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Summary 

The main goal of the thesis is to research recreational reservoirs in the Odra River 

Basin. The object of the introduction is to lead readers through a description of problems 

that occurred when meeting the target. The second and third chapters explore the character 

of the areas that compete in the region of the Odra River Basin. The fourth chapter deals 

with the delineation of chosen recreational water constructions and their short building 

history. The fifth chapter focuses on the water quality monitoring and water care. Finally, 

the conclusion evaluates the information gathered within the bachelor thesis. 

 

Keywords: Odra basin, geomorphology, geology, recreations reservoirs, clean of 

water. 

 

 

 

 

Anotace 

Práce se zabývá vybranými rekreačními nádržemi v povodí Odry. Úvod má za úkol 

uvést čtenáře do problematiky popisované oblasti s vytýčením cíle. Ve druhé a třetí 

kapitole je charakterizováno území spadající do povodí Odry. Čtvrtá kapitola se zabývá 

popisem vybraných vodních děl z hlediska rekreačního a stručnou historií výstavby a jejich 

konstrukce. Pátá kapitola je vyhrazena informacím o monitoringu a péči o vodu. Závěrem 

jsou zhodnoceny poznatky bakalářské práce. 

 

Klí čová slova: povodí Odry, geomorfologie a geologie, rekreační nádrže, čistota 

vody 
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 SEZNAM ZKRATEK 

 

aj.  a jiné 

GPS   global positioning systém – polohový družicový systém 

ha  hektar 

KHS  Krajská hygienická stanice 

KP  kulturní památka 

mil. m.3 miliónů metrů krychlových 

např.  například 

m n. m. metrů nad mořem 

NKP  národní kulturní památka 

NPP  národní přírodní památka 

OKD  ostravsko-karvinské doly 

PP  přírodní památka 

PR  přírodní rezervace 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

„Voda – základ života“ – motto, které vystihuje základní podmínku lidské existence. 

Voda je nezbytná pro vznik organického života. Voda jako prvek prostředí dokáže krajinu 

zvelebit nebo ji může svými ničivými účinky přetvořit.  

Již v minulosti zastávala voda prioritní místo v životě lidí, kteří se naučili před ní 

nejen chránit, ale také se ji naučili vhodně využívat. Nebyla vnímána jen jako hlavní složka 

života, ale její význam pro společnost byl rozšířen i v oblasti rekreace, sportu a prožití 

nových zážitků. Zároveň se začala využívat jako spolehlivý zdroj energie. Zeměkoule je 

tvořena 75% vodní plochy. Na pevninách jsou její zásoby rozloženy nepravidelně, a proto 

byly vybudovány vodní nádrže, které vyrovnávají přebytky a úbytky vody v jednotlivých 

oblastech. Vodní nádrže bezpochyby patří k nejdůležitějším a nejrozsáhlejším dílům 

vodního stavitelství. Vyznačují se mimořádně náročnou výstavbou, závisející např. na 

morfologii terénu, geologických poměrech oblasti a zdrojích materiálu, o kterých 

pojednávám ve své práci. 

Pro účely své práce jsem se zaměřila na vybrané rekreační vodní nádrže vyskytující 

se v povodí Odry. Popisuji pět rekreačních nádrží, které byly na tomto rozsáhlém, 

geologicky různorodém a geomorfologicky členitém území vybudovány a poukazuji, že 

podnět pro jejich vybudování spočíval hlavně v zásobování průmyslu vodou, až druhořadě 

v rekreačním využití. 

Cílem této práce je obeznámit čtenáře s těmito nádržemi z hlediska technického a 

rekreačního využití a také seznámit je se základními úkony, které jsou spojeny s 

monitoringem čistoty vody v nádržích. 
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2 POVODÍ ODRY – VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Plocha mezinárodního povodí Odry činí na území České republiky 7 217 km2. Do 

této plochy se zahrnují také plochy povrchových vodních útvarů. Každé povodí je 

ohraničeno rozvodnicí, myšlenou hranicí určující geomorfologické rozhraní mezi 

sousedními povodími.  

Povodí Odry je nejmenším povodím na území České republiky a rozprostírá se 

směrem ze severozápadu na jihovýchod. Na jihozápadě sousedí vedle rozvodnice 

Baltského a Černého moře s oblastí povodí Moravy a povodím Váhu. Na severovýchodě 

sousedí s polskou částí povodí horní Odry a s povodím Visly. Zároveň Odra vtéká na 

území Polské republiky soutokem Odry a Olše v místě, kde se nachází město Bohumín a 

opouští tak české území po více než 135 km (Broža et al. 2005). 

Řeka Odra sice nepatří mezi největší a nejvodnatější řeky v Evropě, přesto má velký 

význam z hlediska hydrologického, hospodářského i politického. Na našem území se 

rozkládá pouhých 6% jejího povodí, které zahrnuje oblast severní Moravy a Slezska. 

K povodí patří dílčí povodí Lužické Nisy, Smědé a Stěnavy v severovýchodních Čechách.  

Odra vzniká spojením tří pramenných potoků, které vytékají z Oderských vrchů. 

Pramen řeky Odry se nachází na území Vojenského újezdu Libavá pod Fidlovým kopcem 

v nadmořské výšce 634 m, severozápadně od obce Kozlov. Délka toku na území České 

republiky je pouhých 131 km, její celková délka je 861 km. Na horním toku rozděluje 

Domašovskou a Vítkovskou vrchovinu, přes kterou protéká do Oderské brány a dále do 

Ostravské pánve (Brázdil et al. 2007). 

Celá oblast povodí Odry je značně výškově členitá a vyznačuje se nadprůměrnými 

srážkami. Je to dáno jejím umístěním. Toto území tvoří z velké části hory a roviny. 

Pánevní oblasti zde tvoří pouhých 16% území.  

Povodí Odry (obr. 1) zasahuje do Moravskoslezského kraje v okresech Bruntál, 

Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Přerov, Šumperk a Ostrava. Jen 

menší částí zasahuje do Olomouckého kraje v okrese Jeseník. Dále do oblasti povodí Odry 

spadají tři velkoplošná chráněná území CHKO Jeseníky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy 

(Ženatý et al.1984). 
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Obr. 1 Oblast povodí Odry (internet - 1) 
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3 GEOMORFOLOGICKÁ A GEOLOGICKÁ STAVBA  

 ZAJÍMAVÉ OBLASTI 

Území moravskoslezské části povodí Odry je tvarově a horopisně tvořeno dvěma 

územními celky. Prvním územním celkem je soustava Českého masivu, kam spadá 

severozápadní část povodí. K soustavě Karpat, která představuje druhý územní celek, patří 

jihovýchodní část povodí. 

3.1 Geomorfologická stavba zájmového území 

Do severozápadní části povodí Odry náleží Jeseníky. Patří do soustavy Českého 

masivu, která je po geologické stránce starší než oblast Beskyd. Zásadní jesenická část se 

utvářela v prvohorách, v době variského vrásnění, kdy sedimenty nacházející se v mohutné 

sníženině byly postiženy rozsáhlou horotvornou činností. Reliéf této oblasti byl utvářen 

alpinským vrásněním v třetihorách, kernými posuny a vulkanickou činností. V této oblasti 

probíhaly denudační pochody s mnohem větší intenzitou než v jihovýchodní části povodí, 

proto je členitost tohoto terénu jemnější. 

Jihovýchodní část povodí Odry tvoří Beskydy, které byly utvářeny geologicky 

mladšími horotvornými procesy. Během třetihor byly tamější uložené sedimenty zvrásněny 

v mohutné horstvo alpsko-karpatského systému. Základ struktury Beskyd byl vytvořen 

vrásněním, během kterého došlo k nasunutí příkrovů tvořených horninami flyše, nejčastěji 

pískovci, jílovci a jílovitými břidlicemi. Reliéf jihovýchodní části povodí je docela výrazný 

i přesto, že na tomto území probíhalo vrásnění a denudace. 

Hlavním geomorfologickým činitelem nižších poloh povodí byl pevninský ledovec, 

který zasáhl v  období čtvrtohor dvakrát k Moravské bráně. Tento ledovec se výrazně 

podílel na dotvoření dolní Ostravské pánve povodí v jejím dnešním tvaru (Ženatý et al. 

1984). 

Členitost mezi oblastí jesenickou a beskydskou udává podélný sklon jejich toků. Obě 

pramenné oblasti se nacházejí zhruba ve stejné výškové úrovni, avšak v  Jeseníkách je 

délka dráhy odtoku dvojnásobně větší než v Beskydech. To znamená, že sklon 

beskydských toků je zhruba dvojnásobný proti tokům jesenickým. Kratší beskydské 
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přítoky Odry představují však trvalý zdroj vodohospodářských problémů, ke kterým 

dochází při odtoků velkých vod. 

Morfologické poměry vycházejí z geologické a horninové stavby povodí. Z pohledu 

utváření a charakteristiky říční sítě patří mezi jeden z hlavních rozdílů obou částí povodí 

jejich odolnost vůči erozi (Brosch, 2005). 

3.2 Geologická stavba zájmového území 

Z geologického hlediska je beskydská část povodí složena z druhohorních a 

třetihorních usazenin, které velmi snadno podléhají denudaci i vodní erozi. Území Beskyd 

je součástí flyšového pásma Západních Karpat, které se vyznačuje rytmickým střídáním 

jílovců, prachovců, pískovců a slepenců (obr. 2). V obdobích trvalejších dešťů jsou 

drobnější frakce psefitických sedimentů unášeny vodou a vytvářejí ve středních a dolních 

tratích toků štěrkové lavice. Jednotlivá pásma beskydského masivu jsou různě odolná vůči 

erozi. Horniny v severním pásmu, tvořené godulskými a istebňanskými vrstvami příkrovu, 

jsou odolnější než horniny jižního pásma. Ty jsou utvářeny vrstvami magurskými. 

Základem těchto vrstev jsou jílovcové vrstvy, které jsou značně náchylné k erozi. Při 

rozvolnění vrstev vzniká velmi jemný rozptyl jílových částic ve vodě a tvoří se těžko 

usaditelné kaly. Tyto kaly nepříznivě ovlivňují za povodňových průtoků kvalitu vody ve 

vodárenských nádržích. 

Jesenická oblast povodí je z geologického hlediska velmi složitá a pestrá a utvářela 

se v prvohorách. Převažují zde odolnější struktury krystalinika Českého masivu s převahou 

metamorfovaných hornin např.: rul, svorů. V severní části, na území Rychlebských hor, 

převládají horniny vyvřelé. Eroze se v této oblasti vyskytuje jen ojediněle, a to spíše jenom 

v horských polohách. Ke svahovým sesuvům dochází pouze ve vrcholové oblasti Hrubého 

Jeseníku. Nejznámějším sesuvem a zároveň nejrozsáhlejším, který nastal po přívalovém 

dešti, byl sesuv z Červené hory do údolí Děsné v povodí Moravy a do údolí Bělé v povodí 

Odry roku 1921 (Ženatý et al. 1984). 

S geologickými poměry souvisí výskyt půdních typů. V povodí jsou nejrozšířenějším 

půdním typem podzoly, které zaujímají více než 80 % z celkové plochy. Půdy horských 

poloh tvoří 12 % z celkové plochy. Nejmenší plochu na území povodí Odry zaujímají půdy 

nivní a rendziny (2 %) (Brosch, 2005). 
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Obr. 2 Geologická souvrství v povodí Odry (Brosch, 2005) 

3.3 Orografické poměry 

V karpatské části povodí Odry vévodí Moravskoslezské Beskydy, jejichž nejvyšším 

vrcholem je Lysá hora s nadmořskou výškou 1324 m. Beskydy procházejí povodím ve 

dvou pásmech. Severní pásmo, označované jako kulminační, má větší reliéfovou členitost, 

větší průměrnou výšku i vyšší vrcholy. V jižním pásmu zvaném Západní hory je členitost 

pohoří menší, je celkově nižší než severní pásmo. Díky souvislosti území tvoří přirozenou 

hranici mezi Českou republikou a Slovenskem. Vnější okolí masivu Beskyd je tvořeno 

nižšími pahorkatinnými útvary (Ženatý et al. 1984). 

V oblasti Českého masivu je nejvyšším bodem celého povodí Praděd se svou 

výškou 1492 m n. m., který patří do masivu Hrubého Jeseníku. Zde hory překračují vždy 
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výšku 1000 m n. m. Tímto se zřetelně odlišuje od pohoří Nízkého Jeseníku, které k němu 

přiléhá. 

 Na severu oblasti, kde se nacházejí okrajové přítoky Odry, se rozprostírají 

Rychlebské hory, které se svažují do Hornoslezské nížiny. V jižní části povodí řeky Odry 

z levé strany se rozléhají Oderské vrchy, které spadají do sníženiny Moravské brány. 

 Nejnižší částí povodí je Moravská brána – údolní niva řeky Odry. V její dolní 

oblasti přechází niva do Ostravské pánve, která navazuje na nížinu v Polsku. Zde se stékají 

hlavní řeky povodí Odry: Olše, Ostravice a Opava, která přitéká do povodí z levé stany, 

posílena Moravicí. Pravostrannými přítoky jsou Ostravice a Olše. Nejnižším bodem celého 

povodí na našem území je místo, kde Odra na soutoku s Olší opouští území České 

republiky (190 m n. m.) (Brosch, 2005). 

3.4 Klimatické poměry 

Podnebí povodí Odry má charakter evropského mírného pásu. Je ovlivňováno 

oceánským klimatem, které působí od západu a kontinentálním klimatem, jenž působí od 

východu, spolu s tuhými zimami a horkými léty. Podnebí svým způsobem ovlivňuje taktéž 

Jaderské a Baltské moře. Četnost srážek se odvozuje od nadmořské výšky, ve které se 

lokalita nachází. K srážkově nejbohatším oblastem povodí patří Beskydy. Hřeben 

beskydského masivu, orientovaný severovýchod – jihozápad, je z velké části ovlivněn 

západním prouděním, které převažuje. Nejvydatnější srážky o objemu 1565 mm, jsou na 

Lysé hoře, naproti tomu na vrcholové části Jeseníku bylo naměřeno okolo 1300 mm 

srážek. V oblasti Hlučín – Opava – Krnov dochází ke srážkovému stínu na závětrné straně 

Jeseníků, který způsobuje, že v této oblasti je nejnižší výskyt srážek. Nejvíce srážek 

převládá hlavně v létě v červenci, nejméně srážek se vyskytuje v měsíci únoru. V 

Jeseníkách bývá období trvajících dešťů mnohem delší než v Beskydech (Brosch, 2005). 

S nadmořskou výškou souvisí také teplota, která může při vzestupu výšky o 100 m 

klesat v rozmezí od 0,5°C do1°C. Příkladem může být nejvyšší vrchol Beskyd -  Lysá 

hora, která má v průměru 2,6°C, kdežto v nejníže položených oblastech se průměrná 

teplota pohybuje okolo 7°C. Na klimatické poměry má vliv také vítr. Ovlivňuje oblačnost, 

srážky a teplotu.  



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  15 

 

V povodí Odry patří k územím nejbohatším na srážky Beskydy a Jeseníky. Na obr. 3 

jsou znázorněny tmavou barvou. Oblasti znázorněné světlejší barvou, představují území 

s menším výskytem srážek (Ženatý et al. 1984). 

 

Obr. 3 Průměrný srážkový úhrn v mm na m2 (Brosch, 2005) 

Povodí Odry, s ohledem na hlavní tok, má mírně nesouměrný tvar. Největší plochu 

povodí představují jesenické přítoky, beskydskou část (karpatskou) tvoří jen 35,1% na 

pravé straně povodí. Tvar říční a údolní sítě jesenické části povodí je pravoúhlý, kdežto 

v beskydské části má říční síť z velké části stromovitý tvar.  

Na území povodí Odry dochází velmi rychle k povodním. Razantní průběh povodní 

způsobují krátké toky s vysokým spádem, které vznikly v důsledku orografických poměrů. 

Po nich se dotokové vlny dokáží šířit ve velmi krátkém časovém intervalu (Ženatý et al. 

1971). 
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4 REKREAČNÍ VODNÍ NÁDRŽE V POVODÍ ODRY  

Beskydy a Jeseníky jsou z turistického hlediska vzácně atraktivní území, proto byly 

obohaceny o vodní plochy umělých nádrží, které krajinné hodnoty tohoto území 

mnohonásobně umocňují. Vymezení vhodných rekreačních oblastí a budování rekreačních 

středisek určují biofyzikální podmínky, které se nemění nebo se lidskou činností zhoršují.  

Rekreační nádrže se začaly budovat pro uspokojení lidských potřeb a zájmů. 

Představují umělý prostor, který je vytvořený přehradní stavbou a shromažďuje se v něm 

velké množství vody určené pro různé vodohospodářské účely. Tento prostor je tvořen 

údolím řeky až po nejvyšší vodní hladinu, která vznikla vzdutím původní hladiny v řece 

(Kratochvíl, 1961). 

Rekreace, odvozená z anglického slova recreation, je předřazena pojmu rekreační 

nádrže a označuje čas nebo aktivitu, kterou lidé věnují aktivnímu nebo pasivnímu 

odpočinku, při kterém regenerují svoje tělo nebo mysl. Vymezuje rovněž prostor, který 

umožňuje realizaci zálib a zájmů, což v našem případě splňují vodní nádrže (internet - 2). 

Rekreace, ve všech formách uskutečňována ve styku s vodou, je velmi oblíbená. Zahrnuje 

např.: koupání a plavání, veslování a plachtění, slunění a krátkodobý pobyt ve vodě, 

sportovní rybolov, pobyt u vody tj. táboření, kempování (obr. 4), chataření, rekreační 

individuální a hromadná doprava po vodě, vodní lyžování a ostatní činnosti (Říha, 1987). 

 

Obr. 4 Kempování u přehrady Těrlicko (originál 2009) 
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Samotné koupání a pobyt u vody je velmi významný pro udržení a posílení zdraví 

lidí. Zvláště působí pozitivně na nervovou soustavu, oběhové ústrojí a otužilost. 

Předpoklad velké návštěvnosti rekreačních nádrží tkví v jejich dostupnosti, lákavosti 

vodních ploch, mezi které lze zařadit speciálně vybavený a upravený přístup do vody 

vhodný k provozování vodních sportů (Šálek, 1996).  

Pro rekreaci jsou příhodně využívány vodní plochy se stojatou i s proudící vodou, 

přirozené i umělé vodní nádrže. Nádrže určené pro rekreaci musí splňovat následující 

podmínky: přijatelnou kvalitu a teplotu vody, mírný sklon břehu, hloubku vody v rozmezí 

od 0,3 až 3 m. Zároveň musí být plocha hladiny dostatečně velká a zázemí musí 

poskytovat nejen plochu pro travnatou i písčitou pláž, ale také nejzákladnější služby, jako 

jsou hygienická zařízení, občerstvení a stanice plavčíka (Ženatý et al. 1971). 

4.1 Rekreační nádrže v povodí Odry 

Ve své práci jsem se zaměřila na rekreační nádrže v povodí Odry, které jsou 

spravovány podnikem Povodí Odry. Jedná se o tyto nejvýznamnější a největší nádrže: 

Žermanice, Těrlicko, Olešná a Slezská Harta. Výjimkou je přehrada Baška, která je 

rozměrově menší nádrží a z hlediska vodárenských účelů méně významná. 

Údolní nádrže větších rozměrů neslouží jen pro potřeby rekreace, jsou využívány i 

pro vodárenské účely. Zejména jsou důležité jako dodávky užitkové vody pro průmysl, 

doly a energetiku a plní funkci ochrany před povodněmi. Retenční prostory víceúčelových 

nádrží jsou vyhrazené pro zachycení podstatné části povodňových objemů, dále slouží jako 

ochranné hráze podél úseků vodních toků (Kratochvíl, 1961). 

Vedle velkých a pro zásobování vodou klíčových nádrží, bylo v povodí Odry 

postaveno také několik rozměrově menších nádrží, jako např. Pocheň, Větřkovice a 

zmíněná nádrž Baška. Malá vodní nádrž, jako je i Baška, je umělá vodní nádrž vytvořená 

zemní hrází nepřesahující zpravidla výšku 10 metrů. Obsah nádrže by neměl přesahovat 

jeden milión m3 a plocha nádrže není omezená. Hlavním charakteristickým rysem malé 

nádrže je malá hloubka vody. Lze říct, že malé vodní nádrže mají všechny funkce jako 

velké nádrže a navíc disponují funkcemi čisticími, intenzivním chovem ryb a vodní 

drůbeže (Ženatý et al. 1971). 
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Před vlastní charakteristikou jednotlivých vodních nádrží uvádím přehled vybraných 

rekreačních nádrží v povodí Odry v tab. 1, která zobrazuje chronologicky jednotlivé nádrže 

a jejich vzájemná srovnání v několika oblastech, např. z hlediska typu hráze, podloží, účelu 

atd. 

Tab. 1 Přehled rekreačních nádrží v povodí Odry (Brosch 2005, upraveno) 

název 

údolní 

nádrže 

Žermanice Baška Těrlicko Olešná Slezská 

Harta 

tok Lučina Baštice Stonávka Olešná Moravice 

uvedení do 

provozu 

1958 1961 1962 1964 1997 

typ hráze tížní 

betonová 

sypaná 

zemní 

sypaná 

zemní 

sypaná 

zemní 

sypaná 

kamenitá 

těsnění betonové hlinité hlinité hlinité hlinité 

podloží karpatský 

flyš, jílovité 

břilice, 

pískovce 

hrubé štěrky, 

sprašové 

hlíny 

karpatský 

flyš, jílovité 

břilice, 

pískovce, 

ojediněle 

výskyt  

těšinitů a 

tufitů 

pískovce 

s vložkami 

slepence a 

břidlice, 

jilovce, 

štěrky, 

spraše, hlíny 

pískovce, 

jílovce, 

hlíny, 

hlavní účel P, O, N, R, E R, N, 

rybolov 

P, O, N, R, E N, O, R, P E, P, O, R, 

doplňování 

VD 

Kružberk 

Pozn.: 

O – ochrana před povodněmi 

E – energetické využití 

N – nadlepšování průtoků  

P – zásobení průmyslu 

R – rekreace 
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4.1.1 Stručná charakteristika přehrady Žermanice 

Přehrada Žermanice je postavena v horní partii povodí řeky Lučiny, která je 

pravostranným přítokem řeky Ostravice. Byla vybudována v letech 1951 – 1958. Nachází 

se 8 km od města Havířov, ve kterém žije skoro sto tisíc obyvatel, kteří přehradu s velkou 

intenzitou rekreačně využívají. Prvenství v účelu nádrže nepatří rekreaci, její hlavní účel 

spočívá v zásobení podniků provozní vodou. Dodávku zajišťuje pro tyto závody: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a Biocel Paskov.  

Žermanická přehrada (obr. 5) je využívaná nejen pro zásobování ostravského 

průmyslu, slouží také k ochraně před povodněmi, dále k nadlepšování průtoků v toku pod 

přehradou a z části se používá k výrobě elektrické energie (Broža et al. 2005). 

 

Obr. 5 Přehrada Žermanice (internet - 3) 

Pro nedostatečnou vodnost Lučiny si Žermanická přehrada vyžádala vybudování 

převodu vody z řeky Morávky. Tento převod byl dokončen v roce 1959. K vysoké čistotě 

přehrady přispívá hlavně řeka Morávka, pramenící v nedalekých Beskydech (internet - 4). 
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Tab. 2 Základní údaje (Broža et al. 2005) 

Obec Žermanice 

Tok Lučina 

Výška hráze nad terénem 32 m 

Délka hráze v koruně 314 m 

Objem nádrže 25, 27 mil. m3 

Výstavba 1951 - 58 

V Tab. 2 jsou uvedeny základní údaje, podle kterých činí celkový objem vody 

v nádrži 25, 27 mil. m3. Prostor této nádrže je rozčleněn na části retenční, zásobní a stálé 

nadržení. Odběr vody z nádrže je umožněn přes dvě potrubí o průměru 0,9 m s příslušnými 

ovládacími uzávěry. Na obr. 6 je znázorněn příčný řez tížné železobetonové hráze.  

 

Obr. 6 Příčný řez hrází (internet - 5) 

Rekreace 

Tato přehrada patří k  nejvyhledávanějším rekreačním místům obyvatel Severní 

Moravy. Od přehrady je nádherný výhled na panoráma Beskyd a zvláště pak nejvyšší 

vrchol - Lysou horu. Nádrž se nachází v  prosluněném údolí s pozvolnými břehy, které 

jsou zarostlé vysokou neudržovanou trávou. Povrch je zde mírně zvlněný, nenáročný a je 

vhodný i pro méně zdatné turisty. Poskytuje možnosti koupání, projížděk na loďkách nebo 
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na šlapadlech a rybářské vyžití. V místní nádrži žije mnoho druhů ryb např.: kapr, cejn, 

štika, candát, lín, úhoř, okoun, pstruh. Celoročně se zde uloví zhruba 15 tun ryb. Z vodních 

sportů se nejčastěji nabízí windsurfing a jachtaření.  

V okolí přehrady je několik tenisových kurtů, půjčoven lodí, lezecká stěna i hřiště na 

volejbal, nohejbal a fotbal. Dále zde nechybí stolní tenis, ani možnost zahrát si kuželky. 

Kromě tohoto je v těsné blízkosti přehrady mnoho možností k ubytování. Jedná se o 

luxusní hotely, menší penziony, přístav, chatky (obr. 7) a je zde také možnost postavení 

stanu v kempech (2x Domaslavice, Soběšovice, Lučina) nebo v rekreačních střediscích 

(internet - 6). 

 

Obr. 7 Chatky v blízkosti přehrady Žermanic (originál 2009) 

Tato lokalita rovněž nabízí výběr túr do Beskyd, vzdálených asi 15 kilometrů. Terén je 

vhodný také pro cyklisty. Kolem přehrady je hustá síť cyklistických tras, které vedou 

k zajímavým objektům v okolí. Nejoblíbenější stezkou je naučná stezka u Žermanic 

v Horních Domaslavicích, která se zaměřuje na historické a jiné zajímavosti obce. Nádrž 

obklopují obce Lučina, Žermanice, Soběšovice, Dolní a Horní Domaslavice, nabízející 

různé služby. Žermanice jsou vstupním místem do rekreační oblasti přehradní nádrže a 

jejich zvláštností je PP Žermanický lom, který vznikl při stavbě přehrady (internet - 7). 

Těšínitový lom (obr. 8) je zatopený a částečně zazemněný. Na jeho dně vznikly 

mokřady a rozlehlá vodní plocha. V  lomu se daří několika druhům rostlin např. přesličce 
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různobarevné a ostřici šupinoplodé (obr. 9), které patří mezi kriticky ohrožené. Lom byl 

vyhlášen za PP již roku 1992. 

      

Obr. 8 Žermanický lom (internet - 8)           Obr. 9 Ostřice šupinoplodá (internet - 9) 

Údolní nádrž Žermanice je využívána především v letních měsících. Až na výjimky 

má přehrada poměrně kvalitní vodu i v období léta. Plocha nádrže spadá do výkonu 

rybářského práva Českého rybářského svazu a provozuje se na ní sportovní rybolov (Broža 

et al. 2005). 

K přednostem přehrady patří tyto aspekty: dobrá dostupnost, krásná okolní příroda, 

čistý vzduch a dostačující ubytování. 

Historie výstavby Žermanické přehrady 

První zmínku o postavení přehrady na řece Lučině obsahoval starý rakousko – 

uherský program z roku 1911, tehdy ale měla být postavena v  Šumbarku – městská část 

Havířova. O výstavbě přehrady na tomto místě se uvažovalo až do roku 1941, kdy se po 

studijních pracích provedených pro Moravskoslezský zemský národní výbor naskytlo nové 

vhodnější místo pro přehradu v obci Žermanice.  

Stavba nádrže u Žermanic byla roku 1946 zařazena do prvního poválečného 

programu. Původně měla být postavena jen pro zásobování Vítkovických železáren, které 

se chtěly podílet i na nákladech výstavby. Tímto byla stavba do jisté míry preferována, i 

když se k účelům přehrady řadilo zásobovaní a ochrana před velkými vodami.  

Požadavky na velikost nádrže se v poválečném období stále měnily. Od počátečních 

9 mil. m3vzrostl požadavek na objem nádrže až na 25 mil. m3; stalo se tak po rozhodnutí 
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výstavby hutního kombinátu Nová huť v Kunčicích. Velikost nádrže určovaly také 

následující faktory – požadavky na dodávku vody, kterou limitovaly geologické podmínky 

a malá vodnatost řeky Lučiny. To se vyřešilo převáděním  vody ze sousedního povodí řeky 

Morávky. Hlavním úmyslem bylo odvádět část průtoků do Žermanic i za povodní a tímto 

zlepšovat povodňovou situaci na řece Ostravici (Brosch, 2005). 

Průběh a problémy stavby 

Při výstavbě Žermanické přehrady kladla na stavebníky, projektanty a stavební firmu 

největší nároky nejednoznačnost geologických poměrů. Na levém břehu byla jakost 

skalního podloží, které je tvořené břidlicemi dobrá, na rozdíl od pravého břehu, který je 

tektonicky narušen (Brosch, 2005). 

Současně se silnicí byla hráz dokončena v roce 1957, ve kterém se nádrž začala 

napouštět jarními vodami. Zkušební provoz přehrady byl zahájen v roce 1958. Avšak voda 

zadržená přehradou zatopila, spolu se středem bývalé obce Soběšovice, kostel se 

hřbitovem, školu, mlýny, domy a zemědělské usedlosti. Jednalo se celkem o 120 budov. 

Náhrady za tyto škody byly velice nízké nebo téměř žádné. Investor byl ale nucen 

vybudovat ve sféře nákladů na stavbu i náhradní bydlení, které bylo upraveno na území 

Dolních Soběšovic na 45 standardně vybavených dvojdomků. Ty vytvořily základ nové 

obce Lučina. 

V roce 1999 bylo přistoupeno ke generální rekonstrukci koruny hráze, která byla 

velmi nákladná a byla provedena z důvodu porušení izolace na hrázi. K této poruše došlo 

v důsledku působení atmosférických vlivů a intenzivního silničního provozu po koruně 

hráze (Broža et al. 2005). 

4.1.2 Stručná charakteristika přehrady Těrlicko 

Údolní nádrž Těrlicko, nacházející na řece Stonávce, prakticky sousedí s vodním 

dílem Žermanice. Je postavena na svazích Těšínské pahorkatiny, stejně jako stejnojmenná 

obec Těrlicko, v nadmořské výšce 302 m. Leží mezi Českým Těšínem a Havířovem, jižně 

od karvinské části Ostravsko-karvinského revíru (Broža et al. 2005). 

Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1955 – 1964. Důležitým a hlavním podnětem 

pro její výstavbu byla nezbytnost vody pro doly a Třinecké železárny. Kromě toho se 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  24 

 

Těrlická přehrada (obr. 10) stala velmi významnou rekreační lokalitou. V její blízkosti se 

nacházejí tři veřejné pláže a největší atrakci zde představuje vlek pro vodní lyžování, který 

je jediným zařízením svého druhu na Moravě a ve Slezsku. 

 

Obr. 10 Přehrada Těrlicko (internet - 10) 

K účelům, kvůli kterým byla nádrž vystavěna, patří také funkce povodňové ochrany 

a nalepšování průtoků ve Stonávce. Nádrž byla v 70. letech 20. století posílena výstavbou 

přivaděče z Ropičanky z důvodu zásobování elektrárny Dětmarovice provozní vodou 

(internet - 11). 

Tab. 3 Základní údaje (Broža et al. 2005) 

Obec Těrlicko 

Tok Stonávka 

Výška hráze nad terénem 30 m 

Délka hráze v koruně 617 m 

Objem nádrže 27,39 mil. m3 

Výstavba 1958 - 63 

Dle tab. 3 dosahuje hráz nad údolím Stonávky maximální výšky 30 m a je dlouhá 

617 m. Nádrž o objemu 27,39 mil. m3 je rozdělena na části stálého nadržení, zásobního 

objemu, ochranného objemu a na pododdíl objemu ovladatelného. Na obr. 11 je zobrazen 

příčný řez hrází, který zobrazuje první sypanou konstrukci dané velikosti v povodí Odry. 
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Obr. 11 Příčný řez hrází (internet - 12) 

Rekreace 

Přehrada Těrlicko se rozprostírá na ploše 277 ha, její hladina se nachází v nadmořské 

výšce 270 m (internet - 13). Břehy přehrady jsou zarostlé hustou vysokou trávou, vstup do 

vody je ovšem upraven. V létě jsou kolem přehrady rozestavěny stánky s občerstvením a 

restaurace. V západní a jižní části nádrže je možné tábořit. V blízkosti nádrže se pro 

návštěvníky nacházejí loděnice s půjčovnami loděk a sportovních potřeb a již zmíněný 

vlek pro vodní lyžování. Na přehradě provozují svoji činnost mimo klub vodního lyžování 

i dálkoví plavci, dva oddíly jachtařů a působí zde také klub sportovního potápění, který je 

mezinárodně úspěšný. Kromě těchto aktivit je zde možné i rybařit. Nejhojnější rybou 

v Těrlické přehradě je kapr, dále pak štika, candát, úhoř a pstruh.  

V okolí přehrady (obr. 12) je soustředěno mnoho rekreačních a ubytovacích zařízení. 

Ubytovat se je možné v penzionech, motelu, autokempu či v chatkách.  
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Obr. 12 Okolí přehrady Těrlicko (originál 2009) 

Kolem přehrady vede hlavní trasa cykloturistického okruhu Euroregionu Těšínské 

Slezsko o délce 220 km. Pro méně zdatnější cyklisty se zde nacházejí i méně náročné 

cyklistické túry. Dále je u západního břehu přehrady vybudován Těrlický okruh pro 

závodní motorismus. Návštěvníci vodní nádrže Těrlicko mohou podnikat túry po 

vyznačených trasách s mírně zvlněným terénem do blízkých Beskyd nebo mohou navštívit 

sousední rekreační středisko Žermanickou přehradu. V obci Těrlicko, v jejím nejvyšším 

místě – Babí hora (423 m n. m.) se nabízí krásný výhled nejen na Beskydy, ale také na 

značnou část Těšínského Slezska. Podél říčky Stonávky, vede naučná stezka „Těrlické 

mokřady“. Trasa je dlouhá asi 2,5 km a navazuje na modře značenou turistickou trasu 

Frýdek Místek – Žermanická přehrada – Český Těšín. Těrlická přehrada je vzdálena 20 km 

od Ostravy, 17 km od Třince a od Karviné pouhých 10 km. Je dostupná pouze 

automobilovou dopravou, vlakové spojení zde nebylo zavedeno (internet - 14). 

Historie výstavby Těrlické přehrady 

Údolní nádrž Těrlicko na říčce Stonávce je jediným významným přehradním vodním 

dílem v povodí Olše. Do ideového vodohospodářského plánu povodí Odry byla zahrnuta 

až v důsledku kritické zkušenosti související s nedostatkem vody za 2. sv. války. Plán byl 

vypracován na základě revidovaného poválečného přehradního programu roku 1946. 
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Ochranný význam nádrže byl přisuzován Těrlické přehradě v kombinaci s přehradou na 

přítoku řeky Olše v Jablunkově na bystřině Lomná. Státní hospodářský plán z roku 1953 

poukazoval na účelnost přehrady Těrlicko v energetickém využití a v tzv. intervenčním 

hospodaření (tj. udržování průtoků pod přehradou o velikosti umožňující bezporuchové 

odběry z toku s přečerpáváním do Třineckých železáren do doby, než bude vybudována 

přehrada na Lomné). Zájem průmyslu o financování stavby Těrlické přehrady byl 

nedostatečný. Vítkovickými železárnami byla více preferována výstavba Žermanické 

přehrady. Ovšem na základě provedené studie, týkající se komplexního rozvoje výstavby 

ostravsko-karvinského revíru, bylo zjištěno, že při předpokládaném trojnásobném zvýšení 

těžby uhlí nebudou dodávky vody stačit.  

Na počátku 20. století bylo nalezené místo pro přehradu výhodné po morfologické i 

geologické stránce. Určujícím faktorem výstavby bylo geologické podloží, které bylo 

tvořeno převážně málo propustnými jílovitými břidlicemi a jílovci s větší mírou 

stlačitelnosti. Hráz přehrady byla nasypána ze štěrkopísků smíchaných s vyhořelou důlní 

haldovinou, pro těsnící jádro byly použity sprašové hlíny.  

Velikost nádrže byla ovlivněna potřebou množství provozní vody pro doly a 

energetiku. Třinecké železárny pokrývaly 20% požadavků na potřebu vody a celkový 

objem nádrže byl nakonec upraven na 27,39 mil. m3.  

Průběh a problémy stavby 

Na průběh výstavby přehrady mělo zásadní vliv mnoho faktorů, a to jak hektická 

doba 50. let 20. století, tak i snaha o urychlení stavebních prací. Kritická situace nastala za 

povodně v červenci 1960, kdy se potrubí připlaveným materiálem ucpalo a voda v nádrži 

nečekaně stoupla o 9 metrů a zatopila injekční štolu přehrady. V prosinci 1962 byla 

přehrada dostavěna, avšak do roku 1964 probíhaly ještě dokončovací práce. Protože byla 

Těrlická přehrada chápána Báňským úřadem jako jednoúčelové dílo sloužící k zásobování 

důlního provozu vodou a k rekreaci, byly jím potlačovány ostatní vodohospodářské funkce 

díla. To se ovšem projevilo na nedostatečném vybavení vodního díla a tyto nedostatky byly 

proto za plného provozu v  následujících letech dodatečně odstraňovány (Brosch, 2005). 
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4.1.3 Stručná charakteristika přehrady Olešná 

Vodní dílo Olešná leží na stejnojmenné řece, levostranném přítoku řeky Ostravice, 

podle které byla pojmenována. Nachází se v podhůří Beskyd, na vnějším okraji města 

Frýdek – Místek s 61 000 obyvateli, kteří se na přehradu mohou dopravit v rámci služeb 

městské hromadné dopravy.  

Nádrž Olešná (obr. 13) byla vybudována v letech 1960 až 1964 na základě plánu 

výstavby malých vodních nádrží, které byly určeny pro potřeby průmyslu, rekreace, chovu 

ryb, a její úloha spočívala hlavně v povodňové ochraně obcí Paskov a Žabeň  

(internet - 15). 

 

Obr. 13 Nádrž Olešná (internet - 16) 

Parametry nádrže sice přesahují velikost malých nádrží, ale její vznik je odvozen 

z koncepce malých vodních nádrží. Strukturou železobetonového objektu členěného na tři 

části obdélníkového tvaru představuje nádrž Olešná ojedinělou konstrukci nádrží severní 

Moravy a Slezska. V současné době se nádrž stala významným zdrojem provozní vody pro 

podnik Celulózka v Paskově (dnes Paskov a.s.). 
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Tab. 4 Základní údaje (Broža et al. 2005) 

Obec Frýdek – Místek 

Tok Olešná 

Výška hráze nad terénem 18 m 

Délka hráze v koruně 393 m 

Objem nádrže 4,41 mil. m3 

Výstavba 1960-64 

V Tab. 4 je hráz přehrady vysoká 18 m a dlouhá je 393 m. Celkový objem nádrže 4,4 

mil. m3 je rozdělen na části stálého, zásobního a retenčního objemu. Na obr. 14 je zobrazen 

příčný řez sypané hráze, který zobrazuje vcelku jednoduchou konstrukci bez injekční štoly. 

 

Obr. 14 Příčný řez hrází (internet - 17) 

Rekreace 

Přehrada Olešná je situována v podhůří Moravskoslezských Beskyd a je vzdálená 

necelé 2 km od města Frýdek-Místek. Pro svou polohu se Olešná stala významným 

centrem rekreace a sportu. V roce 1989 ovšem zájem o rekreaci na přehradě opadl 

v souvislosti s otevřením hranic. Okolní obce tehdy ještě neměly čističky odpadních vod, a 

proto byla veškerá znečištěná voda odváděna do přehrady. V současné době je voda 

v přehradě vhodná ke koupání a vodním sportům (veslování, windsurfing, jachting). Přesto 
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je nutné dokončit kanalizaci ještě v několika obcích. V rozsáhlé míře se také na přehradě 

Olešná provozuje sportovní rybolov (internet - 18). 

Okolí přehrady je zatravněno, tráva se seče sporadicky. Na jednom z břehů přehrady 

se nachází malá půjčovna loděk a šlapadel. V areálu přehrady bylo vybudováno v roce 

2007 nové sociální zařízení, které zahrnuje toalety, umývárny, sprchy a kuchyňku 

(internet - 19). V okolí přehrady se naskýtají možnosti ubytování v chatkách, kempu, či 

hotelu. Z chatové osady je možné podnikat procházky po okolí přehrady a méně náročné 

túry po Palkovických Hůrkách. Ty se skládají ze dvou částí, které odděluje řeka 

Ondřejnice. Ve vyšší, rozlehlejší, severovýchodní části hůrek s nejvyšším vrcholem 

Kubánkov (661 m n. m.) se nachází PR Palkovické Hůrky. V části, která je rozlohou i 

výškou menší, a které dominuje vrchol Kazničov (601 m n. m.), se nachází na nižším kopci 

zřícenina hradu Hukvaldy. Protože je kopec tvořen bukovým porostem, byl vyhlášen za PP 

jako Hradní vrch Hukvaldy. V jeho těsné blízkosti se nachází menší PP Pod Hukvaldskou 

oborou (internet - 20). Nedaleko hradu se nachází muzeum učitele hudby a hudebního 

skladatele Leoše Janáčka. Na své si zde přijdou milovníci přírody i milovníci jízdy na kole. 

Pomocí autobusové nebo osobní dopravy je možné přejet do nedalekých Beskyd a strávit 

tak příjemné chvíle pěší turistikou nebo sbíráním lesních plodů. 

K přehradě (obr. 15) je možné se dopravit po silnici z Frýdku - Místku směrem na 

Nový Jičín. V samotném areálu přehrady je parkoviště s parkovacími automaty o kapacitě 

500 parkovacích míst. 

 

Obr. 15 Zemní hráz přehrady Olešná (originál 2009) 
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V roce 2005 bylo vedle přehrady vybudováno moderní relaxační centrum. Toto 

místo nabízí několik možností, jak aktivně strávit volný čas. Návštěvníkům je k dispozici 

jak letní aquapark s výhledem na panorama Beskyd s Lysou horou, tak krytá, zastřešená 

část aquaparku. Tím se toto moderní relaxační centrum v Olešné stává využitelným 

celoročně. Aquapark nabízí kromě tobogánů, skluzavek, plaveckého relaxačního a 

dětského bazénu také masážní lavice, saunu, pravidelné hodiny aqua-aerobiku, hřiště pro 

nohejbal a volejbal aj. (internet - 21). 

Historie výstavby přehrady Olešná 

Poprvé se o nádrži Olešné mluvilo v souvislosti s hledáním zdroje pitné vody pro 

Moravskou Ostravu. Území, které bylo prakticky nezastavěné a zemědělsky využívané, a 

které se nacházelo v prostoru případné budoucí zátopy, zaujalo i zpracovatele prvního 

rakouského přehradního programu z roku 1911. Z důvodu relativně nevelkého ochranného 

účinku nádrže, byla její výstavba odkládána do doby, než o ní začal uvažovat Státní 

vodohospodářský plán, jako o výpomocné akumulaci pro potřeby průmyslu. Nutnost její 

výstavby nastala, když měly být urychleně vybudovány další dvě vysoké pece 

Vítkovických železáren. I když byl později záměr na stavbu vysokých pecí odvolán, 

příprava stavby přehrady, která měla sloužit k nadlepšování průtoků Ostravice a k rekreaci, 

zastavena nebyla. Stavební práce započaly v listopadu 1960.  

Až do roku 1983 nebyl na nádrž vázán žádný přímý odběr vody. Jejím hlavním 

účelem (kromě umožnění rekreace) bylo kompenzovat průtoky v toku pro báňské závody 

umístěné v jižní části Ostravsko-karvinského revíru (doly Paskov a Staříč). Nové formy 

využívání přehrady nastaly až s vybudováním celulózky Biocel v Paskově a s nutností 

zásobit tento závod provozní vodou. Při projektování celulózky byla nádrž Olešná spolu 

s nádrží Žermanice považována za jeden z hlavních vodních zdrojů, přirozeně s omezenou 

kapacitou (Brosch, 2005). 

Průběh a problémy stavby 

Průběh stavby nebyl zvlášť komplikovaný. V povědomí zůstávají pouze sesuvy, 

které proběhly v říjnu roku 1963 a poté v červnu roku 1964. Z hlediska technicko-

bezpečnostního nastal problém, když se rozhodlo o tom, že Olešná bude vodním zdrojem 

pro celulózku v Paskově. Vodní dílo nebylo v tomto ohledu stavebně ani technologicky 
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vybaveno na přímý odběr vody, proto bylo nutné vybudovat v dosti malém prostoru 

odběrná zařízení tak, aby neovlivnila funkčnost výpustí a bezpečnost přehrady (Brosch, 

2005). 

4.1.4  Stručná charakteristika přehrady Slezská Harta 

Vodní nádrž Slezská Harta (obr. 16) je největší nádrží na Moravě a Slezsku a 

zároveň devátou největší přehradou v České republice. Rozprostírá se na ploše 464 km2. 

Leží na řece Moravici vedle osady Slezská Harta, v centrální části Nízkého Jeseníku. Její 

výstavba byla uskutečněna v letech 1987 – 1997. Výstavbě nádrže předcházely úvahy o 

nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk (Brosch, 2005). 

 

Obr. 16 Nádrž Slezská Harta (internet - 22) 

Dnes Slezská Harta plní úlohu doplňování vodního díla Kružberk, ze kterého se 

odebírá voda pro bruntálský vodovod. Funkční spolupráce obou přehrad je významná 

zejména z hlediska zvýšení kvality vody. Přepouštěním vody z různých výšek je možné 

pozitivně ovlivňovat teplotu a některé chemické parametry vody v Kružberské nádrži. 

Mezi další účely této nádrže patří nadlepšování průtoků na Moravici, Opavě i Odře, 

umožnění odběrů vody pro průmysl, protipovodňová ochrana a energetické využití. 

V posledních dvou letech je využívaná také pro rekreační účely. 
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Tab. 5 Základní údaje (Brosch, 2005) 

Obec Slezská Harta 

Tok Moravice 

Výška hráze nad terénem 64,8 m 

Délka hráze v koruně 450 m 

Objem nádrže 218,7 mil. m3 

Výstavba 1987 – 1997 

Dle tab. 5 je hráz nádrže Slezská Harta vysoká 64,8 m a dlouhá 450 m. Celkový 

objem nádrže je 218,7 mil. m3, z toho stálý objem je pouhých 7,6 mil. m3. Velikost 

zásobního a ochranného objemu se mění podle pravděpodobnosti vzniku záplav v letním 

období. Na obr. 17 je zobrazen příčný řez sypané hráze, který zobrazuje její konstrukci, 

která je srovnatelná s hrází přehrady Šance (Brosch, 2005). 

 

Obr. 17 Příčný řez hrází (internet - 23) 

Rekreace 

Slezská Harta vznikla především pro účely vodárenské, nikoliv rekreační. Situace, 

která podnítila její rekreační využití, souvisela se zdražením pitné vody. Tehdy totiž 

vodohospodáři zjistili, že v souvislosti se zdražením značně klesla spotřeba pitné vody a 

nádrž Kružberk má takovou kapacitu, že je schopná svým objemem dostatečně zásobit i 
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čtvrtinu Polska. Proto se v roce 2007 správce přehrady, tedy Povodí Odry, rozhodlo otevřít 

její prostor k rekreaci (internet - 24). 

V současnosti je Slezská Harta hojně vyhledávaná turisty, rybáři, vodáky, cyklisty i 

táborníky. Je určená k volnočasovým aktivitám, poskytuje obrovský prostor pro koupání, 

rybaření, vodní sporty a pěší turistiku. K velmi oblíbeným možnostem rekreace patří 

víkendové plavby po Slezské Hartě a projížďky na plavidlech. Koupání v nádrži je 

povoleno až na několik vyznačených míst např. kolem hráze, téměř všude. 

Prostor kolem přehrady není ještě zcela vybaven ubytovacími a stravovacími 

zařízeními. Nedaleké obce jako např. Leskovec nad Moravicí, Roudno, Nová Pláň a 

Mezina však poskytují turistům ubytovaní v penzionech, chatách a stravování v místních 

hospůdkách. Skoro v každé vesnici se nachází půjčovny člunů a loděk. Na vodní hladině je 

možné spatřit také kajaky, kanoe, rafty, pramice, šlapadla i plachetnice. Břehy nádrže 

lemují dvě nejdůležitější turistické trasy. Jedna vede z Moravského Berouna přes vrch 

Slunečná do Bruntálu (30 km), druhá vede z Lomnice do Roudna a přes Novou Pláň do 

Valšova (18 km) (internet - 25). 

V okolí nádrže se nachází nejen dobře značené turistické, ale i cyklistické trasy. 

K oblíbeným výletním místům patří tyto sopky na Bruntálsku: Uhlířský vrch, Venušina 

sopka, Malý Roudný a Velký Roudný, který je nejvyšší sopkou Nízkého Jeseníku. Za 

zhlédnutí stojí také Vápenná pec, která se nachází mezi obcemi Razová a Leskovec nad 

Moravicí a PP Lávový proud u Meziny. Na území této PP byly v minulosti odkryty těžební 

činností dva lávové proudy s rozdílnou odlučností čediče, která vznikla různým způsobem 

chladnutí. Stejně tak byl dnes již opuštěný lom v tělese razovského pyroklastického 

komplexu před 800 lety využíván pro těžbu čedičových tufů a tufitů (internet - 26). Dále je 

možné navštívit nedaleký hrad Sovinec (obr. 18) stojící na skalnatém výběžku v horském 

údolí Nízkého Jeseníku. Hrad je v majetku Moravskoslezského kraje a ve správě Muzea 

v Bruntále. Jedná se o nejrozsáhlejší hradní komplex okresu Bruntál, z jehož věže se nabízí 

pohled na sovinecký přírodní park (internet - 27). 
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Obr. 18 Hrad Sovinec (internet - 28) 

Cestovní ruch v okolí nádrže je využíván zatím jen minimálně. Do budoucna se 

předpokládá výstavba ubytovacích zařízení a technických zázemí pro provozování vodních 

sportů na nádrži Slezská Harta. 

Historie výstavby nádrže Slezská Harta 

Stavba nádrže Slezská Harta na řece Moravici nebyla sledována od začátku 20. 

století, jako tomu bylo u ostatních přehrad v povodí Odry. Lokalita nádrže byla objevena 

teprve v roce 1962, nezaregistroval ji ani Státní vodohospodářský plán z roku 1953. Na 

základě vodohospodářské studie přehrady Kružberk bylo zjištěno, že v důsledku 

očekávaného průmyslového rozvoje Ostravska bude kapacita zdrojů pitné vody vyčerpána 

asi v roce 1983. Proto bylo nutné zajistit posílení dosavadního systému zásobování vodou 

přečerpáváním vody ze sousedního povodí. Stavba nádrže Slezská Harta se jevila jako 

nejvýhodnější a od roku 1964 byla její výstavba sledována různými odbornými 

vodohospodářskými pracovišti. Velikost nádrže, se kterou souvisely výška a konstrukce 

hráze, byla ovlivněna výsledky geologického průzkumu a následně byla doporučena 

kompromisní velikost objemu nádrže na 261 mil. m3. Rozhodující podmínkou pro volbu 

typu hráze nakonec sehrál dostatek materiálu nacházející se nedaleko stavby přehrady. 

Bylo tedy rozhodnuto, že přehrada bude mít konstrukčně sypanou hráz se zemním 

těsněním. 

Průběh a problémy stavby 

Stavební práce byly zahájeny v roce 1987 a ukončeny v roce 1997. Během stavby 

přehrady bylo nutné řešit mnoho problémů jako např. vybudování náhradních komunikací 

na obou březích nádrže nebo anomálie na obou březích v místech zakládání hráze. Na 
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levém břehu byly umístěny funkční objekty přehrady – vtokový objekt, bezpečnostní skluz 

a objekt spodních výpustí se strojovnou a vodními turbínami (Brosch, 2005). 

V roce 1996 mělo být zahájeno první napouštění nádrže zachycením jarních vod. 

Očekávalo se, že za předpokladu příznivé hydrologické situace a při respektování 

požadavků technicko-bezpečnostního dohledu, dosáhne hladina vody pro první napouštění 

v roce 2002 objemu 193 mil. m3. Nadprůměrně srážkový začátek roku 1996 a rok 1997 

spolu s červencovou povodní, kdy přehrada zachytila na řece Moravici celou povodňovou 

vlnu, zapříčinil zaplnění objemu nádrže na 70 %. Rychle se zvyšujícímu objemu vody však 

dílo odolalo bez nejmenších problémů. 

 Vybudovanou nádrží byly zatopeny okrajové části obce Roudno, Razová, asi 

čtvrtina obce Leskovec, zcela zanikla obec Karlovec a převážná část Nové Pláně. 

Vykoupeno bylo asi 300 nemovitostí ležících v údolí na březích Moravice. Nová bydliště 

lidé nalezli především v Bruntále nebo v menší míře v nezatopených částech okolních obcí 

(Brosch, 2005). 

4.1.5 Stručná charakteristika přehrady Baška 

Nádrž Baška (obr. 19), leží u stejnojmenné obce nedaleko Frýdku – Místku, na 

pravostranném přítoku řeky Ostravice Baštici a je nejmenší přehradou v povodí Odry. 

Vodní dílo bylo jako první zbudováno v rámci tzv. Plánu výstavby malých vodních nádrží, 

který byl vyhlášen Krajským národním výborem v Ostravě koncem 50. let 20. století. 

Stavba nádrže byla zahájena ve druhém pololetí 1958 a v lednu roku 1961 bylo 

nedokončené dílo uvedeno do provozu. Nádrž měla plnit funkci v nadlepšování průtoků 

Ostravice a taktéž výrazným motivem pro stavbu nádrže bylo její očekávané rekreační 

využívání (Broža, 2005). 
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Obr. 19 Nádrž Baška (originál 2009) 

Zemní hráz díla je dlouhá 963 m a vysoká až 8,6 m. Na její výstavbu se použily 

hrubé štěrky a jílovité spraše. Horní část návodního líce je tvořena betonovými tvárnicemi, 

ale dno nádrže je tvořeno přirozenými jílovitými hlínami (Ženatý, Bilík, 1973). Území, 

které je zatopeno, má rozlohu 33 ha. Celkový objem o kapacitě 1,08 mil. m3 vody je 

rozdělen na objem stálý, zásobní a ochranný. 

Z hlediska zásobování vodou slouží nádrž v současné době jako zásobní havarijní 

zdroj. Je určena k rekreačnímu využití především pro místní obyvatelstvo, neboť v jejím 

okolí není možnost se občerstvit. V letních měsících bývá rekreace nepříznivě ovlivněna 

zvýšeným výskytem mikroorganismů ve vodě, což bývá charakteristické pro menší mělké 

a prosluněné nádrže, jako je právě Baška (Broža, 2005). 

4.2 Turistické zajímavosti v okolí přehrad 

Z hlediska volnočasových aktivit je oblast rekreačních vodních nádrží chudší na 

kulturní památky, ovšem ideální je pro cykloturistiku a turistiku. Milovníci památek 

mohou navštívit nedaleká města, např.: Havířov, Ostravu, Třinec, Rožnov pod Radhoštěm, 

Bohumín, Český Těšín, Šenov, Příbor, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Štramberk 

a Kopřivnici, ve kterých je možné shlédnout mnoho kulturních skvostů. Návštěvníci 

nádrže Slezská Harta mohou navštívit bližší města Bruntál a Opavu. 
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Každé z měst nabízí širokou škálu kulturního vyžití. Přes návštěvy divadel, kin, 

muzeí, nejrůznějších výstav a koncertů, je možné absolvovat prohlídky památkových 

objektů a přírodních zajímavostí prostřednictvím naučných stezek. Mezi nejvíce 

navštěvovaná města v tomto okruhu patří Příbor, Kopřivnice a Štramberk, Rožnov pod 

Radhoštěm, Frýdek – Místek a Ostrava 

V Příboře se nachází regionální muzeum slavného rodáka Sigmunda Freuda 

s expozicí jeho osobnosti a díla, popřípadě je možné navštívit přímo jeho rodný dům. 

V domě tohoto proslulého lékaře, vědce a psychoanalytika provází návštěvníky po celou 

dobu prohlídky jeho hlas (internet - 29). Pouhých 7 km od města Příbor se nachází obec 

Hukvaldy se zříceninou hradu Hukvaldy, který byl jedním z největších moravských hradů 

a patří k velmi lákavým turistickým místům. 

Město Kopřivnice je známé muzejní expozicí, kterou nabízí ve třech objektech. V 

Technickém muzeu Tatra je sbírka věnovaná kopřivnické automobilce. Expozice v 

Lašském muzeu je věnována místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, 

především malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. Muzeum Fojtství je nejstarší dochovanou 

stavbou v Kopřivnici a jeho expozice umožňuje nahlédnout do života lidí v minulosti, 

seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi (internet - 30). 

Štramberk leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v předhůří 

Beskyd. Jeho dominantou je bezpochyby hrad Štramberk s gotickou věží Trúba, která 

slouží od roku 1903 jako rozhledna. Jádro města, a obzvláště dřevěná zástavba na 

předměstí, jsou chráněnou památkovou rezervací. Na hoře Kotouč se nachází park Národní 

sad s galerií soch a památníků osobností české historie. V parku se dále nachází jeskyně 

Šipka, která se proslavila nálezem úlomku spodní čelisti neandertálského dítěte  

(internet - 31). K velmi oblíbeným místům patří také Muzeum Novojičínska – Muzeum ve 

Štramberku, jehož sbírka je věnována zkamenělinám z kopce Kotouč a archeologickým 

nálezům z jeskyně Šipka. První patro muzea je zaměřeno na historii hradu a města a na 

národopisné sbírky. Sídlí zde i Muzeum Zdeňka Buriana, světoznámého malíře pravěku a 

dobrodružství, který strávil část života ve Štramberku. Za zmínku stojí návštěva botanické 

zahrady s arboretem ve starém vápencovém lomu. Rozhledna Bílá hora je oblíbena 

návštěvníky hlavně pro svou polohu, z níž je nejlepší rozhled do kraje a na pohoří Beskyd, 

Jeseníků a Oderských vrchů. Nelze opomenout ani místní specialitu Štramberské uši, které 
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neodmyslitelně k této lokalitě patří a jsou charakteristickým znakem tohoto města. Toto 

město nabízí mnoho možností jak strávit příjemný den navštívením památek nebo jiných 

zajímavostí jako je např. sladkovodní akvárium nebo lidová architektura ve městě  

(internet - 32). 

V Rožnově pod Radhoštěm se nachází dobře známé Valašské muzeum v přírodě, 

které patří k nejstarším muzeím tohoto typu ve střední Evropě. Bylo založeno bratry 

Jaroňkovými v roce 1925. Skládá se ze tří částí, a to ze Dřevěného městečka, Mlýnské 

doliny a Valašské dědiny. Dnes je muzeum v přírodě NKP. V prostranství Valašského 

muzea se nacházejí obytné a hospodářské stavby, včelíny a ohrady pro dobytek. Je možné 

si prohlédnout interiéry hospodářských objektů, kovárnu i větrný mlýn V samotném areálu 

se konají programy inspirované tradičními zvyky a obyčeji a vystupují zde folklorní 

soubory, které je možné shlédnout a poslechnout (Mazáč, 2003). 

Ve Frýdku – Místku  je velmi oblíbeným návštěvním místem frýdecký zámek, který 

byl v polovině 14. století původně založen jako hrad a sloužil jako pohraniční pevnost. Po 

požáru na konci 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V průběhu 18. a 19. 

století na něm probíhaly ještě stavební úpravy. V současné době jsou prostory zámku 

využívány pro expozici Muzea Beskyd, které zachycuje život v beskydské oblasti  

(internet - 33). 

Město Ostrava je bohaté na turistické atraktivity i technické památky. Zejména 

zoologická zahrada v Ostravě patří k nejvíce navštěvovaným místům. Její rozloha je 100 

ha a je domovem skoro 300 druhů zvířat. Oblíbeným návštěvním místem v Ostravě je také 

Slezskoostravský hrad. V současné době je hrad zrekonstruován a zdejší stálá expozice je 

věnována historii hradu a města Ostravy. Turisté mohou navštívit hradní sklepení 

s čarodějnicemi, prohlédnout si mohou také akvária se sladkovodními rybami nebo hradní 

galerii. Na nádvoří se v kamenném výklenku nachází hradní kovárna. Slezkoostravský 

hrad je znám hlavně jako místo, kde se konají nejrůznější kulturní i zábavní festivaly a jiné 

společenské akce v Ostravě. Pro děti i dospělé je zajímavou atrakcí města areál Miniuni, ve 

kterém je možné shlédnout více než 30 modelů významných budov evropských měst 

v měřítku 1:25, např. londýnský Big Ben nebo Eiffelova věž. Areál je pro zkrášlení oblasti 

doplněn železničními tratěmi s vláčky a vodními cestami s parníky (internet - 34). Jelikož 

je Ostrava bohatá na technické památky, nelze opomenout ani jedinečný industriální areál 
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Dolní oblast Vítkovic z první poloviny 19. století, ve kterém se nacházejí významné 

technické objekty a zařízení Vítkovických železáren, které byly prohlášeny za KP. Celý 

areál zahrnující Důl Hlubina, vysoké pece a koksovnu Vítkovických železáren, byl v roce 

2002 prohlášen za NKP. Rovněž důl Michal je výjimečným dokladem průmyslové 

architektury, protože byl ve své době považován za vzorové technické dílo a dochoval se 

dodnes v autentické podobě, tedy v podobě posledního pracovního dne. Vše je zachováno 

na původním místě tak, jako by horníci odešli právě včera. V Ostravě – Petřkovicích se 

nachází největší hornické muzeum v České republice. Hornické muzeum OKD se 

rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek ležícím nad soutokem řek Odry a 

Ostravice. Jedná se o světově známou lokalitu, kde byla nalezena Landecká Venuše – torzo 

ženy vysoké 46 mm. Soška je vyřezaná z krevele a odlišuje se od běžných paleolitických 

venuší svým štíhlým tvarem. V roce 1992 byl Landek vyhlášen NPP. V jeho areálu se 

nachází lanové centrum a rozhledna. Milovníci astronomie mohou navštívit v Ostravě - 

Porubě Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy a strávit tak příjemné chvíle poslechem 

hudby pod hvězdnou oblohou nebo zhlédnout řadu pořadů s astronomickou tématikou 

(Mazáč, 2003). 

Město Bruntál  je atraktivním cílem turistů, jehož nejvýznamnější památkou je 

zámek s parkem, vzniklý ve druhé polovině 16. století přestavbou městského hradu. Stavba 

po mnohých úpravách a přestavbách představuje ojedinělé spojení renesančního a 

barokního slohu. Na zámku se zachovalo vybavení původních interiérů s bohatou 

obrazovou sbírkou, zbrojnicí a také knihovnou. Je sídlem regionálního muzea, kde jsou 

vystavovány muzejní expozice. Asi 20 km od Bruntálu se nachází skalnatá říčka Huntavy, 

která je oblíbeným místem turistů, neboť zde divoká voda překonavá výškový rozdíl 50 m. 

Tento kaňon významného geologického významu byl v roce 1966 vyhlášen NPP  

(internet - 35). 

Opava je historickým a společenským centrem regionu, ve kterém se nachází velké 

množství historických budov, církevních památek, parků a jiných atraktivit. K oblíbeným 

památkám patří např. památník spisovatele Petra Bezruče, který byl vybudován v letech 

1955–1956, v místě zničení jeho rodného domu. V současnosti je památník 

literárněvědným pracovištěm Slezského zemského muzea a nachází se zde i jedna 

z muzejních expozic, která se zabývá osobností Petra Bezruče (internet - 36). 
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5 PÉČE O ČISTOTU VODY 

Předchozí kapitoly této práce jsem věnovala vybraným rekreačním vodním nádržím 

v povodí Odry. Pro vodní nádrže, které jsou využívány k rekreačním účelům, představuje 

logicky velmi důležitou roli kvalita vody v těchto nádržích a kvalita vody ve vodních 

tocích obecně. V povodí Odry se problematika čistoty vody začala vážně řešit v souvislosti 

s vybudováním prvních větších čistíren na Ostravsku v 60. letech 20. století. 

Péče o čistotu vody je významná především z hlediska zajištění kvalitní pitné vody 

pro obyvatelstvo a pro zásobování průmyslu. Čistota vody hraje rovněž významnou roli 

v ochraně a tvorbě životního prostředí (Ženatý et al. 1971). 

Čistota toků se neustále zhoršuje v důsledku vypouštění stále většího objemu 

nečištěných odpadních vod. Hlavní zdroje znečistění plynou z průmyslových závodů a ze 

zemědělství. Jen málo toků disponuje vhodnou jakostí vody pro pitné i užitkové účely bez 

použití nákladného procesu spojeného s úpravami vod. Míra znečištění vody je udávána 

podle hygienické klasifikace v pěti až sedmi třídách čistoty vody, které zohledňují kvalitu i 

použitelnost vody. 

I. třída čistoty – velmi dobrá voda, vhodná pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

a pro všechny další účely bez předchozí úpravy; 

II.  třída čistoty – voda je vhodná pro rekreační účely a pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou až po úpravě; 

III.  třída čistoty – voda, kterou je možné použít jako užitkovou vodu pro průmyslové 

účely, rekreaci obyvatelstva, chov ryb i závlahu. Tato voda se může použít pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou až po pečlivé a nákladné úpravě; 

IV.   třída čistoty – voda špatné jakosti, nehodící se k zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. Pro průmyslové účely je její použití možné pouze po úpravě; 

V. až VII. třída čistoty – voda, která je pro lidské zdraví nebezpečná a pro průmyslové 

účely nevhodná. 

Čistota toků ovlivňuje z velké míry jakost vody v nádržích, neboť vlastnosti vody 

v nádrži jsou podmíněny složením povrchových přítoků. Z tohoto důvodu se sleduje 

složení vody nejen v nádrži, ale také složení vody u všech větších přítoků. Jakost, složení a 
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stupeň čistoty vody se v nádržích odborně vyšetřuje metodami fyzikálními, chemickými 

a biologickými (Kratochvíl, 1961). 

Při posuzování kvality vody pro rekreaci je nutné rozlišovat jednotlivé druhy 

rekreační činnosti. Zda se jedná o případy přímého styku nebo nepřímého styku s vodou. 

Hlavním zdravotním požadavkem z hlediska přímé rekreace je epidemiologická 

bezpečnost vodního prostředí. Aby se zabránilo případné epidemii, neměla by být jakost 

vody horší než I. či II. třídy.  

Do fyzikálních poměrů vody, které zjišťujeme, patří teplota vody v nádrži, barva 

vody, průhlednost vody a koncentrace vodíkových iontů. 

Během zkoumání chemického složení vody v nádrži se zjišťuje její výpar, acidita, 

alkalita, množství kyslíku, volného kysličníku uhličitého, chlóru, vápníku, železa, hliníku, 

dusíku aj. Chemické složení vody se zkoumá v různém ročním období a také v různých 

hloubkách nádrže. Dá se říci, že čím je nádrž menší, teplota vody vyšší a čím déle zůstane 

voda v nádrži, tím je větší koncentrace rozpuštěných látek obsažených ve vodě. 

S ohledem na biologické poměry  vody je základní podmínkou života ve vodě 

rostlinný plankton. Jde o produkt vytvořený rozpadem bílkovin z odumírajících rostlin, 

zvířat a z organických odpadních vod. Obecně dělíme organickou hmotu ve vodě na dvě 

skupiny. První skupinu představují přivaděče potravy, tj. všechny rostliny, které jsou 

schopny svými chlorofylovými látkami vybudovat z anorganických látek organické 

sloučeniny. Druhou skupinu tvořící organickou hmotu jsou spotřebitele potravy, tj. ostatní 

organismy od mikroskopicky malých protozoů (prvoků jednobuněčných) až k velkým 

dravým rybám. Ve vodním prostředí existují organismy, které žijí a množí se pouze za 

určité teploty vody. Jejich úhyn je pak závislý zvláště na poklesu nebo zvýšení teploty. 

Například léto je obdobím velkého rozvoje zelených řas (chlorophyta) a zároveň v období 

pozdního léta a počátku podzimu nastává masový rozvoj sinic. Pro rozvoj hnědých řas 

(rozsivky) je nejpříhodnějším obdobím pozdní jaro a podzim. Je třeba zdůraznit, že vůbec 

nejdůležitějším biologickým jevem v našich nádržích, je tvorba vodního květu. K poznání 

života ve vodě nestačí jen metody z hydrobiologie, je zapotřebí využít metod dalších 

vědních oborů, jako je parasitologie a bakteriologie. Přenos infekce vodou závisí na 

množství a charakteru infikovaných látek vodního prostředí (Kratochvíl, 1961). 
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5.1 Monitoring jakosti vody v nádržích 

Monitoring kvality vody v údolních nádržích je prováděn v období duben až září, 

vždy 1krát do měsíce na předem stanovené síti měrných profilů (GPS).  

Na jednotlivých měrných profilech, navržených s ohledem na velikost a členitost 

nádrže nebo možný vliv jednotlivých přítoků, jsou naměřena data přímo na místě pomocí 

multiparametrálního zařízení (obr. 20) s hloubkovým krokem vesměs 1 m. S tímto 

zařízením je možné měřit základní fyzikálně-chemické ukazatele související 

s biochemickými procesy, např. teplotu, pH, obsah kyslíku, zákal, aj. které v nádrži 

probíhají. Zároveň je zařízení vybaveno fluorimetrem, který umožňuje získat cenné údaje o 

chlorofylu indikujícím výskyt fytoplanktonu (zelené řasy) a také je vybaveno fluriometrem 

(BGA sensor) detekujícím modrý pigment obsažený v těle sinic. 

K monitoringu patří i sběr hydrologických dat (přítok, odtok, srážky, teplota 

vzduchu), která se získávají každodenním měřením. 

 

Obr. 20 Sonda YSI (Skalička, Štrajt, 2009) 

V roce 2008 byly monitorovány podnikem Povodí Odry přehrady Žermanice, 

Těrlicko, Slezská Harta a vybrané poznatky měření uvádím níže. Monitoring se prováděl 

v různých vertikálách přehrady, které se měří u hladiny, ve středu hloubky a u dna. 
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V Žermanické přehradě byla při monitoringu v jarních měsících zaznamenána 

snížená koncentrace fytoplanktonu (hlavně rozsivek). V srpnu nastal větší rozvoj rozsivek 

a byla naměřena snížena hodnota průhlednosti vody (jen cca 1,5 m). Nedošlo však ke 

zhoršení kvality vody v nádrži a konec vegetačního období (období, kdy průměrná teplota 

neklesá pod 10°C) byl ve znamení druhově rozmanitého společenstva fytoplanktonu 

včetně sinic. Teplota vody byla v roce 2008 o něco nižší než v roce 2007. Pozitivním 

jevem nádrže Žermanice je nízké množství fosforu nacházející se v ní. 

Monitorovaná nádrž Těrlicko je charakteristická pestrým druhovým složením 

fytoplanktonu, přesto v jarních měsících vévodily společenství fytoplanktonu rozsivky. 

Podle počtu nalezených organizmů nebyla potvrzena jejich výraznější populace, kterou 

potvrzuje i nižší naměřená koncentrace chlorofylu. Období „clean water“ vrcholilo 

v rozmezí měsíců května až června, kdy byl díky predaci zooplanktonu potlačen vývoj 

rozsivek téměř na minimum. V tomto údobí měla voda velmi dobrou kvalitu, kterou 

určovala vysoká hodnota průhlednosti (až 3,5 m). Za teplého a letního počasí se však 

situace začala zhoršovat a v měsíci srpnu došlo k masivnímu rozvoji sinic. KHS na tuto 

situaci reagovala tím, že označila vodu v nádrži jako nevhodnou ke koupání. U dna nádrže 

byly zaznamenány také značné úbytky kyslíku Teplotu v nádrži lze hodnotit za rok 2008 

jako průměrnou až mírně nadprůměrnou. 

Při monitorování nádrže Slezská Harta byl hodnocen rok 2008 v souvislosti s 

kvalitou vody jako průměrný. Přestože nebyl konec rekreační sezóny poznamenán 

masivním rozvojem sinic, bylo konstatováno mírné zhoršení jakosti vody. V jarních 

měsících dominovaly společenstvu fytoplanktonu rozsivky. Průběh vegetačního období byl 

charakterizován údobím „clean water“, jelikož klesly počty nalezených organismů a 

kvalita vody v nádrži měla velmi dobrou úroveň. Situaci změnil rozvoj zelené biomasy na 

konci července, kterou potvrzují i naměřené vyšší koncentrace chlorofylu. Složení 

fytoplanktonního společenstva v nádrži bylo velmi pestré (řasy, sinice, rozsivky). Nejvyšší 

hodnoty průhlednosti vody (cca 5 m) byly naměřeny v údobí „clean water“, nejnižší 

hodnoty (necelé 2 m) byly naopak naměřeny v jarních měsících a na konci rekreační 

sezóny. Největší úbytky kyslíku byly zaznamenány ve vegetačním období a koncentrace 

celkového fosforu byla průměrná jako v jiných letech (Skalička, Štrajt, 2009). 
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5.2 Kontrola a hodnocení jakosti vody vhodné ke koupání 

Hodnocení jakosti vod určených ke koupání je prováděno na základě přílohy č. 1 

k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., která stanovuje hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch. Místa, která jsou využívána ke koupání, jsou stanovena vyhláškou č. 

152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb. o povrchových vodách 

využívaných ke koupání osob ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. Novela byla vytvořena 

pro splnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/7/ES o řízení jakosti 

povrchových vod, článku 13, bodu 2, který udává povinnost předkládání seznamu vod 

určených ke koupání, nově se týká i koupališť, ve volné přírodě. 

Kontrolu  daných lokalit zajišťují příslušné hygienické stanice v regionu. 

V Moravskoslezském kraji jsou například rekreační nádrže Slezská Harta, Žermanice, 

Těrlicko, Olešná a Baška ve správě Povodí Odry. Ostatní vodní nádrže podléhají 

 Zemědělské vodohospodářské správě a obcím. V roce 2008 bylo v letní sezóně na území 

Moravskoslezského kraje sledováno 24 koupacích oblastí. 

KHS zahajuje kontrolu jakosti vody nejpozději 14 dnů před začátkem koupací 

sezóny. Dále jsou kontrolní odběry prováděny průběžně v intervalu dvou týdnů. V případě 

zhoršení kvality vody nebo podezření na její zhoršení lze odběry provádět častěji. Při 

překročení limitů nezávadnosti vody je KHS povinna vydat zákaz koupání, není ovšem 

povinna dohlížet na jeho dodržování. Záleží na návštěvníkovi samotném, jestli vezme na 

vědomí údaje o nevhodnosti vody určené ke koupání a bude zákaz respektovat nebo 

nikoliv. Zákaz koupání je KHS zveřejňován formou vyvěšení na úřední desce místně 

příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí označujících 

jeden správní obvod. 

Pro zajištění správnosti hodnocení kvality vody byl hlavním hygienikem ČR vydán 

metodický návod, který vystihuje kvalitu vody ve vztahu k možným zdravotním rizikům. 

V návodě je odstupňována pomocí symbolů (tab. 6) kvalita vody určená ke koupání, v 

závislosti na výskytu sinic, koncentraci chlorofylu, výsledků mikrobiologických ukazatelů 

a senzorických vlastností vody (Skalička, Štrajt, 2009). 
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Tab. 6 Symboly určující jakost vody (internet - 37) 

Voda vhodná ke koupání ☺☺☺☺ nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních 

problémů s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi 

Voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově 

postižitelnými vlastnosti 

���� nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních 

problémů se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, 

pokud je to možné – je vhodné se osprchovat 

 

Zhoršená jakost vody ���� mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u 

vnímavých jedinců je možné předpokládat zdravotní obtíže, je 

doporučeno se osprchovat 

 

Voda nevhodná ke koupání ���� voda neodpovídá hygienickým požadavkům, představuje pro 

uživatele zdravotní riziko, koupání nelze doporučit obzvláště 

citlivým jedincům 

 

Voda nebezpečná ke koupání ���� voda neodpovídá hygienickým požadavkům, hrozí akutní 

poškození zdraví, v těchto případech se vyhlašuje zákaz koupání 

Z hlediska měření kvality vody a jejího hodnocení za rok 2008 lze v tab. 7 porovnat 

dle symbolů změny ve kvalitě vody během sedmi týdnů.  

Tab. 7 Hodnocení jakosti povrchové vody využívané ke koupání za rok 2008 (Skalička, 

Štrajt, 2009)  

Místo/Datum 26.6 10.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 

VN Slezská Harta – 

Leskovec nad 

Moravicí 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ���� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

VN Baška ���� ���� ���� X ���� ���� ���� 

VN Olešná - Místek ���� ���� ���� X ���� ���� ���� 

VN Žermanice - 

Lučina 
☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ X ☺☺☺☺ X ☺☺☺☺ 

VN Těrlicko– střed ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ X ���� ���� ���� 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  47 

 

Podle provedených rozborů a měření byla v roce 2008 kvalita vody nejhorší v nádrži 

Slezská Harta. Hodnoty naměřené v přehradách Žermanice a Těrlicko v roce 2008 byly 

srovnatelné s hodnotami předešlých let. Obecně se dá říct, že výskyt vodního květu za rok 

2008 byl bez významnějších komplikací. Pouze začátkem srpna došlo k nadměrnému 

výskytu sinic ve vodní nádrži Těrlicko, tento nepříznivý stav nebyl ovšem trvalý a během 

jednoho týdne se kvalita vody zlepšila. Podobným způsobem se vyskytly také sinice 

v závěru vegetačního období na vodním díle Olešná (Skalička, Štrajt, 2009). 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce splnila vytýčené cíle. Přináší ucelený pohled na vodní nádrže 

z hlediska rekreačního využití. Seznamuje s možnostmi aktivní i pasivní relaxace, 

s ubytováním a s dalším kulturním vyžitím v okolí přehrad, jako jsou kulturní památky a 

přírodní úkazy. Vodní nádrže byly popsány také z hlediska konstrukce a ve většině případů 

i historie stavby. Mnohé z nich se potýkaly s těžkými podmínkami souvisejícími 

s nestabilitou geologického podloží a také zatopením mnoha obydlených částí, které 

musely být obětovány ve prospěch rozvoje lidstva. Postupem rozvoje společnosti přešly 

nádrže od zásobovacího významu i k druhotnému využití – rekreačnímu. Při rozvoji 

rekreace nabyla na významu podmínka péče o vodu, a proto jsem se v páté kapitole 

zabývala možnostmi monitoringu vod v nádržích. 

Z uvedených vodních děl, i přes nedostatky v údržbě krajiny, je podle mého názoru 

nejpěknější prostředí v okolí přehrady Olešná, která zároveň poskytuje nejširší možnosti 

relaxace a při nepřízni počasí nabízí zábavu v podobě návštěvy přilehlého aquaparku, 

zříceniny hradu Hukvaldy nebo Muzea Leoše Janáčka a podobně. Neměla bych 

zapomenout ani na přehrady Žermanice a Těrlicko, které jsou podle mého názoru také 

turisticky velmi zajímavým místem, neboť obě přehrady jsou součástí Euroregionu 

těšínské Slezsko a také je možné sledovat tradiční motoristické závody. Nedávno se pro 

účely rekreace otevřela nádrž Slezská Harta, jejíž předností jsou zajímavé přírodní útvary, 

např. sopky, ale její zázemí ještě nesplňuje očekávání návštěvníků, ale po odstranění těchto 

nedostatků se jistě stane favoritem rekreačních aktivit ze zmíněných nádrží. Nádrž Baška 

svým vybavením zaostává za ostatními a její využití má spíše lokální význam. 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  49 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Literární zdroje:  

1. BRÁZDIL, R., et al. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve 

Slezsku. Český hydrologický meterologický ústav, Ústav geotechniky akademie věd 

ČR . Brno - Praha - Ostrava : [s.n.], 2007. Povodí Odry, s. 56 - 58. 

2. BROSCH, O. Povodí Odry. Ostrava - Mariánské Hory : ANAGRAM s. r. o., 2005. 

323 s. ISBN 80-7342-048-1. 

3. BROŽA, V., et al. Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Liberec : KNIHY 555, 2005. 

437 s. 

4. KRATOCHVÍL, S. Vodní nádrže a přehrady. Praha : Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1961. 954 s.. 

5. MAZÁČ, J. Technické kulturní památky : skripta. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA, 2003. 166 s. ISBN 80-248-0242-2. 

6. ŘÍHA, J. Voda a společnost. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1987. 338 s. 

7. SKALIČKA, M.; ŠTRAJT, M. Jakost vody v údolních nádržích za rok 2008 : Zpráva 

nádrže 2008. Ostrava  : Státní podnik Povodí Odry, 2009. 128 s. 

8. ŠÁLEK, J. Malé vodní nádrže v životním prostředí. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební : [s.n.], 1996. 141 s. 

9. ŽENATÝ, P., et al. Vodní hospodářství v povodí Odry 1945 - 1970 : Reprezentační 

sborník. Krajský výbor České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. 

Ostrava : Profil , 1971. 354 s. 

10. ŽENATÝ, P.; BILÍK, M. Přehrady na Ostravsku. Československý přehradní výbor. 

Ostrava : Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, 1973. 72 s. 

11. ŽENATÝ, P., et al. Povodí Odry. Ostrava  : Podnik Povodí Odry, 1984. 105 s. 

 

 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  50 

 

Elektronické zdroje: 

Internet - 1 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2007 [cit. 2010-03-01]. Plán oblasti povodí Odry. 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/planovani/cz/oblast_povodi_odry_obr2.html>. 

Internet - 2 

Rekreace In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation,, 2010 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekreace>. 

Internet - 3  

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2009-11-25]. Fotogalerie/Žermanice. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.povodiodry.cz/Fotogalerie/zermanice/zermanice_07.jpg>. 

Internet - 4 

Oficiální stránky obce Lučina [online]. 2006 [cit. 2009-11-28]. Vodní dílo Žermanice. 

Dostupné z WWW: <http://www.lucina.cz/view.php?cisloclanku=2006070013>. 

Internet - 5 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2009-11-25]. Vodní dílo Žermanice. 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/zermanice.html>. 

Internet - 6 

CHMEL, J. Pooh.cz [online]. 2002-05-29 [cit. 2009-11-22]. Žermanice:Přehrada. 

Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pruvodce/a.asp?a=2003651&db=444>. 

Internet - 7 

Ceskehory.cz [online]. 2009 [cit. 2009-11-28]. Vodní nádrž Žermanice. Dostupné z 

WWW: <http://zermanice.ceskehory.cz/>. 

 

 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  51 

 

Internet - 8 

Moravskoslezský kraj : Informační systém živoního prostředí [online]. 2008  

[cit. 2009-11-27]. Žermanický lom. Dostupné z WWW: 

 <http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/priroda/chranena-

uzemi/pamatky/zermanicky_lom_obrazek_1.jpg>. 

Internet - 9 

Enviport : otevřený portál životního prostředí [online]. 2008 [cit. 2009-11-29]. Ostřice 

šupinoplodá (Carex lepidocarpa). Dostupné z WWW: 

 <http://www.enviport.cz/ostrice-supinoploda-carex.aspx>. 

Internet - 10 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2009-12-05]. Fotogalerie/Těrlicko. 

Dostupné z WWW: <http://www.povodiodry.cz/Fotogalerie/terlicko/terlicko_06.jpg>. 

Internet - 11 

Expedice : turistický průvodce [online]. 2008 [cit. 2009-12-03]. Vodní nádrž Těrlicko 

(přehrada). Dostupné z WWW: <http://expedice.rps.cz/lokality/10474-vodni-nadrz-

terlicko-prehrada.html>. 

Internet - 12 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2009-12-05]. Vodní dílo Těrlicko. 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/terlicko.html>. 

Internet - 13 

Oficiální internetové stránky Těrlicko [online]. 2008-03-13 [cit. 2009-12-01]. Přehrada. 

Dostupné z WWW: 

<http://testy7.webhouse.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16657&id=88709&p1=1034>. 

Internet - 14 

CHMEL, J. Pooh.cz [online]. 2002-05-31 [cit. 2009-12-03]. Těrlicko:Těrlická přehrada. 

Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pruvodce/a.asp?a=2003658&db=444>. 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  52 

 

Internet - 15 

Expedice : turistický průvodce [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Olešná (přehrada). 

Dostupné z WWW: <http://expedice.rps.cz/lokality/10473-olesna-prehrada.html>. 

Internet - 16 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Fotogalerie/Olešná. Dostupné 

z WWW: <http://www.povodiodry.cz/Fotogalerie/olesna/olesna_10.jpg>. 

Internet - 17 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2010-01-06]. Vodní dílo Olešná. Dostupné 

z WWW: <http://www.povodiodry.cz/olesna.html>. 

Internet - 18  

CHMEL, J. Pooh.cz [online]. 2002-05-27 [cit. 2010-01-10]. Olešná:Přehrada. Dostupné z 

WWW: <http://www.pooh.cz/pruvodce/a.asp?a=2003647&db=444>. 

Internet - 19 

Český domov : noviny do každé schránky [online]. 2008-08-19 [cit. 2010-01-04]. Olešná 

má dvě tváře. Chudou a chátrající - bohatou a krásnou. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceskydomov.cz/frydek-mistek/tisk/olesna-ma-dve-tvare-chudou-a-chatrajici-

bohatou-a-krasnou/email/1>. 

Internet - 20 

Palkovick%C3%A9 h%C5%AFrky In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 2008 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky>. 

Internet - 21 

CzechTourism.com [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Komlex aquaparků Olešná. Dostupné 

z WWW: <http://www.czechtourism.com/cze/cz/docs/holiday-tips/active-

holiday/aktivity/2009-01-11-2207-za-zabavou-koupani-a-vodni-sporty-frydek-

mistek.html>. 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  53 

 

Internet - 22 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2010-01-24]. Slezská Harta. Dostupné z 

WWW: <http://www.povodiodry.cz/Fotogalerie/harta/harta_05.jpg>. 

Internet - 23 

Povodí Odry : státní podnik [online]. 2009 [cit. 2010-01-24]. Vodní dílo Slezská Harta. 

Dostupné z WWW: <http://www.povodiodry.cz/harta.html>. 

Internet - 24 

Slezská Harta [online]. 2010 [cit. 2010-02-12]. Film o Slezské Hartě. Dostupné z WWW: 

<http://www.slezskaharta.eu/video/film-o-slezske-harte.html>. 

Internet - 25 

Hledej ubytování [online]. 2008 [cit. 2010-02-12]. Rekreace na Slezské Hartě. Dostupné z 

WWW: <http://www.hledej-ubytovani.cz/rekreace-na-slezske-harte.htm>. 

Internet - 26 

Slezská Harta [online]. 2009 [cit. 2010-02-14]. Zajímavosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.slezskaharta.eu/zajimavosti>. 

Internet - 27 

Hrady.cz [online]. 2008 [cit. 2010-02-14]. Sovinec. Dostupné z WWW: 

<http://www.hrady.cz/index.php?OID=288>. 

Internet - 28 

Hrady.cz [online]. 2001 [cit. 2010-02-14]. Sovinec. Dostupné z WWW: 

<http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=22200>. 

Internet - 29 

Město Příbor : Rodiště Sigmunda Freuda [online]. 2008 [cit. 2010-01-25]. Sigmund Freud. 

Dostupné z WWW: 

<http://pribor.infomorava.cz/tema/tema.phtml?id=4648&menu=4638>. 

 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  54 

 

Internet - 30 

Technické muzeum Tatra [online]. 2008 [cit. 2010-01-25]. Regionální muzeum 

v Kopřivnici. Dostupné z WWW: <http://www.tatramuseum.cz/start-page.php>. 

Internet - 31 

%C5%A0tramberk In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 2010 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tramberk>. 

Internet - 32 

Stramberk.cz [online]. 2006 [cit. 2010-01-28]. Štramberk historie a památky. Dostupné z 

WWW: <http://www.stramberk.cz/historie/?akce=cz/pamatky>. 

Internet - 33 

Frýdek-Místek : Statutární město [online]. 2009 [cit. 2010-01-28]. Frýdecký zámek. 

Dostupné z WWW: <http://www.frydek-mistek.cz/cz/o-meste/081308-frydecky-

zamek.html>. 

Internet - 34 

Statutární město Ostrava : oficiální portál města [online]. 2009 [cit. 2010-01-15]. 

Turistické atraktivity. Dostupné z WWW: 

<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/turista/turisticke-zajimavosti>. 

Internet - 35 

Město Bruntál : oficiální web města [online]. 2003, 2006 [cit. 2010-02-17]. Zámek Bruntál 

a zámecký park. Dostupné z WWW: 

<http://www.mubruntal.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1316&id=98227&p1=16709>. 

Internet - 36 

Městské informační centrum Opava [online]. 2009 [cit. 2010-02-17]. Památník Petra 

Bezruče. Dostupné z WWW: 

<http://www.infocentrum.opava.cz/scripts/detail.php?id=10324 >. 

 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  55 

 

Internet - 37 

Khskv.cz [online]. 2008 [cit. 2010-03-04]. Hodnocení kvality vody. Dostupné z WWW: 

<http://www.khskv.cz/mereni/hodnoceni.htm>. 

Seznam obrázků   

Obr. 1 Oblast povodí Odry  internet - 1 str. 10 

Obr. 2 Geologická souvrství v povodí Odry Brosch, 2005 str. 13 

Obr. 3 Průměrný srážkový úhrn v mm na m2 Brosch, 2005 str. 15 

Obr. 4 Kempování u přehrady Těrlicko  originál 2009 str. 16 

Obr. 5 Přehrada Žermanice internet - 3 str. 19  

Obr. 6 Příčný řez hrází internet - 5 str. 20  

Obr. 7 Chatky v blízkosti přehrady Žermanic originál 2009 str. 21 

Obr. 8 Žermanický lom internet - 8 str. 22  

Obr. 9 Ostřice šupinoplodá internet - 9 str. 22 

Obr. 10 Přehrada Těrlicko internet - 10 str. 24 

Obr. 11 Příčný řez hrází  internet - 12 str. 25 

Obr. 12 Okolí přehrady Těrlicko originál 2009 str. 26 

Obr. 13 Nádrž Olešná internet - 16 str. 28  

Obr. 14 Příčný řez hrází internet - 17 str. 29 

Obr. 15 Zemní hráz přehrady Olešná originál 2009 str. 30 

Obr. 16Nádrž Slezská Harta internet - 22 str. 32 

Obr. 17 Příčný řez hrází internet - 23 str. 33 

Obr. 18 Hrad Sovinec internet - 28 str. 35 

Obr. 19 Nádrž Baška originál 2009 str. 37 

Obr. 20 Sonda YSI Skalička, Štrajt, 2009 str. 43 



Lenka Lindovská: Rekreační vodní nádrže v povodí Odry 

2010  56 

 

Seznam tabulek   

Tab. 1 Přehled rekreačních nádrží v povodí Odry  Brosch, 2005, upraveno str. 18 

Tab. 2 Základní údaje  Broža et al. 2005  str. 20 

Tab. 3 Základní údaje  Broža et al. 2005 str. 24 

Tab. 4 Základní údaje Broža et al. 2005 str. 29 

Tab. 5 Základní údaje Brosch, 2005 str. 33 

Tab. 6 Symboly určující jakost vody internet - 37 str. 46 

Tab. 7 Hodnocení jakosti povrchové vody využívané ke koupání za rok 2008 

 Skalička, Štrajt, 2009 str. 46  


