření, které 

mohou tuto anomálii vyvrátit. 

 

Graf s tvarem vrtu tohoto inklinometrického vrtu se nachází v příloze č. 1 d).  
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5. Závěr 

V rámci diplomové práce byly zpracovány kapitoly Úvod – cíle práce, Přírodní 

poměry, Metodika přesného inklinometrického měření, Zpracování přesného 

inklinometrického měření a Závěr, jejichž cílem bylo popsat a vyhodnotit geotechnický 

monitoring třech vybraných přehradních těles. 

Cílem diplomové práce byl geotechnický monitoring třech vybraných přehradních 

těles. V užší specifikaci se jednalo o přesné inklinometrické měření na třech přehradách 

v Moravskoslezském kraji, které jsou spravovány Povodím Odry s. p. 

První přehradou byla vodní nádrž Těrlicko v blízkosti měst Albrechtice a Těrlicko. 

Druhým vybraným vodním dílem byla Morávka, která spadá do katastru obce Morávka. 

Třetí přehradou bylo vodní dílo Šance, které spadá do katastru obce Staré Hamry. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo opakované kontrolní měření přesnou 

inklinometrií a její zhodnocení. Je zřejmé, že toto měření je velice důležité při hodnocení 

stability přehradních těles, protože zaznamenává pohybové aktivity pomocí prostorových 

změn polohy inklinometrického vrtu. 

Na přehradě Těrlicko bylo měřeno přesnou inklinometrií na 1 vrtu (o hloubce 49 m) 

v období od 29.10.2012 do 19.4.2013. Na vodním díle Morávka byla provedena měření 

přesnou inklinometrií na 2 vrtech (o hloubce 27 m) v období od 29.10.2012 do 19.4.2013. 

Na přehradním tělese vodní nádrže Šance bylo měřeno přesnou inklinometrií na 1 vrtu (o 

hloubce 29 m) v období od 31.10.2012 do 23.4.2013. 

U žádné z těchto tří přehrad nebyla zaznamenána žádná pohybová aktivita svědčící 

o nestabilitě hráze. Naměřené výsledky byly porovnány s měřením provedeným 

pracovníky Povodí Odry s. p., kteří taktéž nezjistili žádnou pohybovou aktivitu. 

Dílčím cílem diplomové práce bylo rešeršní zpracování všech metod 

geotechnického monitoringu přehrad a dále rešeršní zpracování geologických poměrů 

přehradních těles a jejich podloží. 

V rámci rešeršní studie geotechnického monitoringu přehradních těles sypaných 

hrází bylo zjištěno, že se používají následující metody: přesná inklinometrie, sledování 

seismicity (v okolí hráze i v samotném tělese hráze), piezometrické měření pórových tlaků, 
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extenzometrické měření, přesná nivelace, polohově geodeticky měřené body, tlakové 

podušky a výškoměrné krabice. 

Co se týče složení přehradních těles, tak bylo zjištěno, že hráz vodního díla 

Těrlicko je zemní sypaná, skládající se především ze 3 kvazihomogenních celků: těsnícího 

jádra ze spraší, filtru a proluviálních štěrků prokládaných haldovinou, které tvoří 

stabilizační část hráze. Podloží přehradního tělesa vodního díla Těrlicko je tvořeno hlavně 

břidličnatým komplexem těšínských vrstev, který je tvořen dvěma faciemi. První facie 

představuje jemně slídnaté tmavošedé až černošedé břidlice, druhá facie je charakteristická 

světlými břidlicemi bez obsahu slíd. Tektonicky lze tato oblast hodnotit pouze 

mikrotektonicky. Oblast je porušena všesměrně orientovanými puklinami. 

Přehradním tělesem vodní nádrže Morávka je zemní sypaná hráz, která se skládá 

hlavně ze 3 kvazihomogenních celků: stabilizační části z netříděného štěrku, vzdušného 

líce z čistého štěrku a asfaltobetonového těsnícího štítu na návodním líci. Podloží tělesa 

hráze vodní nádrže Morávka je tvořeno středním oddílem godulských vrstev, pro které je 

typický vývoj lavicovitých jemnozrnných glaukonitických pískovců s nepravidelnými 

polohami drobnozrnných slepenců a spodním oddílem godulských vrstev, který je 

charakterizovaný flyšovým vývojem deskovitých pískovců, jílovců a jílovitopísčitých  

břidlic. Tektonicky jsou porušeny lavicovité pískovce s několik decimetrů rozevřenými 

trhlinami. 

Hráz vodního díla Šance je složena především ze 4 kvazihomogenních celků: 

hliněného těsnícího jádra s filtrem, stabilizační části v okolí těsnícího jádra ze štěrku, 

stabilizační části ve středu přehradního tělesa ze štěrku a sutí s netříděným lomovým 

kamenem a vnější vrstvy z drceného lomového kamene (pískovce). Podloží hráze vodního 

díla Šance je tvořeno převážně spodním oddílem godulských vrstev, pro které je typický 

flyšový vývoj deskovitých pískovců, jílovců a jílovitopísčitých břidlic. V podloží hráze 

nebylo zjištěno žádné významné tektonické porušení. 
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