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Anotace: 

Michal Doda, Analýza rizik sesuvů půdy na Vodním díle Šance, Ostrava, 2010. 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostní otázkou, kterou představují sesuvná území 

nacházející se na vodním díle Šance. Jsou zde předloženy základní informace týkající se 

vodních děl a jejich bezpečnosti. Pro názornost je poukázáno na vybrané havárie v minulosti. 

Práce se blízce zaměřuje na přesný popis daných sesuvných území, vysvětlení jejich 

problematiky a obeznámení se systémy jejich sledování a kontroly. Jsou zde provedeny 

analýzy na jejichž základě je bezpečnostní situace zhodnocena a je poukázáno na hlavní 

problémy . U těch nejzásadnějších je uveden návrh směřující k eliminaci rizik. 

Klíčová slova: Vodní dílo, Zvláštní povodeň, Sesuvné území. 

 

 

 

 

Annotation: 

This thesis deals with the safety issue posed by the landslide, located on the hydraulic 

structure Chance. There are presented basic information on dams and their safety. To 

illustrate, highlight the selected accidents in the past. Work is closely focused on the exact 

description of the landslide areas, explain their problems and familiarity with systems 

monitoring and control. Are carried out analysis on the basis of the security situation is 

assessed and highlighted the main issues. At the most basic design is shown towards risk 

elimination. 

Key words: Hydraulic structure, Special flood, Landslide territory. 
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1 Úvod 

Vodní díla jsou stavby jejichž provozování klade nejvyšší nároky na bezpečnost. Z minulosti 

víme, že jakékoliv události a nehody spojené s provozováním přehradních nádrží znamenaly 

pro dotčené strany obrovskou hrozbu a bohužel  v mnoha případech také vzniklou katastrofu. 

Druhy hrozeb se liší podle typu přehrady, jeho umístění, či využití. Základním rizikem je 

přítomnost přírodních vlivů, dále pak technická chyba v níž hraje zásadní roli lidský faktor. 

Jako v jiných případech je pravděpodobné, že dojde ke kombinaci jednotlivých ohrožení. 

Právě proto je naší povinností stále studovat, analyzovat a přijímat opatření, která vedou ke 

zvyšování bezpečnosti vodních děl. Hlavním motivem by měly být události z minulosti.  

Rizika působící na Vodní dílo Šance na řece Ostravici se neliší od těch na jiných přehradách, 

avšak nalézají se zde i specifické problémy zásadně ohrožující bezpečnost přehrady. A tudíž i 

všech dotčených stran v podobě obyvatelstva, majetku a životního prostředí.  

Lokace přehrady v horské oblasti zajišťuje přítomnost výrazných přírodních vlivů jimž musí 

přehrada čelit. Zásadním problém představují sesuvná území nacházející se na okrajích vodní 

nádrže. Sesuv kamenolom a sesuv Řečice pro nás představují hrozbu, tedy hlavně druhý 

jmenovaný, které musíme věnovat pozornost na té vůbec nejvyšší úrovní. Přítomnost těchto 

jevů byla zaregistrována, zkoumána  a řešena už před zahájením stavby a lze upřímně říci, že 

nebylo nic podceněno a vše v rámci možností správně ošetřeno. Zabránit sesuvu Řečice  

v aktivitě úplně ovšem nelze a jak ukázala situace při povodních v roce 1997, je tato hrozba 

stále aktuální a je potřeba jí nadále řešit.  

Jak již bylo řečeno, v minulosti nacházíme mnoho poučných příkladů. Názorný příklad 

představuje například katastrofa přehrady Vajont v Itálii v roce 1963. Proto je naší povinností 

zachovávat ostražitost a problematice na Šancích se věnovat, abychom v budoucnu nemuseli 

čelit závažné katastrofě. 
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2 Cíl práce 

Analyzovat současný stav bezpečnosti v rámci vodního díla Šance spojený s vyskytujícími se 

sesuvnými územími a navrhnout opatření se souvisejícími riziky. 
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3 Rešerže 

 

MARSHALKO, M.,MŮLLEROVÁ, J.,IDES, D.,Svahové deformace- multimediální výukové 

texty[online], [cit.2010-03-10], dostupné z: <http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm>. 

Autoři zde předkládají základní informace z oblasti problematiky svahových deformací. Jsou 

zde klasifikovány a charakterizovány jednotlivé typy sesuvů. Poukazuje se na faktory 

ovlivňující svahový pohyb. Jsou zde popsány metody inženýrsko-geologického průzkumu  a 

vysvětlen geotechnický monitoring.  Také zde nalézáme typové závěrečné zprávy o 

inženýrskogeologickém průzkumu svahů, mezi nimiž také souhrnnou zprávu o sledování 

sesuvů v prostoru nádrže Šance v období 1999 – 2001. 

 

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

HZS MSK. [cit. 2008-30-3]. 

Obsahem tohoto operačního plánu jsou veškeré potřebné informace pro případ zvláštní 

povodně na VD Šance. Veškeré postupy, zásady a opatření pro dané záchranné složky a 

dotčené orgány. Nechybí síly a prostředky včetně odkazů na příslušné plány [2].  

 

Internetové stránky Povodí Odry a.s., [online], dostupné z: www.povodiodry.cz. 

Na oficiálních stránkách státního podniku Povodí Odry a.s., jsou předloženy základní údaje o 

struktuře společnosti a její činnosti. Nechybí veškeré vodohospodářské informace, údaje o 

přehradních nádržích PO a údaje o aktuální hydrologické situaci. Součástí jsou rovněž tiskové 

zprávy [2]. 

 

Internetové stránky věnované katastrofě na přehradě Vajont, [online], dostupné z: 

www.vajont.net 

Tyto italské internetové stránky jsou věnované památce katastrofy z roku 1963. Obsahují 

veškeré technické informace, fotografie a přesně popisují tehdejší situaci. Je nám předložen 

důvod vzniku a také popis průběhu, této ohromné události. 
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4 Základní pojmy 

V rámci této kapitoly předkládám vybrané základní pojmy. V první části z oblasti vodního 

stavitelství a sním spojené bezpečnosti. V druhé pak pro mě důležité pojmy z oblasti geologie, 

přesněji problematiky svahových deformací.  

4.1 Základní pojmy z oblasti vodních děl 

Vodní dílo (VD) - je stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s 

vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům 

sledovaným tímto zákonem, a to zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, atd. [7].  

Kategorie VD - z hlediska TBD se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika 

ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení 

funkcí a užitků ve veřejném zájmu [10]. 

Technicko - bezpečnostní dohled nad vodními díly (TBD) - rozumí se jim  zjišťování 

technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska 

bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a 

prohlídkami vodního díla, měřením jejích deformací, sledováním průsaku vod, jakož i 

hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo 

kritickým hodnotám. Součástí technicko-bezpečnostního dohledu je i vypracování návrhů 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků [10]. 

Zvláštní povodeň - povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla 

vzdouvajícího nebo kumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem [4]. 

Průlomová vlna - vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů a je charakteristická 

vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými destrukčními účinky (ničení mostů, železnic, 

cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky (významně převyšují hodnoty tzv. stoleté 

povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při 

přirozených povodních), vysokou pravděpodobností ohrožení lidských životů a majetku v 

zasaženém území. Graficky se vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu vodního 

toku [4]. 
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4.2 Základní pojmy z oblasti problematiky sesuvů 

Sesuv - Sesuv či svahový pohyb se rozumí pohyb hornin a zemin po svahu do nižší 

nadmořské výšky. Existují různé druhy pohybů - řícení, opadávání, sesouvání, tečení, 

ploužení či jejich kombinace. Podle druhu materiálu rozlišujeme skalní horniny, zeminy, 

bahno, suť a jejich kombinace. Nejnižší rychlosti pohybů jsou mm/rok, nejvyšší m/sekundu. 

Typy sesuvů – Sesuvy rozčleňujeme na čtyři hlavní skupiny: ploužení, sesouvání, stékání a 

řícení. Základem hlavních kritérii je mechanismus pohybu a rychlost pohybu. K vedlejším 

kritériím zařazujeme věk, stupeň aktivity, genezi, vývojové stadium, opakovatelnost, směr 

narůstání pohybu, půdorys a výraznost morfologie[16]. 

Podle rychlosti pohybu vymezujeme svahové pohyby od extrémně rychlých po extrémně 

pomalé (viz. obr.1) 

 
Obrázek 1. - Modifikovaná stupnice rychlosti svahových pohybů [17] 

 

Sesouvání – označujeme tak krátkodobý rychlý pohyb. Horninová hmota se pohybuje podél 

jedné nebo více smykových ploch rychlostí řádově metry za den. Sesuvy jsou podrobněji 

rozděleny podle tvaru smykové plochy na rotační, planární, rotačně planární a translační. 

Podle plošného tvaru  na plošné, proudové a  frontální a podle aktivity na aktivní, uklidněné a 

stabilizované[17]. 
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5 Vodní díla 

V kapitole uvádím základní druhy přehrad a jejich dělení podle daných hledisek. Pro získání 

představy o možnostech vzniku havárie poukazuji na druhy poškození a jejich příčiny. Otázku 

bezpečnosti představuje objasnění činností a funkce TBD. V další části kapitoly sem se 

věnoval jevu zvláštní povodně a vysvětlení všem podstatných prvků, které s ním souvisí. 

Závěr kapitoly tvoří představení dvou mnou vybraných události z minulosti. Zaměřil sem se 

na nastínění důvodu jejich vzniku a vyčtu vzniklých chyb, které ukázaly směr do budoucího 

vývoje bezpečnostních řešení na při provozování vodních děl. Za vzorové příklady sem vybral 

protržení sypané hráze přehrady Bílá Desná (1912) jako příklad havárie na našem území. Ze 

zahraničních pak katastrofu na italské přehradě Vajont (1963), neboť se zde jednalo o 

problematiku, která se přímo dotýká studovaného vodního díla Šance. 

5.1 Dělení a využití přehrad 

Přehradu můžeme definovat jako stavbu přehrazující vodní tok a kumulující vodu, tím 

vytvářející vodní nádrž (přehradní jezero). Podle konstrukčního řešení rozeznáváme přehrady 

dřevěné, sypané a betonové s několika podtypy. K účelům pro které jsou přehrady stavěny 

patří zásobování vodou, zavlažování, regulace průtoku pod přehradou, zásobování průmyslu 

vodou, výroba elektrické energie, vytváření rekreačních ploch a další. Můžeme je dělit podle 

hlavního stavebního materiálu a podle konstrukce a statického působení. Pokud se zaměříme 

na nejčastější dělení podle stavebního materiálu pak rozeznáváme hráze[2]: 

5.1.1 Přehrady z místních materiálů 

Jsou vybudovány z místních materiálů. Skládají se ze tří částí a to stabilizační, těsnící a 

ochranné. V některých případech může jedná část plnit dvě funkce. Podle druhu materiálu je 

dále dělíme takto: 

Zemní přehrady – hmota stabilizační části je zemina. Podle technologie výstavby 

rozeznáváme hráze sypané a naplavované a podle složení tělesa v příčném řezu pak 

homogenní a heterogenní (hráze s těsnícím prvkem), 

Kamenité přehrady – Stabilizační část z nespojeného kamene. Podle technologie výstavby 

jsou buď sypané nebo rovnané a vždy je součástí hráze těsnící prvek. 

Zonální zemní a kamenité přehrady – stabilizační část je z části zemní (funkce těsnícího 

prvku) a z části kamenitá [2]. 
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5.1.2 Betonové hráze 

Těleso je tvořeno cementovým betonem nebo z betonových dílců. Beton sám o sobě jako 

stavební materiál dává konstruktérům velké množství možností podoby stavby. Navíc jsou 

odolné proti poškození v důsledku přelití [2]. 

5.1.3 Kombinované přehrady 

Jsou v podélném směru složeny z několika různých typů a různých materiálů podle potřeby 

v daném  místě[2]. 

5.1.4 Další typy přehrad 

Železné – mohou být pevné nebo pohyblivé. Využívány byly velice málo. Dosahovaly výšek 

více než 20m. 

Dřevěné – Stavěli se s kamennou zátěží nebo bez ní. Dnes jsou velmi vzácné, nejčastější 

využití našly v USA[2]. 

5.2 Příčiny poruch hrází 

Příčiny katastrofálních poruch hrází lze klasifikovat takto: 

� Ztráta stability projevující se jako: 

• Usmyknutí po smykové ploše v tělese hráze nebo podloží, 

• Potrhání v důsledku sedání  (příčné trhliny) nebo sesuvu (podélné trhliny). 

� Přelití hráze v důsledku málo kapacitního přelivu , chybné manipulace, sesuvu 

v nádrži nebo při překročení navrhovaného průtoku,  

� Filtrační deformace v případě nekontrolovaného průsaku v tělese hráze, popř. 

jeho podložím, 

� Porušení v důsledku eroze vodním proudem nebo účinkem vln, 

� Sabotáž, válečný stav [1]. 

Dále můžeme členit poruchy sypaných hrází na poruchy způsobené erozivní činností proudu 

vody, tedy působením na hráz zvenčí, a na poruchy způsobené filtračními deformacemi, tedy 

průsaky vody v tělese hráze při narušení těsnících vlastností. 

Poruchy tělesa hráze způsobené erozivní činností proudu vody (hydraulické poruchy) [1] - 

Lze je dále členit na poruchy způsobené 

a. Přelitím; sypané hráze nejsou běžně navrhovány jako přelévané a mají 

pouze omezenou odolnost proti porušení povrchovou erozí; 
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b. Působením vln; jde o abrazní proces způsobující porušení nedostatečně 

opevněného návodního límce hrází; 

c. Vodním proudem; u přehradních hrází může jít o podemletí vzdušní 

paty v důsledku nedostatečné kapacity skluzu pod přelivem, popř. 

vybřežení vody v místě zaústění skluzu do koryta pod hrází , u 

ochranných hrází může jít o působení vodního proudu v toku na 

návodní líc hrází, zejména při konkávním břehu; 

d. Povrchovou erozí zapříčiněnou vodou stékající po svazích hráze při 

intenzivních srážkách. 

Poruchy v důsledku filtračních deformací - mohou nastat v případě nekontrolovaného 

průsaku tělesem hráze, popř. jejím podložím. Tento druh poruchy představuje cca 40% všech 

poruch sypaných hrází. Může jít o [1]: 

a. Sufozi (vnitřní, konkávní, vnější), tj. vyplavováním jemnozrnných 

částeček materiálu hráze , resp. podloží  a tím zvýšení propustnosti 

materiálů a narušení jejich struktury, resp. vznik dutin a průsakových 

kanálů v tělese hráze; 

b. Prolomení těsnícího prvku, popř. podloží v důsledku zvýšených 

hydraulických gradientů . V některých případech může být tento stav 

iniciován oslabením těsnícího prvku kontaktní sufozí. Tyto okolnosti 

následně způsobí vznik privilegované cesty (piping) v tělese nebo 

podloží hráze, zejména podél styku zemin různé zrnitosti a 

propustnosti. Důvodem vzniku privilegované cesty mohou být i 

odumírající kořeny stromů v tělese hráze (zejména po jejich vykácení); 

c. Ztrátu stability vzdušního nebo návodního (při náhlém poklesu 

hladiny vody v nádrži) líce v důsledku zvýšených proudových tlaků. 

Ztráta stability může mít formu sesuvu vzdušní nebo návodní části 

svahu, resp. podobu trhlin v tělese hráze [1]. 

V dnešní době se setkáváme s logickou snahou předních stavitelů, ve spolupráci s geology a 

hydrology, o budování stále bezpečnějších přehrad odpovídajícím dnešním požadavkům. Dle 

definice Mezinárodní přehradní komise je bezpečnost přehrad schopnost objektů, nádrže a 

údolí pod přehradou plnit svou funkci po dobu očekávaného života z hlediska: 

� Životního prostředí; 

� Konstrukčního; 

� Hydraulického; 
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� Provozního, atd [1]. 

Snahou je to aby z těchto hledisek nedošlo k poruchám a následným situacím, které by mohly 

vést k protržení hráze:  

� Anomálním situacím, které vyvolávající obavy o bezpečnosti VD; 

� Vážným poruchám, které jsou způsobeny vážným zhoršením technického 

stavu díla; 

� Kritickým situacím, které znamenají bezprostřední ohrožení bezpečnosti díla 

[1]. 

Kterou situaci a z jakých důvodů je nutno pokládat za anomální, vážnou nebo kritickou, je 

buď předem taxativně stanoveno nebo je taková situace subjektivně označena se 

zdůvodněním provedeným odpovědným pracovníkem nebo příslušným kontrolním orgánem. 

Protržení přehrady pak může být: 

• Úplné; 

• Dílčí, tj. na plnou nebo částečnou výšku přehrady [1]. 

Při dílčím protržení je zbytek konstrukce buď již odolný, nebo byl proces úplného protžení 

jen přerušen a situaci lze nadále charakterizovat jako kritický stav. Dále protržení přehrady 

může být: 

• Náhlé, očekávané; 

• Neodvratné, ale očekávané (realizací nouzových opatření mu již není možno 

zabránit, ale jeho následky lze zmírnit); 

• Úmyslné  (např. nouzové řešení kritického stavu, teroristické akce) [1]. 

Do přehledu MPK jsou zapracovány přehrady, u kterých došlo k úplnému protržení (k fatální 

poruše). Jde o kritické situace, které: 

• Nebyly včas rozpoznány; 

• Byly včas rozpoznány, ale nebyly včas úspěšně vyřešeny [1]. 

 

5.2.1 Definice a parametry porušení sypaných hrází přelitím 

Na základě popsaného průběhu porušení sypaných hrází a zkušeností získaných studiem 

poruch vybraných zemních hrází byly stanoveny základní parametry charakterizující průběh 

porušení sypané hráze přelitím. Jsou to: 

� Časové charakteristiky poruchy; 

� Tvar a rozměry nátrže; 

� Průběh porušení konstrukce hráze; 
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� Kulminační průtok [1]. 

Uvedené charakteristiky závisí na typu a parametrech hráze, vlastnostech podloží, erodibilitě 

tělesa hráze a podloží v případě jejího přelití, objemu vody v nádrži, průtočné kapacitě koryta 

(údolí) pod hrází. Parametry porušení lze stanovit buď na základě historických pozorování 

poruch hrází nebo výpočtem [1].    

5.2.2 Časové charakteristiky 

Časovými parametry používanými k popisu porušení hráze jsou čas identifikace, doba 

inicializace, čas začátku porušení, doba trvání poruchy a čas dosažení kulminace. 

• Čas identifikace nebezpečí je okamžik, kdy je identifikován stav vybočující 

z podmínek běžného provozu díla. Tento stav však ještě nemusí signalizovat 

hrozbu porušení hráze. Může to být okamžik, kdy voda začne přepadat přes 

korunu hráze nebo jejím podložím. Tento okamžik dává impuls k evakuaci, 

varování nebo zvýšené opatrnosti [1]. 

• Doba inicializace hráze začíná v čase identifikace nebezpečí a končí v čase 

začátku porušení nebo v čase pominutí hrozby porušení hráze [1]. 

• Čas začátku porušení je okamžik, kdy množství prosakované vody nebo 

vody přelévané přes korunu hráze může způsobit její porušení. Od tohoto 

okamžiku hrozí bezprostřední nebezpečí porušení hráze, které je obvykle 

důvodem k varovným signálům a vyhlášení evakuace v prostoru pod nebo za 

hrází. Pro stanovení tohoto okamžiku není uspokojivě zpracována metodika. 

Jeho definice se liší podle jednotlivých autorů a výsledků parametrických 

studií a také díky rozdílným interpretacím popisu poruchy podle očitých 

svědků. Mnohdy je za počátek považován okamžik, kdy dojde k výrazné 

destrukci vzdušního líce nebo k úplnému porušení koruny hráze[1]. 

• Doba trvání poruchy tf  je časový úsek od začátku porušení (obvykle začátku 

eroze návodního líce) až po dosažení maximálních rozměrů nátrže[1]. 

• Čas dosažení kulminace průtoku tk je okamžik, kdy protéká profilem 

porušené hráze kulminační (maximální) průtok Qbmax. V případě velkého 

objemu nádrže tento okamžik obvykle odpovídá chvíli (času) kdy je dosaženo 

maximálních rozměrů nátrže[1]. 
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5.3 Technicko- bezpečnostní dohled 

Současný legislativní rámec výkonu TBD určuje zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o vodách v paragrafech 59 (Povinnosti vlastníků vodních děl podle odst. 1), 61 

(TBD nad vodními díly) a 62 (Povinnosti vlastníků a stavebníků VD při TBD) a prováděcí 

vyhláška č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly [15].  

Péče o bezpečnost a provozní spolehlivost VD v zásadě zahrnuje: 

• soubor povinností uložených subjektům, které se podílejí na přípravě a 

výstavbě VD a vlastníkům VD pro jejich provoz, včetně všech období oprav a 

změn až po eventuální ukončení provozu, 

• činnost státu spočívající ve vymezení povinností a úkolů pro výše uvedené 

subjekty a následně pak v kontrole plnění uložených povinností [15].  

Z hlediska TBD se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských 

životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve 

veřejném zájmu. VD Šance je zařazeno do kategorie I [2] 

Vodoprávní úřad předává informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo o 

změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství, které také vede souhrnnou 

evidenci vodních děl zařazených do I. a II. Kategorie [2]. 

Povodí Odry a.s. jako vlastník vodního díla je podle zákona povinno zajistit provedení TBD 

na své náklady a v rozsahu stanoveném vyhláškou a to prostřednictvím pověřené odborně 

způsobilé osoby. Provádění TBD se v určeném rozsahu účastní zástupce vlastníka díla, 

kterého je povinno PO nahlásit, včetně jeho osobních údajů, právnické osobě provádějící 

TBD. O výsledcích musí PO podávat zprávy příslušnému vodohospodářskému úřadu [2]. 

Povinné prohlídky s účastní příslušného VÚ se u VD I. kategorie provádí 1 ročně, u staveb II. 

kategorie jedenkrát za 2 roky, u staveb III. kategorie jedenkrát za 4 roky a u staveb IV. 

kategorie  jedenkrát za 10 let. 

Hlavní sledované jevy z pohledu TBD [15]: 

- statická a dynamická stabilita VD a jeho částí, 

- prostorové změny VD jako celku vzhledem k jeho okolí, 

- deformace určeného VD, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny 

v konstrukčních materiálech, 

- deformace v podloží, 

- fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů, 

- režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost 

proudění vody v prostoru určeného VD, 
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- funkce ochranných, těsnících, filtračních a drenážních prvků, 

- hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační 

stabilita, 

- vlivy prostředí na technický stav (zde můžeme zdůraznit kontrolu sesuvných 

území v okolí vodní nádrže), 

- vliv provozu na technický stav, 

- průtokové poměry a další jevy a skutečnosti mající vliv na provozuschopnost a 

bezpečnost VD. 

5.4 Zvláštní povodeň 

Rozeznáváme tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat 

při stavbě nebo provozu vodního díla: 

a)  ZP typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla, 

b) ZP typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení 

vodního díla (neřízený odtok vody), 

c) ZP typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla 

prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při 

nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí 

protržení hráze vodního díla [5].  

Zvláštní povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti.¨ 

Jednotlivé prvky týkající se ZP: 

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni – vyvolává prudké zvýšení průtoků a 

vodních stavů a je charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými destrukčními 

účinky (ničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky 

(významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně 

přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností 

ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. Graficky se vyjadřuje v podobě 

hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku [5].  

Území ohrožené zvláštní povodní – území, které může být při vzniku zvláštní povodně 

zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku 

končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku 

přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na 

úseku toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. 

Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem [5].  
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Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (dále jen „Plán“) – je 

operačním plánem, respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných 

a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním 

díle, vymezení území ohroženého ZP a jeho vyznačení do mapových podkladů, možnosti 

ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových orgánů, 

přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových záchranných prací 

na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro území ohrožené zvláštní 

povodní vybraným vodním dílem jako samostatný dokument [5]. 

5.5 Poruchy na vodních dílech v minulosti 

Bílá Desná, Česká republika (1916) 

Na našem území v minulosti došlo k protržení přehrady se sypanou hrází jen jednou. Stalo se 

tak 18. září 1916. 

Jednalo se o údolní vodní nádrž Bílá Desná  ležící na stejnojmenné  říčce v Jizerských horách 

(obr.č.1). Přehrada byla projektována jako sypaná zemní hráz (technické parametry viz. tab. 

č.1, obr.č.3). Její výstavba začala 17.10.1912 a stavba byla zadána firmě Schön a synové. 

Stavbyvedoucím byl E. Gebauer, dozor měli na starost A. Klammt a K. Podhajský.  První 

komplikace nastaly už během stavby v podobě rozsáhlých dešťů které měly za následek 

značné poškození vodního díla. Díky 1. světové válce došlo k úsporným opatřením, které se 

patrně promítly do výsledné kvality přehrady.  Dokončena byla v září roku 1915 a 18.11 téhož 

roku zkolaudována [2].  

 
Obrázek 2. – Situační plánek přehrady Bílá Desná [19] 

 

Dne 18. září 1916 bylo v nádrži 260 000 m3 vody. Přítomný hrázný kolem 15:00 hod. ještě 

nepozoroval žádné nesrovnalosti. V 15:30 hod. však kolemjdoucí dřevaři  upozornili na asi 2 
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cm velký pramínek unikající z tělesa hráze. Hrázný podle pokynů stavbyvedoucího E. 

Gebauera otevíral výpustní uzávěr na plný výkon. Rozsah poškození ovšem dovolil otevření 

pouze na tři čtvrtiny, poté musela obsluha utéci [2].  

V 16:00 hod. došlo na obecní poštovní úřad varování pro majitelé jezů a náhonů o tom, že 

poteče více vody. Až o čtvrt hodiny později do obce pod hrází přišlo hlášení „Alarmujte 

hasiče, hráz se protrhla!“. Mezitím se na hrázi propadla návodní dlažba až ke dnu a posléze se 

zřítil vzniknuvší most z koruny hráze do vody rvoucí se ven. Jako první byla zasažena panská 

vila i s přilehlou pilou. Vodní masa brala cestou stromy, balvany i dřevo z pily a razila si 

cestu k obci, k jejímuž zasažení došlo během několika minut [2]. 

 
Obrázek 3. – Znázornění polohy bývalé hráze [19]  

 

Druhého dne přivolaný zdravotnický oddíl vyhledával přeživší a odklízel oběti do márnice. 

Na místo tragédie byl povolán oddíl ženistů. Dvě stovky  mužů z maďarského pěšího pluku 

odstraňoval trosky a stavěl mosty. Z pocitu odpovědnosti jeden ze stavebních dozorců spáchal 

sebevraždu. Soudní spor trval celých patnáct let, kdy okresní soud v Tanvaldě zrušil obžalobu 

proti A.Klammtovi a E. Gebauerovi [2]. 

 
tabulka 1. – Technické parametry přehrady Bílá Desná [2] 

 

Zahájení stavby 17.12.1912 

Dokončení stavby 18.11.1915 

Datum protržení 18.9.1916 

Délka hráze v koruně 172,8 m 

Šířka hráze v koruně 5,2 m 

Šířka v patě hráze 54 m 

Objem nádrže 400 000 m3 

Kóta koruny hráze 820,5 m.n.m 

Kóta dna nádrže 806,34 m.n.m 

Kóta maximální hladiny 818,9 m.n.m. 

Kóta hrany přelivu u štoly 818,2 m.n.m 

Kóta hrany bočního přelivu 818,6 m.n.m 

Náklady na stavbu 484 000 korun 
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1. Těleso hráze vyplněné hutněnou zeminou, 2. Šoupátková věž (technicky: manipulační věž základnové 
výpusti)., 3. Šoupátková komora, 4. Výpustní štola s uloženým ocelovým potrubím. 

 
Obrázek 4 – Příčný řez hrází přehrady Bílá Desná [19] 

 

Příčiny protržení 

Příčinou protržení bylo zjištěno nerovnoměrné sedání tělesa hráze a výpustní štoly 

s šoupátkovou věží. Výpustní štola byla nesprávně uložena na betonovém roštu a tudíž na 

rozdíl od tělesa sypané hráze vůbec nesedala. Došlo tedy k „rozlomení“ těla hráze v místě nad 

výpustní štolou a pravděpodobně tady voda rozrušovala tělo hráze . Chybný už se tedy ukázal 

projekt hráze a také technologie výstavby, kdy zemina tělesa hráze měla být hutněna 

dokonaleji a po menších vrstvách. Také sklon byl shledán jako příliš strmý a těsnění pláště 

nedostatečné. Dodatečné výpočty také prokázaly že kapacita přepadů byla poddimenzována a 

už při padesátileté vodě by došlo k přelití koruny hráze. Katastrofa na Bílé Desné  nadlouho 

poznamenala vývoj sypaných zemních hrází v celé Evropě [19]. 
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Vajont, Itálie (1963) 

Jako příklad vlivu stavební činnosti na aktivaci sesuvného území je stavba přehrady Vajont. 

Stavba probíhal od roku 1959 a byla dokončena roku 1961. S výškou hráze 266m byla tehdy 

druhou nejvyšší na světě (obr.č.4). Vajont byl situován ve vysokých údolích s velmi strmými 

kopci. Leží severně od Benátek při ústí říčky Vajont do Piavy.  

  

 

Obrázek 5 – Fotografie přehrady Vajont před a po sesunutí [15] 
 

Dva roky po dokončení, 9.řijna 1963,  došlo k obrovské katastrofě, při níž zahynulo 2117 lidí 

a byly způsobeny rozsáhlé škody. V roce 1960 byla hráz dostavěna a započalo se s plněním 

nádrže. Na kopci Monte Toc se na povrchu začaly objevovat velké trhliny, když vodní hladina 

téměř dosáhla plánované úrovně. Byly zde fosilní sesuvy, při jejichž reaktivaci hrozilo sesutí 

hmot do nádrže a zmenšení její kapacity. V roce 1960 způsobily intenzivní deště na začátku 

října nárůst hladiny vody v nádrži a tím i úrovně podzemní vody. První pomalá ploužení byla 

sice zaznamenána již v září, ale den před katastrofou dosáhla alarmující rychlosti 40 cm/den. 

Následující den se rychlost zvýšila až na hodnotu 80cm/den v celé rozsáhlé oblasti. Na návrh 

odpovědných inženýrů se přistoupilo k odpouštění přehrady s cílem snížit hladinu vody 

v nádrži. 
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Obrázek 6. - Fotografie hráze a situační mapka[20] 

 

Ze severního  svahu masivu Monte Toc (levý svah údolí říčky Piave) se zřítila ve 22:39 hod. 

obrovská masa jurských a křídových lavicovitých vápenců spolu s kvartérními, detritickými, 

morénovými a glaciofluviálními sedimenty o objemu 270 mil. m3. Sesuv dosahoval mocnosti 

až 250 m, délka čela byla 1800 m a pohyboval se rychlostí 20 až 30 m/s. Čímž bylo zapříčiněno, 

že cca 100 mil. m3 vody na sebe vzalo podobu 100 m vysoké vlny, která se převalila přes hráz 

a rychlosí 100km/h devastovala údolí pod přehradou včetně městečka Langarone 

(obr.č.5).Zničeny byly i vesnice položené nízko nad přehradou.  

 

 
Obrázek 7. - Fotografie sesuvu, schéma složení sesuvu[20]  

 

Přehradní hráz zůstala relativně nepoškozena, zasypána a vypuštěna stojí dodnes. Také vodní 

elektrárna stále produkuje elektřinu. Geologové tuto katastrofu označují jako jednu z mála 

zaznamenaných megatsunami na zemském povrchu. Z vyhodnocení šetření katastrofy vyplívá 

nedostatečná pozornost věnovaná geologické situaci sesuvu, také selhalo varování 

obyvatelstva pod hrází. Událost měla zásadní význam na sesuvná území v okolí vodních děl a 
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samozřejmostí se stal pečlivý monitoring a varovací systémy napojené přímo na čidla 

umístěná v sesuvných územích. 

 
Obrázek 8 – Ilustrační obrázek zničeného městečka Langarone [15] 

 

 

 

 

Zhodnocení vybraných událostí: 

Tyto dvě historické události ukázaly základní druhy příčin havárii. U nádrže Bílá Desná to byl 

nevhodně zvolený typ konstrukce hráze společně se špatnou technologií její výstavby. U 

přehrady Vajont pak zásadní podcenění působcích rizik a nepochopitelné počínání 

zodpovědných osob. Dále také chybějící varovné mechanizmy a systémy, které by snížily 

rozsáhlost katastrofy. Z obou příkladů tedy lze vycházet s jasnými závěry, na základě kterých 

byly přijaty příslušná opatření. Ty sou momentálně nedílnou součástí stávajích 

bezpečnostních a technických norem. .   
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6 Přehrada Šance 

Tuto kapitolu sem věnoval vodnímu dílu Šance. Důvodech jeho vzniku, výstavby a 

příslušného využití nádrže. Je zde přesný technický popis všech části stavby. Popisuji území 

na kterém se nádrž nachází, včetně jeho hydrologických poměrů. Vybral sem základní 

postupy obsluhy při manipulaci za velkých vod. Které sem čerpal z manipulačního řádu VD. 

Krátce sem se věnoval pásmům hygienické ochrany a jeho zabezpečení. Pro názornost sem 

také vybral popis zvláštní povodně na tomto VD a přesný počet zasažených obyvatel v daném 

záplavovém území. Po změně bezpečnostních norem, které přišly nově s vyhláškou 

č.367/2005Sb. nesplňovalo VD, některé technické požadavky. Proto bylo nutné začít pracovat 

na rekonstrukci nedostačujících částí. Důvody rekonstrukce a analýzu její rentability uvádím 

v závěru kapitoly 

6.1 Obecný popis 

Vodní dílo šance bylo vybudováno v letech 1964 – 1969 na území obce Staré Hamry, které 

byly z větší části zatopeny. Původní záměr využití, ochrana před povodněmi, této údolní 

nádrže byl doplněn o zásobování obyvatelstva a rozvíjejícího se průmyslu na Ostravsku 

pitnou vodou [2].  

 

 
Obrázek 9 – Fotografie VD Šance [13] 
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Vodní dílo je dnes provozováno za účelem zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou a 

ochrany před povodněmi, dále pak nadlepšování průtoků v řece Ostravici, kompenzační 

nadlepšování pro průmysl a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází.V 

okolí nádrže byla k zajištění potřebné jakosti a zdravotní nezávadnosti vody, stanovena 

hygienická ochranná pásma. Sypaná kamenitá hráz (ve své době nejvyšší v republice) se 

šikmým těsnicím jílovým jádrem má celkový objem 1 340 000 m3. Podloží hráze je utěsněno 

jednořadou injekční clonou do hloubky až 90m [2]. 

 
 

1. Hliněné těsnící jádro, 2.filtr, 3. štěrk, 4. štěrk a sutě s netříděným lomovým kamenem, 5. drcený lomový 
kámen, 6. beton, 7. injekční štola, 8. drén a. údolní štěrk, b. pískovec s vložkami jílovitých břidlic 

 
Obrázek 10 – Příčný řez hrází VD Šance [11] 

 
tabulka 2. – Základní technické údaje [2] 

Povodí nádrže 146,4 km2 

Dálka hráze v koruně 342,0 m  

Max. výška hráze 65,0 m 

Celkový objem nádrže 61,8 mil.m3 

Délka záplavy 7,6 km 

Šířka záplavy 0,6 km 

Zatopená plocha 337ha 

Zaručený odtok 2,3 m3/s 

 
Technický popis přehrady: 

Vodní dílo se skládá z několika objektů, kterými jsou  hráz, vtokový objekt (obr. č.10) a 

výtokový objekt (obr.č.10). Hráz je sypaná kamenitá a je v ní použito jílovité těsnící jádro. Ke 

zpevnění a zajištění stability hráze byla provedena injektáž až do hloubky 90m jak již bylo 

zmíněno výše. V sedmdesátých letech docházelo k doinjektování některých částí hráze 

z důvodu lepšího utěsnění. V hrázi se nachází dvě štoly, injekční a odvodňovací, které zůstaly 

zachovány z doby výstavby přehrady. V těchto štolách se provádí měření sloužící ke kontrole 
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a  zajištění bezpečnosti hráze. Mezi hlavní sledované prvky patří měření průsaků ve všech 

částech hráze a měření tlaků a vztlaků působících na hráz z jednotlivých stran. V prostoru pod 

hrází se nachází systémy k určení hladiny podzemní vody z důvodu zaznamenání případných 

průsaků pod tělesem hráze.  Další částí je vtokový objekt. Ten má podobu věže na dvou 

dutých betonových pilířích, které slouží jako vtoková místa. Jeden slouží jako přívod do 

vodovodní štoly a druhý do obtokové štoly. Tyto štoly mají šířku 2000 resp. 3000 mm. a 

vedou pod hrází do výtokového objektu. Etáže vodovodní štoly se nachází ve třech různých 

úrovních z důvodů odběru pitné vody v závislosti na její kvalitě v určitých hloubkách 

(tab.č.7). Obě tyto štoly je možno uzavřít hradícím segmentem a provádět nezbytné servisní a 

manipulační úkony. Jako poslední část zde máme výtokový objekt v němž se nachází vyústění 

již zmíněných štol do rozstřikovacích uzávěrů, vyústění bezpečnostního přepadu (tab.č.6) a 

malá vodní elektrárna o dvou turbínách  s celkovým výkonem cca 1MW [2].  

  
Obrázek 11. – Pohledy z hráze: Vtokový, resp. Výtokový objekt [2] 

Provoz Vodního díla: 

Je řešen platným manipulačním řádem z hlediska manipulace s vodou a provozním řádem 

týkajícím se technické údržby VD. Manipulace za velkých vod je řešena níže. Na přehradě je 

obsluha zajištěna zaměstnanci povodí Odry. V rámci kontroly přítoků jsou instalovány 

průtokoměry u tří hlavních přítoků (Ostravice, Řečice, Velký potok). Dálkový přenos hodnot 

přítoku k obsluze VD resp. do velínu VHD je řešen jen od Ostravice. U zbylých dvou je 

možnost pouze ručního odečtu. Celkový přítok je řešen odečetem vodní hladiny v závislosti 

na odtoku z nádrže za určitý časový úsek a je stanoven automaticky pomocí výpočetní 

techniky [2]. 
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V rámci kontroly situace VD probíhají každý den měření skládající se z určení: 

- Kóty hladiny, 

- Hodnoty odtoku z nádrže, 

- Objemu vodárenského odběru, 

- Měření srážek, 

- Výšky sněhové pokrývky, 

- Vodní hodnoty sněhu, 

- Tloušťky ledu, 

- Led kód, 

- Teploty vzduchu, vody v nádrži a vody pod nádrží, 

- Poznámky o počasí [2]. 

Objemové parametry: 

 

tabulka 3. – Naplnění v letním období [3] 
 

Letní období 
 (květen- říjen) 

Kóta [ m.n.m.] 
MIN.- MAX. 

Zatopená plocha 
[mil.m2] 

Objem [mil.m3] 

Stálé zadržení 444.61- 469,71 0,000- 0,375 0,000- 2,483 

Zásobní prostor 469,71- 501,61 0,375- 2,759 2,483- 45,547 

Retenční ovladatelný 501,61- 504,20 2,759- 3,047 45,547- 53,066 

Retenční neovladatelný 504,20- 506,91 3,047- 3,367 53,066- 61,753 

 

Naplnění v letním období (květen- říjen)

 10,002

 2,483

 43,064

 8,669

Stále nadržení

Zásobní prostor

Retenční ovaldatelný

Retenční neovladatelný

 
Graf 1. - Znázornění naplnění [mil.m3] v letním období [2] 
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Obrázek 12. - Naplnění v zimním období [3] 
Zimní období 

 (listopad- duben) 
Kóta [ m.n.m.] 

MIN.- MAX. 
Zatopená plocha 

[mil.m2] 
Objem [mil.m3] 

Stálé zadržení 444.61- 469,71 0,000- 0,375 0,000- 2,483 

Zásobní prostor 469,71- 502,01 0,375- 2,804 2,483- 46,659 

Retenční ovladatelný 502,01- 504,20 2,804- 3,047 46,659- 53,066 

Retenční neovladatelný 504,20- 506,91 3,047- 3,367 53,066- 61,753 

 

Naplnění v zimním období (listopad- duben)

2,483

44,176

8,687

6,407 Stále nadržení

Zásobní prostor

Retenční ovaldatelný

Retenční neovladatelný

 
Graf 2. - znázornění naplnění [mil.m3] v zimním období [2] 

 

Těleso hráze (obr.č.12): 

tabulka 4. - Parametry tělesa hráze [3] 

Délka koruny hráze 342,25 m 

Šířka koruny hráze 6,00 m 

Šířka hráze v patě 215,00 m  

Nejnižší místo v údolí 451,11 m.n.m. 

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

Vrch těsnícího jádra 507,11 m.n.m. 

 
 

      
Obrázek 12. – Foto návodní, resp. vzdušní strany hráze VD Šance 
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Další technické parametry: 

 
tabulka 5. - Výškové údaje jednotlivých technologických částí [3] 

 

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

Kapacita obtokové štoly při kótě 506.91 m n.m. 70 m3/s 

DN obtokové štoly 3000 mm 

DN spodní výpusti obtokové štoly (rozstřikovací uzávěr) 2000 mm 

Délka obtokové štoly 301 m 

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

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

DN vodovodní štoly 2200 mm 

DN spodní výpusti vodovodní (rozstřikovací uzávěr) 1600 mm 

Délka vodovodní štoly 327,00 m 

 

 

tabulka 6. - Parametry přelivu [3] 
 

Délka přelivné hrany 16,50 m  

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

Kóta koruny přelivu 504,20 m.n.m. 

 

 

tabulka 7. - Kóty etáží jednotlivých štol [3] 
 

Kóty etáží z vodovodní štoly 464,61, 474,61, 484,61 
m.n.m. 

Kóty etáží z obtokové štoly 470,21, 492,11 m.n.m. 
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Obrázek 13. - Pohledy na výtokový objekt a bezpečnostní přeliv 

 

6.2 Hydrologické údaje okolí lokace VD 

VD Šance je součástí povodí Odry v okrese Frýdek- Místek na řece Ostravici. Toto povodí je 

známé vysokým kolísáním průtoku (poměr mezi min.a max. povodňovým průtokem je u 

Ostravice- Šance 1:6038). Oblast se vyznačuje nejvyššími srážkami a odtoky na území ČR 

(průměrné roční srážky 837 mm, pro Lysou horu pak 1537 mm). Charakteristickými jsou 

rychle nastupující povodně a nízké průtoky v obdobích sucha. Zde se přímo dostáváme 

k jedné z funkcí Šancí a to narovnávání průtoku pod přehradou. Převládající jsou letní 

povodně. Při povodních v roce 1997, ve dnech 4.7.- 8-7. spadlo na Lysé hoře 585 mm a na 

VD Šance 616 mm což logicky vyvolalo následné povodňové vlny daného rozsahu. Běžné 

letní povodně probíhají na řece Ostravici a jejich přítocích obvykle ve 3- 5 dnech s několika 

vrcholy. Špičky mají pouze několik hodin. Pro zajímavost, největší povodní byla povodeň 

z roku 1880, při které jsou uváděna průtočná množství 1570 m3/s pro Frýdek- Místek. Další u 

kterých se průtoky blížily Q100 proběhly v letech 1902,1903,1940. Dne 9.7.1997 kulminoval 

Ostravice u F- M při 568 cm. Srážky 5.- 9.7. v povodí Ostravice dosáhly v denních úhrnech 

Lysá hora 234 mm/den, Šance 230 mm/den. Průtoky Ostravice pod Šancemi pak v této době 

činily 230 m3/s [3]. 

6.3 Manipulace za velkých vod 

Je řešena platným manipulačním řádem. Jelikož je přehrada součásti VDS (obr.č.15) Povodí 

Odry musí se obsluha VD řídit pokyny VHD. On–line propojením obou stanovišť je 

zjednodušena komunikace mezi jednotlivými odpovědnými osobami [2].  

 
 

tabulka 8. - Základní hodnoty pro určování SPA [2] 
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SPA (cm) SPA (m3/s) 
Tok Profil 

I. II. III. I. II. III. 

Povodňový průtok Qn [m3/s] 
 

Q1       Q2        Q10       Q50     Q100 

Plocha 
[km2] 

Q [m3/s] 

Ostravice 
Šance 
p.př. 

190 220 245 30 50 70 55 124 161 262 313 146 3,23 

 

Manipulace s hladinou a odtokem v přehradě. 

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty hladiny zásobního prostoru, tj. 501,61 nebo 502,01 m.n.m., 

řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustěmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, 

že odtok je roven přítoku až do hodnoty 70 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je 

odtok z nádrže udržován na hodnotě 70 m3/s ( po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu – 

kóty 504,20 m.n.m. – postupným uzavíráním spodních výpustí) a plní se ochranný prostor 

nádrže [3]. 

V případě, že na vzestupné větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 505,00 

m.n.m., je nutno odtok z nádrže zvýšit na 110 m3/s. Při dosažení kóty hladiny v nádrži 505,60 

m n.m. je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále 

nestoupala [3]. 

 
tabulka 9. -  SPA pro VD Šance [2] 

 

 

Po následném poklesu přítoku a v případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 110 m3 /s, je 

nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal 

pod 110 m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu 

hladiny v nádrži na kótu 505,00 m n.m [3]. 

Po poklesu hladiny na kótu 505,00 m n.m. se odtok z nádrže snižuje (postupným uzavíráním  

spodních výpustí, ale tak, aby nedošlo ke stoupání hladiny) na hodnotu 70 m3/s. Pod kótou 

505,00 m n.m. je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 70 m3/s (zajišťováno 

postupným otevíráním spodních výpustí) až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru 

nádrže [3]. 

Stupně povodňové aktivity pro vodní dílo Šance 

SPA  I. II. III. 

 
Přítok 
[m3/s] 

Hladina [m.n.m.] 

Maximální 
retenční 

hladina [m.n.m.] 

Vrchní těsnění 
[m.n.m.]  

Šance 15 

Léto - 
501,80 
Zima - 
502,20 

503,10 504,20 506,91 507,11 
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V případě, že na poklesové větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 506,10 

m.n.m. je nutno zvýšit odtok z nádrže otevřením spodních výpustí tak, aby pokud možno 

hladina v nádrži již dále nestoupala [3]. 

V případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 70 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření 

spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal pod 70 m3/s, je nutno tuto hodnotu 

otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu zásobního 

prostoru nádrže. Odtok považujeme za neškodný na hodnotě 70 m3/s [3]. 

Obrázek 14 – Schéma vodohospodářské soustavy povodí Odry [13] 

6.4 Ochranná pásma vodního zdroje 

Ochranná pásma (OP) hygienické ochrany vodárenských zdrojů nám slouží k zajištění 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody zpracovávané na vodu pitnou. Samotná OP 

se dle zákona dělí na dvě úrovně. OP I. stupně slouží k  ochraně vodního zdroje 

v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Na území I. pásma hygienické 

ochrany platí zákaz vstupu nepovolaným osobám (obr.16) a porušení je klasifikováno dle 

zákona jako trestný čin.[2] 
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Obrázek 15 – Foto zákazové tabule ohraničující ochranné pásmo I. stupně [2] 

 

 

OP II. úrovně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně a může být tvořeno jedním 

souvislým, nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí (resp. 

rajónu). Pro vodní nádrž Šance jsou stanoveny ochranná pásma I. a II. úrovně vyhláškou 

krajského úřadu MSK. V případě OP I. stupně je stanoveno do vzdálenosti 100m od hladiny 

maximálního vzdutí. Tato oblast je převážně tvořena lesním porostem, zvláštní pozornost je 

věnována silniční komunikaci č. 56 jdoucí kolem levého břehu nádrže. Hygienická pásma II. 

stupně se nacházejí na území obcí Staré Hamry, Bílá a dalším území nad přehradou směrem 

proti proudu všech přítoků. V těchto lokalitách platila stavební uzávěra, ta však byla částečně 

povolena v souvislosti s rekonstrukčními pracemi. Na chráněném území je přísně dohlíženo 

hlavně na odpadové hospodářství v obydlených lokalitách a těžbu dřeva, která je jedinou 

hospodářskou činností v blízkosti vodní nádrže. Ochranné pásmo I. stupně není chráněno 

zábranami sloužícími k zamezení přístupu osob a je tudíž relativně zranitelné. Jedinou 

kontrolou jsou občasné pochůzky na březích, nebo kontroly z lodě. Samotné obhospodařování 

a kontrola břehů v rámci ochrany vodárenského zdroje je jeden z úkolů obsluhy VD[2]. 

Pokud se zaměříme na možná rizika vycházejí nám buď vznik nehody a následné znečištění, 

nebo úmyslná kontaminace. Nehodu lze spojovat hlavně s přilehlou komunikací č.56 a 

možností dopravní nehody. Úmyslnou kontaminaci můžeme vnímat jako akt terorismu nebo 

vandalství. Bohužel zabezpečení vodní nádrže je v tomto ohledu zranitelné a zvýšení těchto 

opatření je neproveditelné a bylo by nepřiměřeně nákladné. Tudíž jako kontrolní 

mechanizmus nám slouží pravidelné testování a kontrola zdravotní nezávadnosti vody. 

V případě odstavení nádrže Šance z důvodu kontaminace nebo technické poruchy je 

zpracován pro MSK příslušný plán podle kterého by se postupovalo[2]. 
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6.5 Zvláštní povodeň na vodním díle Šance 

6.5.1 Charakteristika krizové situace při vzniku zvláštní povodně 

Ke krizové situaci (poruše přehradní hráze) může dojít při vysokém naplnění nádrže za 

extrémní povodně s kulminací přítoku na úrovni 640 m3/s a objemem povodňové vlny 45 mil. 

m3. Dojde k takovému naplnění nádrže až začne paprsek vody přepadat přes vlnolam. 

Přepadající proud vody začne erodovat vzdušní svah hráze a začne postupné otevírání průrvy 

do hloubky a šířky. V okamžiku, kdy průrva dosáhne návodní strany hráze dojde k prudkému 

nárůstu průtoku a volnému výtoku vody až do vyprázdnění nádrže. Při tomto scénáři bude 

činit maximální odtok 32 000 m3/s a objem průlomové vlny bude činit přibližně 100 mil. m3 

vody. Doba vzestupné větve průlomové vlny činí cca 0,25 hod (vzestup na průtok 32 000 

m3/s) a celková doba zvláštní povodně činí cca 25 hodin (pokles na průtok Q100) [3]. 

Kombinace účinků povodně a uvolnění sesuvu Řečice nezhoršuje situaci na hrázi v porovnání 

s účinky samotné povodně.  I při přelévající se hrázi nezpůsobí krátkodobá vlna vyvolaná 

sesuvem nastartování mechanizmu protržení, dojde pouze k poškození vzdušního svahu hráze 

(odnesení přibližně 11 000 m3 násypu) [3]. 

Průlomová vlna bude postupovat údolím Ostravice a Odry. Čelo průlomové vlny bude 

zpočátku vysoké přes 20 metrů a vlna bude ničit vše, co jí přijde do cesty. Při jejím postupu 

bude docházet k vytvoření řady zátarasů, zejména přes příčné překážky, k nahromadění vody 

před překážkou a k dílčím průlomovým vlnám. Na zasaženém území vzniknou katastrofální 

dopady, které lze definovat jako zastavení života, zejména pod vodním dílem. Průlomová vlna 

se bude postupně transformovat a výška čela se bude postupně snižovat. Postupová doba 

průlomové vlny činí přibližně 15 km/hod a závisí i na aktuálním průtoku v řece Ostravici a 

Odře. K transformaci průlomové vlny na průtok Q100 dojde až za hranicemi České republiky. 

Dotoková doba průlomové vlny do Bohumína činí 3,3 hodin [3]. 

Rozsah krizové situace 

Zasažené území tvoří zátopovou mapu, kterou předkládám v příloze č.1. Rozloha zasaženého 

území je 126,6 km2. Počet zasažených obyvatel v jednotlivých obcích a jejich celkový počet  

je uveden v následující tabulce: 
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tabulka 10. - Počty zasažených obyvatel v jednotlivých obcích 

ORP Obec Počet zasažených 
obyvatel 

Bohumín Bohumín 19 900 
Frýdek - Místek Baška 3 100 

Frýdek – Místek 17 000 
Staříč 50 

Sviadnov 1 300 
Žabeň 650 
Paskov 3 700 

Staré Město 550 

 

Horní Domaslavice 10 
Frýdlant nad Ostravicí Ostravice 1 000 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

6 000 

Pstruží 50 

 

Pržno 800 
Ostrava Ostrava 33 100 

Vratimov 1 500  
Šenov 50 

Celkově 88 460 
 

6.6 Probíhající rekonstrukce 

Analogicky k opatřením ovlivňujícím funkční proporcionalitu objemů u údolních nádrží za 

povodní lze řadit i ta opatření, která jsou spojena s bezpečným převodem extrémních povodní 

ve smyslu posledních doporučení a norem pro přehradní stavitelství ve světě. Jako opatření 

nejvyšší priority na tomto úseku byla v oblasti povodí Odry do prvního plánovacího období 

2010 – 2015 zařazena příprava a rekonstrukce vodního díla Šance ve výši 0,586 mld. Kč a v 

druhém sledu také obdobná rekonstrukce vodního díla Těrlicko za 156 mil. Kč. Obě 

rekonstrukce se týkají zejména přestavby a zkapacitnění bezpečnostních přelivů a návazně na 

to pak i některých dalších zásahů do doprovodných zařízení těchto přehrad [13]. 

6.6.1 Analýza efektivnosti probíhající rekonstrukce 

Jako příklad uvádíme zjednodušenou analýzu efektivnosti opatření na přehradě Šance. 

Parametry díla a funkčních objektů byly v době svého vzniku stanoveny v souladu s předpisy 

a podklady platnými v době návrhu. V současnosti jsou však ve světě i v ČR na bezpečnost 

vodních děl za povodní kladeny přísnější nároky než v šedesátých letech minulého století. 

Aktuálně se požaduje, aby VD Šance vyhovělo posouzení dle vyhlášky 367/2005 Sb., podle 

níž pro tuto přehradu vyplývá požadavek provést posouzení na kontrolní desetitisíciletou 

povodeň. Současný přeliv a skluz VD Šance přitom mají ve srovnání s požadavky této 
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vyhlášky nedostatečnou kapacitu [22].  

Cílem navrhované rekonstrukce díla jsou opatření pro bezpečné převedení extrémních 

povodní (PV10 000) a zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu v budoucnosti. Odhad 

investičních nákladů I na provedení rekonstrukce vodního díla Šance v cenové hladině roku 

2006 činí 420 mil. Kč. Dle podkladů správce díla je rozloha území ohroženého zaplavením v 

důsledku poruchy vodního díla cca 126,6 km2, plocha zasažených stavebních objektů je 42,0 

km2, ohroženo je přibližně 86 000 obyvatel [22].  

Škody způsobené průlomovou vlnou byly stanoveny s využitím škodních křivek odvozených 

pro hodnocení škod v záplavových územích. Ty byly pro hodnocení účinků zvláštní povodně 

modifikovány. Celková materiální škoda v důsledku protržení přehrady Šance byla stanovena 

částkou cca 99,288 mld. Kč [22].  

 

tabulka 11. - Základní údaje k dané anlýze 
 

Rozloha ohroženého území 126,6 km2 

Plocha zasažených stavebních objektů 42 km2 

Přibližný počet zasažených obyvatel 89 000 

Celková materiální škoda v důsledku  

protržení 
99,288 mld. Kč 

Náklady na rekonstrukci 586 mil. Kč 

 

Analýza nákladů a užitků vycházela z výše uvedeného rozboru dopadů a odvozené škody. 

Hodnoty jednotlivých ekonomických hodnotících ukazatelů jsou uvedeny v následující 

tabulce:   

tabulka 12. -Ekonomické hodnotící ukazatele pro VD Šance [22] 
 

Poměrová efektivnost (EFp) 5,694 [-] 

Absolutní efektivnost (EFA) 1971,500 [mil.Kč] 

Doba  návratnosti (Tn) 5 [roků] 

 

Jak ukazují hodnoty jednotlivých hodnotících ukazatelů, analýza nákladů a užitků prokázala 

poměrně vysokou rentabilitu investice do rekonstrukce s poměrně krátkou dobou návratnosti 

činící 5 let [22]. 
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Obrázek 16. - Studie rekonstruovaných objektů [xx] 

              

 



  - 38 - 

7 Sesuvná území v okolí nádrže 

V okolí vodní nádrže se nachází dvě sesuvná území. Jedním je sesuv Řečice a druhým sesuv 

Kamenolom. Hlavní rizika sebou přináší hlavně prvně jmenovaný a již několikrát se zapříčinil 

o zvýšený zájem z pohledu možného ohrožení obyvatelstva samotnou přehradou. Zde jsou 

předloženy informace pro pochopení problematiky týkající se sesuvných území. 

  
Obrázek 17. - Ilustrační foto výstražných tabulí  

7.1 Sesuv Řečice 

Jedná se o jeden z největších a nejznámějších sesuvů na území ČR. Sesuvná oblast se nachází 

v jižním svahu bočního údolí vodní nádrže. „Masarykovo“ údolí bylo vytvořeno 

pravostranným přítokem potoka Řečice a po napuštění nádrže v r. 1969 z části zatopeno [6].  

Oslabenou zónou mohou být i systémy prototektonických puklin a foliační plochy, příkladem 

je sesuv Řečice (obr.č.18) ověřený inženýrskogeologickým průzkumem prováděným na VD 

Šance. Představuje planární sesuv pískovcových vrstev (střední oddíl godulských vrstev) s 

podružnými jílovcovými vložkami (jílovce a deskovité pískovce) po významnější jílovcové 

poloze, ukloněné zhruba paralelně se sklonem svahu. Jílovcová poloha představuje 0,5 - 1,5 m 

mocnou smykovou zónu [ 7]. 

 
Obrázek 18.  - lokace sesuvného území[7] 
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Na základě klasifikace sesuvů jde o sesuv po predisponovaných smykových plochách, jimiž 

jsou v tomto případě vrstevní plochy paleogenních pískovců a jílovců godulského souvrství 

slezské jednotky vnější skupiny příkrovů flyšových Karpat (obr.č.17) [7]. 

 

 
Obrázek 19 – Znázornění složení sesuvu Řečice [7] 

 

Stabilitní problémy přetrvávají již od počátku 70. let, kdy byla nádrž Šance uvedena do 

provozu. Intenzita svahových pohybů se odvíjí v závislosti na dešťových srážkách a úrovni 

hladiny v nádrži. Z hlediska kritických stavů byla situace napjatá zejména po povodních v r. 

1997. V současné době se rychlost sesouvání pohybuje v řádu mm za den. Celkový objem 

sesuvu činí cca 7 mil. m3 [7] 

Inženýrskogeologickým průzkumem bylo ověřeno, že jižní svah Čupelu, tvořící pravý břeh 

nádrže VD Šance v údolí Řečice byl v minulosti porušen rozsáhlým sesuvem, který byl 

nazván podle své lokalizace sesuv "Řečice". Z komplexních průzkumných prací - kopané 

šachtice s rozrážkami, sondové rýhy a geofysikální průzkum a rozsáhlý laboratorní průzkum 

smykové pevnosti hornin ze smykové zóny - vyplynulo, že se jedná o planární sesuv převážně 

pískovcových vrstev (střední oddíl godulských vrstev) s podružnými břidličnými vložkami 

(jílovce a deskovité pískovce) po významnější břidličné poloze, ukloněné zhruba paralelně se 

sklonem svahu. Tato břidličná poloha s vysokým podílem jílovců vytváří cca 0.5 - 1.5 m 

mocnou smykovou zónu, v níž jsou prohněteny jílovce s deskovitými pískovci, prohnětené 

jílovce však vytváří základní hmotu smykové zóny. Sondovacími pracemi a geofyzikou byla 

ověřena mocnost sesuvu 14 - 20 m [6]. 

 Na základě výsledků inženýrskogeologického průzkumu sesuvu Řečice a posouzení vlivu 

vzdutí vody v nádrži na jeho stabilitu byla odvozena prognóza vysoké pravděpodobnosti 

oživení svahového pohybu po naplnění nádrže přehrady Šance.Tato prognóza se potvrdila v 

letech zkušebního provozu 1970 - 72.  
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Obrázek 20. - Foto sesuvného území 

 

Na žádost odborné komise MZVLH pro uvedení VD Šance do trvalého provozu, zpracovali v 

r.1973 pracovníci TBD ing. J.Šimek a ing. M. Cigánek a zpracovatel inženýrskogeologického 

průzkumu ing. S. Novosad zprávu, jejímž cílem bylo posoudit celková rizika vyvolaná 

aktivizací sesuvu Řečice. Ze zprávy vyplynulo, že i při velmi rychlém pohybu nedosáhnou 

materiální škody ani 50% nákladů, které by bylo nutno vynaložit na preventivní stabilizaci 

sesuvu a proto nebylo z ekonomických důvodů ke stabilizaci sesuvu přikročeno. Zpráva 

zdůrazňuje, že k sesouvání dochází především v důsledku sycení vrstev vodou z nádrže. 

Vrstvy jsou na jižním svahu nepříznivě ukloněny po svahu směrem do údolí, zatímco na 

protější stráni zapadají do svahu a ke vzniku sesuvů nedochází [6].  

 
Obrázek 21. - Prasklina na svahu [7] 
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Při rychlém a velmi rychlém pohybu dojde k bezprostřednímu ohrožení osob nacházejících se 

na sesuvu, na hladině a březích nádrže do vzdálenosti dosahu vlny. Při pomalých pohybech 

hrozí nebezpečí pádu do otevřených trhlin a trhlin zakrytých svrchní, zdánlivě neporušenou, 

vrstvou půdy[6]. 

V roce 1967 byly zkoumány následky katastrofálně rychlého pohybu – pohybu dosahujícího 

rychlost až 10 m/s pomocí Hydraulicko – fyzikálním modelu nádrže v rámci výzkumného 

úkolu Vědeckovýzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství při fakultě stavební 

VUT v Brně.  Výsledky jsou součástí archivované zpětné dokumentace v.d. Šance[6]. 

 

Z výsledků výzkumu vyplynuly max. výšky vln, generovaných rychle se pohybujícím 

sesuvem, které dosahují pro rychlost 10 m/s následujících hodnot: 

- v údolí Řečice na svahu naproti sesuvu až 45 m, 

- v nádrži v údolí Řečice nad sesuvem 5 až 6 m, 

- u hráze 2 až 3 m, 

- v nádrži v údolí Ostravice do 1 m [6]. 

 

Nelze vyloučit, že po velmi rychlém sesutí střední - rozhodující - části sesuvu dojde k 

rychlému pohybu i uvedených okrajových částí, avšak je velmi málo pravděpodobné, že by k 

pohybu došlo současně anebo s tak malým zpožděním, aby sesuv generoval vlnu jako celek, v 

jednom okamžiku [6]. 

Oblasti, v nichž je ohroženo zdraví a životy lidí při katastrofálně rychlém pohybu, byly 

definovány ve zprávě TBD a Geotestu z r. 1973, která vycházela z výše zmíněné studie. Jsou 

to: 

- oblast vlastního sesuvu,  

- svah údolí Řečice naproti sesuvu pod obvodovou komunikací, 

- obvodová komunikace v údolní nivě Řečice včetně mostu přes Řečici, 

- koruna hráze přehrady  Šance [6]. 

 

tabulka 13. - Činnosti závislé na úrovni hladiny v nádrži 
 

Kóta hladiny Činnost dotčených orgánů 

504,61 [m.n.m.] Zahájení přípravných prací k provedení evakuace 

505,61 [m.n.m.] Vydán pokyn k evakuaci 
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tabulka 14. - mezní sledované hodnoty 

Hodnota Varovný stav Mezní hodnota 

Úhrn srážek 100mm/ 24hod. - 

Výška hladiny p.v. ve studni K-6 nad 
smykovou zónou 

2.0m 4.0m 

Průměrná 6-ti hod. rychlost na ZTE-21 2-3 mm/d 60mm/d 

 

Vývoj situace za povodní v roce 1997 

Intenzita srážek dne 6.7.97 cca od 10:00 byla taková, že hladina p.v. ve střední části sesuvu 

během šestnácti hodin - do7.7.97 02:00- vystoupila o cca 3.5 m a rychlost sesuvu se s malým 

zpožděním zvýšila z hodnoty méně než 1 mm/den na 37 mm/den [6].  

snížení intenzity srážek, zejména  v době mezi 7.7.97 12:00 a  24:00, umožnilo značnému 

množství vody odtéci ze sesuvu - výsledkem bylo snížení hladiny p.v. ve střední části sesuvu 

o cca 1.5 m a odpovídajícím způsobem se snížila i rychlost sesuvu. Na patě svahu byl stav 

hladiny p.v. ovlivněn hladinou v nádrži a proto snížení dosáhlo max. 0.4 m [6]. 

Druhá vlna srážek od 8.7.97 0:00 nedosáhla již obdobné trvalé intenzity jako 6.7., avšak 

nástup hladiny p.v. byl v dopoledních hodinách 8.7. ještě rychlejší než 6.7.97, potom však, 

jako důsledek výrazného kolísání intenzity srážek, se zvyšování hladiny v sesuvu zpomalilo a 

dosažená maxima jak hladiny p.v. tak i rychlosti nedosáhla hodnot ze 7.7.97 [6].  

Celkový pohyb za 4 dny od 6.7.97 0.00 do 10.7.97 0:00 dosáhl téměř přesně 40 mm a 

průměrná rychlost tedy 10 mm/den. Během této krátké dráhy však dvakrát došlo k výraznému 

zvýšení rychlosti  na 37 mm/den a 25 mm/den a to v prvém případě velmi rychle, během 12 

hodin [6].  
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Graf 3. - Grafické znázornění závisloti rychlosti sesuvu na srážkách [6] 

 

 

7.1.1 Kontrola sesuvu 

Na základě zjištěného stavu bylo muset být realizováno dlouhodobé kontrolní sledování 

pohybu sesuvu Řečice s cílem: 

- postupně upřesňovat podmínky a hlavní faktory ovlivňující zrychlování pohybu 

sesuvu, pro včasnou identifikaci nebezpečí takového zrychlení pohybu, které by 

vedlo k ohrožení lidí v kritických oblastech 

- vymezit území, kde v důsledku rozvoje pohybu svahu hrozí nebezpečí pádu osob 

do trhlin [6] 

-  

Mezi dané kontrolní metody patří: 

- Sledování pohybů na odlučných trhlinách, 

- Sledování hladiny podzemní vody pomocí pozorovacích studen, 

- Kontrolní délková geodetická měření z protějšího svahu, 

- Výšková a směrová geodetická měření, 

- Sledování srážek v údolí Řečice pomocí srážkoměru, 
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Obrázek 22. - Znázornění principu sledování [17] 

7.1.2 Vývoj metod kontrolního sledování pohybu sesuvu Řečice 

Hlavním principem kontrolního sledování pohybu sesuvu Řečice je měření pohybu bodů na 

sesuvu vůči stabilním - referenčním - bodům mimo sesuv. Tato měření probíhají v několika 

úrovních:  

geodetická měření úplná - navázaná na trigonometrické body základní sítě,  

geodetická měření operativní - polární metodou - používají jako referenční body observační 

pilíře 78 a 319 a body 110, 305, event. 46 jako referenční body pro měření horizontálních a 

vertikálních úhlů,  

elektrooptická měření délek mezi observačními pilíři 78 a 319 a kontrolovanými body na 

sesuvu Řečice a jeho okolí a referenčními body pro měření pohybu na okrajových trhlinách. Pro 

kontrolu stálosti v poloze observačních pilířů jsou měřeny délky na referenční body 110, 305 a 

46 [17]. 
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Obrázek 23. – Schéma  systému měření [17] 

7.1.3 Kontrola hladiny podzemní vody v sesuvu 

Hlavními faktory ovlivňujícími aktivitu sesuvu Řečice jsou výška hladiny p.v. v sesuvu nad 

smykovou zónou a výška hladiny vody v nádrži. V rámci inovace kontrolního systému byly 

proto instalovány automatické snímače výšky hladiny vody ve studnách K-7 (od 23.9.1993) a 

K-6 (od 6.4.1995). Studna K-6 svou polohou cca uprostřed sesuvu charakterizuje podmínky v 

části sesuvu, ležící na svahu. Studna K-7, situovaná na patě svahu v západní části sesuvu, 

poskytuje v obdobích bez intenzivních srážek informaci o výšce hladiny vody v nádrži, která 

nadlehčuje patu svahu a je tak hlavním faktorem podmiňujícím stálý pomalý pohyb sesuvu. V 

době intenzivních srážek poskytuje K-7 cenné údaje o výšce vzdutí hladiny p.v. na patě svahu 

nad úroveň hladiny v nádrži [6]. 

                                
Obrázek 24.  – Fotografie Studny K-6 a odečítacího zařízení 
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Zhodnocení situace podle zprávy o sledování:  

Na základě dlouhodobého kontrolního sledování sesuvu Řečice lze předpokládat, že k 

udržování dlouhodobého, pomalého pohybu sesuvu stačí vliv nadlehčení paty sesuvu vodou 

vzdutou nádrží. Tento pohyb bude pokračovat až do vytvoření přirozené zatěžovací lavice z 

hornin přemístěných svahovým pohybem na patu svahu. Proces bude dlouhodobý, urychlován 

bude zrychlením pohybu v období extrémních srážek, vzdouvajících významně hladinu p.v. v 

celém sesuvu[6].  

Ze získaných zkušeností také vyplývá, že zrychlení svahového pohybu až k limitu, kdy nelze 

vyloučit náhlý přechod do katastrofálně rychlého pohybu, může proběhnout v konkrétním 

případě sesuvu Řečice podstatně rychleji, než jsme na základě předchozích poznatků 

odhadovali. Dosavadní rozsah a stupeň automatizace kontrolního sledování - zaznamenaná 

data podrobně dokumentují průběh pohybu a hlavních faktorů, avšak jsou uložena v paměti 

zásobníku dat v terénu, který je v extrémních podmínkách (intenzivního deště, za tmy), velmi 

obtížně operativně přístupný, tudíž neumožňuje splnění hlavního cíle kontrolního sledování 

sesuvu Řečice, t.j. včasné varování lidí, potenciálně  ohrožených při katastroficky rychlém 

pohybu sesuvu [6].  

 

 
Obrázek 25. - Pohled na sesuvné území z místa polohy observačního pilíře geodetické kontroly č.78 
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Obrázek 26 – Ilustrační grafické znázornění instrumentace sesuvu Řečice  [5] 
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7.2 Sesuv kamenolom 

Nachází se na levém břehu nádrže a sloužil jako zdroj kamene pro stavbu hráze. Jeho 

objemové vlastnosti nedosahují hodnot sesuvu Řečice. Z měření která probíhala v letech 

1994- 1998 bylo stanoveno, že za 15 let dosáhl posun celkem 525 mm. Ke zrychlení dochází 

zpravidla v zimním období a nemá souvislost s nástupem hladiny v nádrži. Pohyb sesuvu má 

dlouhodobě charakter tzv. primárního- tlumeného creepu, oživovaného periodicky působením 

zatím neověřeného faktoru- podzemní led, kondenzovaná voda, snížení hladiny v nádrži? [6] 

Z průběhu posunů při povodních v letech 1996 a 1997 lze usoudit, že nehrozí nebezpečí 

zrychlení pohybu současně se sesuvem Řečice, taky indikujeme velmi malou 

pravděpodobnost pohybu velkých bloků hornin (rozměry přes 10m) z čela sesuvu. Nemůžeme 

však vyloučit padání menších bloků pískovců jako důsledek pomalého vysouvání čela sesuvu- 

bývalé lomové stěny do nádrže [6]. 

Pohyb sesuvu Kamenolom je nadále kontrolován dvěma základnami pro měření pohybu na 

trhlinách – BRMS 1 a 2, měření jsou realizována pracovníky Povodí Odry, s.p. v 

pravidelných dvoutýdenních intervalech [2].  

Grafické znázornění časového průběhu pohybu sesuvu Kamenolom kontrolovaného měřením 

na BRMS 1a 2 je uvedeno v příloze č.3. 
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8 Analýza rizik 

V této kapitole předkládám výsledky a závěry z mnou provedených analýz. Soustředil sem se 

na identifikaci základních zásadních událostí, které by mohly ohrozit bezpečnost Vodního díla 

Šance. Dále pak zjistit vzájemné vazby mezi nimi a možnosti ovlivnění se mezi sebou. Pro 

určení základních rizik a přehledné zobrazení sem použil Diagram příčin a následků. 

Vzájemné vazby mezi jednotlivými událostmi sem zjistil pomocí analýzy souvztažnosti a 

v programu Sféra sem získal váhu závažnosti jednotlivých událostí. 

8.1 Diagram příčin a následků 

Diagram událostí: Vznik Zvláštní povodně 

Za vrcholovou událost jsem zvolil vznik Zvláštní povodně na VD Šance. 

Definování hlavních příčin: 

Přírodní vlivy: Nadprůměrná povodňová činnost ( v důsledku letních i zimních povodní), 

zemětřesení, sesuv půdy, 

Technická závada 1. typu: Zablokování výpustných zařízení, Nekontrolovatelný únik vody, 

Technická závada 2. typu: Porušení hráze v důsledku průsaků, porušení těsnícího prvku, 

Lidský faktor: Chybná obsluha Vodního díla, Úmyslný čin: Sabotáž, teroristický útok. 

 

 
Obrázek 27. - Vývojový diagram vzniku ZP 
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Vrcholovou událost, tedy zvláštní povodeň na VD Šance, může způsobit deset v diagramu 

uvedených mimořádných událostí. Ty můžeme dělit na čtyři druhy podle způsobu jejich 

vzniku. Mezi ně patří také mnou zkoumaný hrozící sesuv půdy. Pro přehlednost a názornost 

sem vytvořil diagram příčin a následků pro samotný sesuv, kde vrcholovou událost 

představuje havárie vzniklá sesuvem půdy na svažném území Řečice. 

 

Diagram událostí: Havárie na VD vzniklá sesuv půdy. 

Definování hlavních příčin: 

Přírodní vlivy: Extrémní povodňová činnost a s tím spojené problémy týkající se množství 

vody v nádrže resp. podmáčení svažného území, 

Technické aspekty: Porucha kontrolních a měřících mechanismů, Chybné či pozdní 

vyhodnocení kontrolovaných údajů, 

Další rizika: Nedovolená činnost na svažném území, Další neočekávané události. 

 

 
Obrázek 28. - Vývojový diagram vzniku havárie způsobené sesuvem půdy 

 

Sesuv Řečice může být aktivován několika různými událostmi. Pravděpodobnost vzniku je u 

jednotlivých událostí různá. Logicky největší nebezpečí představují přírodní vlivy a to hlavně 

spojené s extrémními srážkami a s tím spojenými povodněmi. Výskyt zemětřesení, či 

výrazných zemských otřesů je v oblasti kde se přehrada nachází nepravděpodobný, ale 

následky v případě vzniku by byly katastrofální.  
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8.2 Analýza souvztažnosti 

Touto Analýzou souvztažnosti posuzuji celkové riziko Vodního díla Šance.  

Řešení analýzy souvztažnosti: 

1. Hodnocení jednotlivých částí statistických dat 

2. Ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných vazeb mezi sebou 

3. Výpočet koeficientů 

4. Grafické vyhodnocení 

5. Závěr 

 

8.2.1 Hodnocení rizik: 

Ra

Rb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑Kar

1 Extrémní povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zemětřesení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sesuv půdy 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
5 Zablokování výpustí 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
6 Neřízený, nucený odtok 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6
7 Průsaky tělesem hráze 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
8 Chybná obsluha VD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Terorismus, sabotáž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Závažné narušení ochranného pásma 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

∑Krb 4 3 2 3 3 1 1 4 5 1  

8.2.2 Výpočty: 

Koeficienty  Kar a Kpr: 

Kar…procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, které mohou být vyvolána rizikem Ra 

Kpr…procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik 

x……počet hodnocených rizik 

 

( )[ ] 1001/ ×−= ∑ xKK arar  ( )[ ] 1001/ ×−= ∑ xKK rbpr  

 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∑Kar [%] 0 0 0 88,9 44,4 66,7 66,7 11,1 0 22,2

∑Krb [%] 44,4 33,3 22,2 33,3 33,3 11,1 11,1 44,4 55,5 11,1
 

Výpočty os: 

s….spolehlivost (0 - 100)….v tomto případě sem zvolil spolehlivost 90%. 
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( )[ ] [ ]%100/100 minmax1 sKKO arar ×−−=  ( )[ ] [ ]%100/100 minmax2 sKKO prpr ×−−=  

( )[ ] %9,1298100/09,881001 =×−−=O  ( )[ ] %5,5698100/1,115,551002 =×−−=O  

 

 

8.2.3 Výsledný graf souvztažnosti 

 

 

 

8.2.4 Dílčí závěr vyplývají z analýzy souvztažnosti 

I. Primárně nebezpečné riziko – Žádné 

II. Sekundárně nebezpečné riziko – Žádné 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika – Sesuv půdy, zablokování výpustí, neřízený odtok 

vody, průsaky tělesem hráze, závažné porušení ochranného pásma, 

IV. Relativní bezpečnost – Extrémní povodeň, povodeň, zemětřesení, chybná obsluha VD, 

terorismus 
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Závěrem můžu říci, že jsem identifikoval vzájemné vazby hodnoceného systému.  

Při zvolené spolehlivosti 98% mi nevyšla žádná primárně a sekundárně nebezpečná rizika. 

Přesto rizikům v podobě sesuvu půdy, zablokování výpustí, neřízeného odtoku vody, průsaky 

tělesem hráze a závažného porušení ochranného pásma musíme věnovat vysokou pozornost a 

zabývat se snižováním jejich hodnot, resp. se snažit o co největší eliminaci vzájemného 

působení mezi nimi a tím předcházet možnému vzniku určitého „domino efektu“ . To samé 

platí i o rizicích která vyšly jako relativně bezpečná. 

8.3 Program Sféra 

Samotnou analýzou souvztažnosti sem získal informace o vzájemném propojení jednotlivých 

rizik, jak se ovlivňují a navzájem na sebe působí. Proto abych získal informace o pořadí 

důležitosti, míře vlivu a dalších kritériích jednotlivých rizik sem použil program Sféra, který 

toto umiňuje.  

U této analýzy sem pracoval se stejnými riziky jako v analýze souvztažnosti. Navíc bylo 

potřeba zvážit, rozhodnout a následně přidělit pravděpodobnost vzniku jednotlivých událostí 

(viz. tab.č.15). 

tabulka 15. – Podklady k programu Sféra 

Zkratka                      Událost 
Pravděpodobnost 

vzniku 
         [1/x] 

EPO Extrémní povodeň 5,4765E-05 50 let 
POV Povodeň 5,0000E-01 2 roky 
ZEM Zemětřesení 5,4765E-01 500 let 
SEP Sesuv půdy 9,1266E-05 30 let 
ZVP Zablokování výpustí 9,1266E-05 30 let 
NOV Neřízený odtok vody 9,1266E-05 30 let 
PTH Průsaky tělesem hráze 9,1266E-05 30 let 
CHO Chybná obsluha 2,7397E-04 10 let 
TER  Terorismus, sabotáž 1,3689E-04 20 let 
NOP Závažné narušení ochranného pásma 2,7397E-03 1 rok 
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tabulka 16. – Hodnoty získané pomocí programu Sféra 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha pořadí Pořadí Vliv [%]

PTH[0] 9,13E-05 9,13E-07 33,5 0,00503 0,169 3 18,10%

SEP[1] 9,13E-05 9,13E-07 40,5 0,005 0,251 1 26,80%

ZVP[1] 9,13E-05 9,13E-07 19,5 0,005 0,064 6 6,84%

NOV[1] 9,13E-05 9,13E-07 26,6 0,005 0,133 4 14,20%

NOP[1] 2,74E-03 2,74E-05 39,5 0,00503 0,199 2 21,30%

POV[0] 1,37E-03 1,37E-05 22,6 0,00503 0,114 5 12,20%

EPO[0] 5,48E-05 5,48E-07 59 3,49E-05 0,00206 7 0,22%

SEP[0] 9,13E-05 9,13E-07 29 3,43E-05 0,000995 9 0,11%

ZVP[0] 9,13E-05 9,13E-07 11,3 5,99E-06 6,77E-05 12 0,01%

NOV[0] 9,13E-05 9,13E-07 36,3 3,25E-05 0,00118 8 0,13%

NOP[0] 2,74E-03 2,74E-05 38 3,16E-05 0,000556 10 0,06%

CHOB[0] 2,74E-04 2,74E-06 39,6 4,11E-06 0,000163 11 0,02%

ZEM[0] 5,48E-06 5,48E-08 53 5,48E-08 2,90E-06 14 0,00%

TER[0] 1,37E-04 1,37E-06 23,5 1,37E-06 3,22E-05 13 0,00%  

 

Získané pořadí vlivu jednotlivých rizik názorně uvádím v následujícím grafu: 

Pořadí vlivu jednotlivých rizik
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Graf 4. - Míra vlivu jednotlivých rizik 
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Zhodnocení výsledků analýzy: 

Po provedení analýzy sem získal přehledné výsledky a z nich plynoucí informace o závažnosti 

jednotlivých událostí pro samotné vodní dílo. Je nutno si uvědomit, že závažnost jednotlivých 

událostí se zvyšuje vzájemnou provázaností. Tudíž mi podle předpokladu vyšel jako 

nejzávažnější mnou zkoumaný sesuv půdy.  Když si uvědomíme co zapříčiňuje samotnou 

problematiky sesuvu, tedy nadlehčování paty sesuvu vodní hladinou v nádrži, víme že 

zvolené analyzované události právě výšku vodní ovlivňují. A to ať už nežádoucí velké 

naplnění či naopak extrémní úbytek vody v nádrži.  
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8.4 Zhodnocení situace 

Pokud se zamyslím nad komplexní bezpečností vodního díla Šance vyvstane mi několik 

oblasti které je nutno zhodnotit. Ty jsem včetně odpovědí shrnul do deseti základních otázek:  

Seznam vybraných otázek 

1 Splňuje VD Šance veškeré bezpečnostní požadavky na provoz 
VD? 

ANO* - 

2 Probíhají práce směřující k odstranění nedostatků, myšlena 
probíhající rekon- strukce, a tím bude VD přizpůsobeno 
nejnovějším normám?  

ANO  

 

3 Jsou řádně zpracovány plány týkající se ochrany obyvatelstva 
v případě vzniku MU na vodním díle? 

ANO  

4 Existují zdroje rizik, které by mohly VD zásadně ohrozit? ANO  

5 Můžeme očekávat extrémní povodňovou aktivitu, která by mohla 
vést k ohrožení VD? 

ANO  

6 Můžeme  sesuvné území Řečice označit za plně stabilní a tudíž 
bezpečné? 

 NE 

7 Je problematika sesuvu adekvátně zkoumána a  řešena? ANO  

8 Můžeme označit stávající stav monitorování a instrumentace 
sesuvného území za dostačující? 

ANO  

9 Jsme schopni za extrémní situace bezproblémově získávat a 
vyhodnocovat aktuální údaje o aktivitě sesuvného území? 

 NE 

10 Je technicky řešitelné odstranit nedostatky týkající se rychlosti 
získávání potřebných dat? 

ANO  

 

 

 

Po provedení analýz a samotným pochopením dané problematiky si můžu dovolit zhodnotit 

stávající situaci na Vodním díle. Řešení bezpečnostní otázky na přehradě se nijak neliší od 

zavedených postupů na ostatních vodních dílech. Za hlavní hrozby lze považovat extrémní 

povodně, podobné těm z roku 1997, kdy už byly technické schopnosti stavby zkoušeny na 

hranici zvládnutelnosti situace. Je důležité si uvědomit, že tehdy stačilo velice málo, aby se 

situace definitivně vymkla kontrole a přehradní nádrž by byla zcela oddána na pospas 
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přírodním vlivům. Jako sypaná hráz nemá až natolik dobré vlastnosti v případě nežádoucího 

přelévaní vody přes korunu hráze. A vzhledem k tomu, že lze předpokládat v budoucnu opět 

výskyt těchto klimatických jevů a to i na výrazně více nežádoucí úrovni je probíhající 

rekonstrukce mnou hodnocena jako krajně důležitá.  

Pokud se zamyslím nad ostatními hrozbami musím hodnotit jejich aktuálnost jako velmi málo 

pravděpodobnou. Pravdou je že technická závada v podobě zablokování výpustí je reálná, ale 

je v silách obsluhy vodního díla ji za normální okolností zvládnout. U sypaných hrází vzniká 

zvýšená pozornost na stav tělesa hráze vzhledem k možným průsakům. Nemůžeme do 

budoucna vyloučit určité problémy, ale na základě stavu kontroly a zajištění situace si 

dovolím tvrdit, že tato hrozba je eliminována na nejnižší možnou míru. V dnešní době se nám 

výrazně otevírá otázka terorismu či sabotáže. Ovšem proveditelnost zásadních úkonů, které by 

závažným způsobem ohrozili samotnou bezpečnost přehrady je nepravděpodobná. 

Samozřejmě že vzhledem k tomu , že se bavíme o zábraně pitné můžeme spekulovat o 

případné snaze ohrozit nezávadnost pitné vody , či tímto směrem způsobit paniku. Kontrolní 

systém měření zdravotní nezávadnosti pitné vody je ovšem udržován na nejvyšší možné míře 

bezpečnosti. A rizika spojené s kontaminací spojenou například a autonehodou sou snižovány 

obrovským objemem vodní nádrže. 

Co se sesuvných území týče hodnotím jejich zabezpečení a monitorování jako dostačující, 

avšak zde spatřují určité nedokonalosti. Jako hlavní problém vidím v systému monitorování a 

kontrolování za extrémních podmínek (klimatické podmínky), kdy pro nás budou znamenat 

aktuální informace o chování sesuvu, klíčové vědomosti na základě kterých se budou dotčené 

osoby a orgány chovat a řídit. Je nesporné, že absence možnosti dálkového odečtu a tím 

okamžité schopnosti vyhodnocovat závažnost situace znesnadňuje práci dotčených orgánů 

povodí Odry či složek krizového řízení. 

Problematiku sesuvných území hodnotím jako závažnou bezpečnostní hrozbu provozování 

vodního díla Šance.  

8.5 Navrhovaná opatření 

Samotný fakt, že stávající stav technických schopností hráze je momentálně nedostačující 

hodnotit obšírněji nebudu, neboť je nutno přihlédnout k probíhající rekonstrukci , která po 

svém dokončení v roce 2013 celkově změní situaci a zásadně zvýši samotnou bezpečnost 

vodního díla. 

Dle mého posouzení by výrazným bezpečnostním prvkem byla možnost získávat informace 

z důležitých kontrolních systému na sesuvném území. První možností by byl přenos 
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informačních dat k osobám schopných rychle posoudit momentální vážnost situace. A to ať 

pomocí síťe GSM, nebo jinými způsoby (radiový signál, datový kabel), minimálně do prostor 

obsluhy VD případně vodohospodářského dispečinku. 

Mezi měřené prvky by měly patřit již výše zmíněné hodnoty veličin, které mohou signalizovat 

reálnou možnost sesuvu, tedy: úhrn srážek, výška hladiny podzemní vody ve studni K-6, 

průměrná 6-ti hodinová rychlost na ZTE – 21. 

Druhou výrazně efektivnější možností  by bylo napojení potřebných měřících čidel přímo na 

koncové prvky varování. To nám například nabízí systém MSKP. Systémem MSKP jsme 

schopni zajistit monitorování vybraných fyzikálních veličin v místě instalace koncového 

prvku. Je možnost připojit jakákoliv čidla pro měření fyzikálních veličin s napěťovým, 

proudovým nebo binárním výstupem. Zde bych navrhoval hlavně instalaci koncového prvku 

varování přímo na těleso hráze napojeného na čidlo měřící výšku hladiny v nádrži.  A i 

napojení dalších měřených veličin by znamenalo zvýšení úrovně prevence, celkové 

komplexní bezpečnosti systému a efektivnější způsob ochrany obyvatelstva vzhledem 

k varování a následné evakuaci ohrožených obyvatel. 

Na to navazuje další mnou navrhované opatření, které se týká vyšší úrovně informovanosti a 

zasvěcení dotčených obyvatel a orgánů. Pokud pominu klasické informační prostředky 

v podobě celoplošných, regionálních či místních sdělovacích prostředků, nabízí se možnost 

určité formy kampaně za využití vytvořených příruček sloužících obyvatelstvu ohroženému 

případnou katastrofou. Hloubku informaci  a rozsah materiálu by měl být prodiskutován a 

vytvořen odborníky z řad dotčených orgánů, tedy zástupci povodí Odry, geologické odborné 

veřejnosti a složek IZS. 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo  analyzovat současný stav bezpečnosti v rámci vodního díla Šance spojený s 

vyskytujícími se sesuvnými územími a navrhnout opatření se souvisejícími riziky. Zvolil sem 

následující postup. Nejprve sem se věnoval základním informacím z oblasti dělení a využití 

přehrad. Bylo nutné si také shromáždit údaje týkající se příčin poruch hrází, včetně základních 

definic a parametrů pro porušení sypaných hrází přelitím. Zdůraznit a popsat činnost 

technicko – bezpečnostního dohledu. Jak je známo nejdůležitější informace a zkušenosti 

získáváme na příkladech z minulosti. Tudíž po prostudování dvou zvolených historických 

události sem získal základní představu o hrozbách týkající se vodních děl, včetně chyb které 

je zapříčinily. 

Dále jsem se věnoval samotné přehradě Šance. Popisu využití, technické stránce a systému 

obsluhy tohoto vodního díla. V této oblasti sem nespatřil žádné zásadní nedostatky. 

Sesuvná území v okolí přehrady představovaly zásadní otázku už od vzniku přehrady. 

Kritické se ukázalo hlavně období za velkých povodní v roce 1997. Z těchto události je 

známo mnoho faktů a  již v minulosti vypracovaných odborných zpráv. Po jejich 

prostudování a pochopení jsem získal potřebné informace a podklady pro provedení 

potřebných analýz. 

K analyzování a zhodnocení situace jsem použil celkem tři analytické metody. Základní 

identifikace jednotlivých rizik jsem provedl pomocí diagramu příčin a následků, pomocí 

analýzy souvztažnosti jsem získal přehled o vztazích mezi riziky a  využitím programu Sféra 

jsem  vypočítal pořadí velikosti vlivu daných rizik. Výsledky analýz mohu hodnotit jako 

logické a věcné, přesně identifikující závažnost situace. 

Na základě těchto výsledků jsem provedl zhodnocení stávající bezpečnostní situace týkající se 

přehrady Šance. Jak v technické oblasti, tak v otázce krizové připravenosti.  Přičemž jsem 

také zhodnotil ohrožení vyvolaná sesuvem Řečice. Druhý sesuv – Kamenolom, nepředstavuje 

zásadní zdroj možného ohrožení. 

Následně jsem navrhl potenciální opatření zvyšující bezpečnost. A možnosti jejich 

implementace do stávajícího systému. Navrhovaná opatření umožňují efektivnější získávání 

potřebných a aktuálních dat. Čímž by se předešlo problémům, které v minulosti nastaly. Tím 

se mi podařilo splnit cíl práce. Práci samotnou lze využít jako zdroj informací pro osoby 

zabývající se danou problematikou a to z řad odborné i laické veřejnosti.   
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