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VD STARINA V INTERAKCII S PROSTREDÍM
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ABSTRAKT: Demografický vývoj obyvateľov na Zemi, prognózy globálneho otepľovania
s následnými extrémami počasia posúvajú v ostatných desaťročiach význam umelých
vodných nádrží do popredia. Nie je to len ich význam v protipovodňovej ochrane, ale
predovšetkým ich nezastupiteľná funkcia vo vytváraní zásob vody pre obdobie sucha. Tu
neobstoja negatívne postoje rôznych občianskych združení, ktoré najmä v ostatných
desaťročiach principiálne odmietajú výstavbu vodných nádrží, mnohokrát bez racionálnych
argumentov. Hodnotiť vodné nádrže najmä z hľadiska ich negatívnych dopadov na
spoločnosť a životné prostredie bez akceptovania ich pozitívnych prínosov je diskutabilné.
Treba uznať, že objektívne posudzovanie prínosov a negatívnych dopadov vodných stavieb na
životné prostredie je mimoriadne zložitý proces, pretože každé nazeranie na akúkoľvek
ľudskú činnosť je poznamenané subjektívnym cítením, vnímaním, vedomosťami a najmä
chápaním v širších súvislostiach. Aj preto sú tieto otázky dlhodobo v pozornosti nielen
tvorcov vodohospodárskych stavieb, ale aj rôznych skupín a združení, ochrancov životného
prostredia. Spomedzi popredných odborníkov, zaoberajúcich sa otázkami vplyvu nádrží
a priehrad na okolie a životné prostredie možno spomenúť napr. Chereta, Pateru a ď.
V predkladanom príspevku je pozornosť venovaná vodárenskej nádrži Starina, poznatkom
a skúsenostiam, súvisiacich s bezpečnosťou priehrady a spoľahlivosťou jej prevádzky,
nevynímajúc faktory hodnotenia jej vplyvu na okolie a životné prostredie.

1. STRUĆNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÉHO DIELA
Vodárenská nádrž Starina (obr.1) bola vybudovaná v rokoch 1981 – 1987 v severovýchodnej
oblasti Slovenska, na rieke Cirocha. Okrem hlavného účelu, vytvorenia povrchového zdroja
pitnej vody, nádrž prispieva k protipovodňovej ochrane územia pod priehradou, nadlepšuje
prietoky v Ciroche a v MVE využíva hydroenergetický potenciál. S celkovým objemom
59,9 mil. m3 je Starina najväčšou vodárenskou nádržou na území Slovenska. Podľa
pôvodného zámeru sa mal takto vytvorený povrchový vodný zdroj využívať k zásobovaniu
obyvateľov pitnou vodou v okresoch Humenné, Michalovce, Vranov n/T a Trebišov.
V dôsledku havarijného nedostatku pitnej vody v mestách Prešov a Košice v 80-tych rokoch
minulého storočia a tiež vo väzbe na problémy, zasahujúce do prípravy vodárenskej nádrže
Tichý potok zo strany občianskych združení, sa namiesto výstavby privádzačov pre okresy
Michalovce a Trebišov riešil privádzač pre Prešov a Košice (Bednárová,E., a kol., 2010).
Požadovaný objem nádrže bol vytvorený prehradením údolia Cirochy v rkm 37,250 zemnou
sypanou priehradou so stredovým hlinitým tesnením. Vzhľadom na výstavbu stabilizačných
priziem zo zahlinených štrkov bolo k ich bezpečnej konsolidácii nevyhnutné vo viacerých
výškových úrovniach zabudovať konsolidačné drény hrúbky 40 cm. Tak sa vytvoril tzv.
sendvičový typ zemnej heterogénnej priehrady (obr.2). Jej výška je 50 m nad základovou
škárou, dĺžka v korune 345 m. Sklony svahov priehrady sú premenlivé, na návodnej strane od
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1:2 do 1:3,75, na strane vzdušnej od 1 : 2 až 1:1,2,75. Plynulosť svahov prerušujú 4 lavičky
široké 3,0 m. V rozsahu kolísania hladín je návodný svah spevnený kamennou nahádzkou
hrúbky 80 cm, vzdušný svah je zahumusovaný a zatrávnený. Orograficky patrí územie,
v ktorom bola vytvorená vodárenská nádrž Starina, do Východných Karpát, geologicky do
flyšového pásma. Podložie priehrady je poznamenané výskytom tektonických porúch (obr.3). Ich
existencia bola rozhodujúcim faktorom návrhu utesnenia podložia injekčnou clonou, v etape
prevádzky je jedným z determinujúcich faktorov vývoja parametrov filtračného pohybu.

Obrázok 1: pohľad na združený funkčný objekt vodného diela (foto: Ľ. Uhorščák)
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Obrázok 2: Schéma priečneho profilu priehrady
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Obrázok 3: Schéma situácie priehrady a vyznačením tektonických porúch v podloží
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2. ČO NÁM DALO A ČO VZALO VD STARINA?
Medzi prístupmi hodnotenia vplyvov nádrží a priehrad na životné prostredie neexistuje všeobecne
platná metodika, ktorá by bola objektívna a ktorá by sa riadila podľa jednotného kľúča. Spomedzi
dostupných metodík sa najčastejšie na podporu rozhodovania pri riešení otázok súvisiacich so
životným prostredím aplikuje multikriteriálna rozhodovacia analýza (Multi-Criteria Decision
Analysis). Predstavuje zložitý proces, ktorý sa odvíja od výberu kritérií, cez ich ohodnotenie,
stanovenie významnosti jednotlivých kritérií až po výber optimálneho variantu. V procese výberu
kritérií si v oblasti nádrží a priehrad našli uplatnenie kritéria podľa Chereta, resp. podľa Pateru, ktoré
sa v mnohých aspektoch prekrývajú. V nich sú pozitívne vplyvy determinované funkciou vodného
diela, vodohospodárskymi a spoločenskými požiadavkami na vodu. Je to vytváranie zásob vody,
nadlepšovanie minimálnych prietokov, ochrana pred povodňami, využitie vodnej energie,
rekreáciu a turistický ruch v okolí nádrže, chov rýb a i. V súbore negatívnych vplyvov to je
najmä presídlenie obyvateľov zo zátopy, záber pôdy a pozemkov pre vybudovanie nádrže,
riziko pre obyvateľov v údolí pod nádržou, znečistenie hlukom, prachom a inými vplyvmi
počas výstavby, vplyv na flóru a faunu v zatopenom území a na brehoch nádrže, zmena
režimu podzemných vôd v okolí nádrže, sedimentácia a zanášanie nádrže, abrázia brehov a ď.
Z hľadiska hodnotenia vplyvov výstavby nádrže Starina na okolie a spoločnosť sa radí táto
vodná stavba svojimi parametrami medzi pozoruhodné tak po stránke vplyvov negatívnych,
ako aj pozitívnych. Vyplýva to z podstaty problému, ktorý bol príčinou potreby vybudovania
povrchového vodného zdroja v tejto oblasti vzhľadom na deficit dostatočnej kapacity iných –
podzemných zdrojov pitnej vody. Faktom je, že výstavba vodného diela v 80-tich rokoch si
vyžiadala záber cca 120 ha ornej pôdy, 140 ha lúk a pasienkov a okolo 50 ha lesov.
K získaniu akumulačného priestoru nádrže Starina a zachovania jej ochranného pásma bolo
treba vysťahovať takmer 3500 obyvateľov zo siedmich obcí: Dara, Ostrožnica, Ruské,
Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvara. S týmto negatívnym dopadom výstavby vodného
diela sa dotknuté obyvateľstvo vyrovnávalo len veľmi ťažko, čo treba vnímať aj s odstupom
času veľmi citlivo a s pochopením. Ďalším negatívnym dopadom výstavby vodného diela boli
dočasné sprievodné javy na okolité obce (prašnosť a hluk). Pri komplexnom hodnotení
ostatných negatívnych vplyvov výstavby nádrže na životné prostredie sa dostáva do úzadia
vplyv na flóru a faunu, nakoľko v tomto období neboli predmetné aspekty tak starostlivo
sledované ako v súčasnej dobe. Spomedzi súboru ďalších možných negatívnych vplyvov,
prichádzajúcich do úvahy pri výstavbe nádrží, ako napr. abrázia brehov, zmena hladiny
podzemných vôd a i. nie sú v dotknutom prostredí evidované.
Hodnotenie účinkov nádrže Starina spolu s ďalšími vodárenskými nádržami na území
Slovenska bolo realizované pomocou multikriteriálnej rozhodovacej analýzy (Marikovičová,
A., 2013). V rámci aplikovanej metodiky bolo uplatnených 12 kritérií a to 5 pozitívnych
(zásobovanie pitnou vodou, ochrana pred povodňami, zabezpečenie min. prietokov, využitie
vodnej energie, dotvorenie krajinného rázu) a 7 negatívnych (presídlenie, záber pôdy, riziko
pre obyvateľov pod priehradou, vplyv na flóru, vplyv na faunu, sedimentácia a zanášanie,
a abrázia brehov). Aby nedošlo k preferencii jednotlivých kritérií, k rozdeleniu ich váh
dôležitosti bola použitá metóda Fullerovho trojuholníka. Párovým porovnaním kritérií
a pridelením váh dôležitosti bola v dotazníkovom prieskume (z 300 rozoslaných dotazníkov
bolo 85 vyplnených a doručených) vodárenská nádrž Starina ohodnotená takto: pozitívne
účinky 129 bodov, negatívne účinky 35 bodov. Výsledné poradie hodnotených kritérií po
prenásobení ich váhou dokumentuje tabuľka 1. Pri sumarizovaní pozitívnych vplyvov
vodného diela Starina na okolie a spoločnosť sa do popredia dostáva predovšetkým jeho
hlavný účel – zabezpečovanie dostatočného množstva kvalitnej pitnej vody pre oblasť
východného Slovenska. Pre ilustráciu - podľa dostupných podkladov prispieva táto
vodárenská nádrž do vodovodných sietí v priemere cca 17 mil. m3 vody za rok. Pri priemernej
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spotrebe 120 l vody za deň/obyvateľa to je uspokojenie takmer 390 tis. obyvateľov
východného Slovenska.
Tabuľka 1. Hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov nádrže Starina na ŽP
Poradie

Kritérium

Suma bodov prenásobených váhou
kritéria
pozitívne
negatívne
39,412
32,232
29,184
18,126
14,416

1
2
3
4
5

zásobovanie pitnou vodou
ochrana pred povodňami
zabezpečenie min. prietokov
využitie vodnej energie
nutnosť presídlenia
obyvateľov
6
dotvorenie krajinného rázu
7
riziko pre obyvateľov v údolí
8
záber pôdy
9
vplyv na flóru
10
vplyv na faunu
11
sedimentácia a zanášanie
12
abrázia brehov
Celkové bodové ohodnotenie
verejnosťou

10,431

129,385

7,632
5,400
3,599
2,655
0,960
0,000
34,662

Významným prínosom nádrže Starina je aj jej protipovodňová ochrana. Pre ilustráciu
možno uviesť napr. rok 2010, kedy bolo touto nádržou s retenčným priestorom 8,17 mil. m3
počas povodňových prietokov zadržaných viac ako 19 mil. m3 vody. Je to pozitívny prínos
nádrže, ktorý vníma spoločnosť ako samozrejmosť, čo je potešiteľné. V tejto súvislosti však
treba poznamenať, že bez takýchto technických opatrení, akými umelo vytvorené vodné
nádrže sú, by dopady povodňových prietokov, adekvátnych nielen roku 2010 boli
nepredstaviteľné. Nezanedbateľnou funkciou nádrže Starina je aj nadlepšovanie prietokov
pod priehradou, využívanie energetického potenciálu vody v MVE pre výrobu ekologicky
čistej elektrickej energie, dotvorenie krajinného rázu a i.

3. VPLYV PREVÁDZKY NÁDRŽE NA BEZPEČNOSŤ PRIEHRADY
Medzi závažné otázky vplyvu vodných diel na okolité životné a urbanizované prostredie je
otázka ich bezpečnosti, resp. miery rizika zlyhania týchto dôležitých vodohospodárskych stavieb.
Aj keď štatistiky porúch a havárií priehrad potvrdzujú výrazný pokles - z cca 4 % zo
začiatku 20. storočia na cca 0,4 % koncom 20. storočia, nemožno toto riziko podceňovať. Po
mnohých analýzach, potvrdzujúcich fakt, že jednou z najčastejších príčin porúch a havárií sú
priesaky, je špeciálne tento rizikový faktor v našich podmienkach starostlivo monitorovaný.
Ku kontrole správania sa vodného diela Starina, kontinuálnemu posudzovaniu jeho
bezpečnosti slúži monitoring. Parametre pohybu podzemných a priesakových vôd sú
sledované pozorovacím systémom, ktorý pozostáva z 33 sond, 22 dvojíc krátkych a 13 dvojíc
hlbokých vztlakových vrtov, dvoch merných šácht na meranie priesakov, zachytávaných
pravým a ľavým pätným drénom.
Vývoj hladinového režimu je determinovaný tak morfológiou územia, ako aj existenciou
tektonických porúch v podloží priehrady (obr.3). Vzdutím hladiny vody v nádrži na úroveň
340,00 m n. m. (o cca 45 m na terénom) je v oblasti ľavostranného zaviazania zaznamenaný
nárast hladiny vody v pozorovacích objektoch (P-15, P-17, P-18 a P-19) o 7 až 15 m.
7

Existencia tektonických porúch je zjavná aj na vývoji hladín vody v pozorovacích objektoch
P- 3 a P-5 (obr.4). Možno tu evidovať lokálnu redistribúciu priesakových ciest do oblasti
porušenej zóny, v ktorej je polohovo i hĺbkovo situovaný pozorovací objekt P-5 (obr.3). Tento
pozoruhodný jav je prevádzkovateľom vodného diela starostlivo sledovaný. Ako vyplýva
z obr. 4, od roku 2010 je trend vývoja hladín v sledovaných pozorovacích objektoch takmer
ustálený. V ostatných pozorovacích objektoch je nárast hladín podzemných a priesakových
vôd menší, pohybuje sa v rozmedzí od 0,5 do 1,0 m. V oblasti údolnej nivy sa vplyv napustenia nádrže na hladinovom režime prejavil zanedbateľnou mierou aj vďaka
zabudovanému drenážnemu systému a drenážnemu účinku odpadného koryta Cirochy.
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Obrázok 4: Trend vývoja hladiny vody v nádrži a v sondách P 5 a P 3
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Obrázok 5: Hydroizohypsy hladín podzemných a priesakových
vôd
Dôležitým ukazovateľom vývoja parametrov filtračného pohybu sú vztlaky. Ich vývoj
možno hodnotiť ako ustálený, adekvátny geologickej skladbe podložia priehrady. Z analýzy
ich kontinuity s hladinou v nádrži vyplýva, že prevažná väčšina krátkych vztlakových vrtov,
zabudovaných na návodnú stranu injekčnej clony, veľmi dobre korešponduje s hladinou v nádrži.
Potvrdzujú to aj korelačné súčinitele, ktoré sa v mnohých prípadoch blížia k hodnote okolo 0,9. Je to
zároveň dôkaz spoľahlivej funkcie injekčnej clony a tiež funkcie pozorovacieho systému.
Kontinuita medzi vztlakmi na vzdušnej strane injekčnej clony a hladinou v nádrži je len
ojedinelá, v zaviazaniach, príp. vo svahoch údolia. Je zrejmé, že dominantným faktorom,
vplývajúcim na vývoj vztlakov na vzdušnej strane injekčnej clony nie je hladina v nádrži, ale
úroveň vody v odpadnom koryte, resp. hladina podzemných vôd v podhrádzí, ovplyvnená
funkciou drenážneho systému. Ilustráciu o ustálenom trende vývoja vztlakov v podloží
priehrady v ostatnom desaťročí pri relatívne rovnakých zaťažovacích stavoch prezentuje
obr.6.
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Obrázok 6: Priebeh vztlakov v podloží priehrady Starina
Významným ukazovateľom posudzovania spoľahlivosti protipriesakových opatrení
a bezpečnosti vodného diela sú priesaky, resp. odtoky z drénov. Tieto sa na VD Starina
sledujú v dvoch merných šachtách. Trend ich vývoja je dokumentovaný na obr.7. Relatívne
vysoká amplitúda kolísania odtokov z drénov je evidentná, pohybuje sa v rozmedzí od 0,05
l.s-1 (v ostatných rokoch) do 7,69 l.s-1 (1992). Ich podrobnou analýzou bolo preukázané, že sú
ovplyvňované zrážkovými vodami. Skutočný priesak telesom priehrady charakterizuje „dolná
obálka“ trendu vývoja odtokov z drénov. Z obr.6 vyplýva, že nepresahuje hodnotu 0,7 l.s-1.
V ostatných rokoch (od 2010) vykazuje, v súlade s priemernou hladinou v nádrži (obr.8),
mierny pokles. V porovnaní s predpokladanou hodnotou priesaku 8 l/s je dosahovaná hodnota
výrazne nižšie.
Pre posudzovanie bezpečnosti vodnej stavby z hľadiska filtračnej stability majú významné
postavenie hodnoty filtračných rýchlostí a ich porovnanie s rýchlosťami prípustnými, resp.
kritickými. Tejto problematike venuje prevádzkovateľ vodného diela už od jeho uvedenia do
prevádzky náležitú pozornosť. Výsledky meraní a ich analýza potvrdzujú, že vo väčšine
pozorovacích objektov vykazuje filtračný pohyb ustálený trend vývoja. Stále sú tu však aj lokálne
podoblasti, kde ani po takmer 30 rokoch prevádzky nie je filtračný pohyb konsolidovaný.
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Obrázok 7: Vývoj odtokov z pätných drénov
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Obrázok 8: Trend vývoja priemerných hladín v nádrži a ročných úhrnov zrážok
Zo súboru 33 pozorovacích objektov je mierne rastúci trend evidovaný v sondách H-4 a P-13
(v blízkosti drenážnych rebier), P-11A a P-14A (pri vývare) a v P-19 (ľavostranné zaviazanie).
Napriek tomu, počas doterajšej prevádzky vodného diela nebolo ani v jednom prípade zaznamenané
dosiahnutie, ani prekročenie kritickej filtračnej rýchlosti (obr.9). Z hľadiska posúdenia filtračnej
stability možno konštatovať, že v podmienkach priehrady Starina v súčasnosti neexistujú rizikové
faktory, ohrozujúce bezpečnosť priehrady.

4. ZÁVER
Z krátkeho hodnotenia vodného diela Starina vyplýva, že jeho pozitívne vplyvy jednoznačne
prevyšujú negatívne dopady na okolité prírodné a urbanizované prostredie. Zabezpečenie
zásob pitnej vody pre cca 390 tisíc obyvateľov, významná protipovodňová ochrana územia
pod priehradou, výroba ekologicky čistej elektrickej energie, nadlepšovanie prietokov,
dotvorenie krajinného rázu a i. – to sú pozitíva, ktoré nemožno z celospoločenského hľadiska
prehliadať. V prospech vodného diela svedčí aj jeho preukázaná bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky.
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Obrázok 9: Distribučné funkcie nameraných hodnôt filtračných rýchlostí
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VD KRUŽBERK – REKONSTRUKCE KORUNY
A OPRAVA NÁVODNÍHO LÍCE
Josef Bezděk
SMP CZ, a. s. Praha, Česká republika

1. OBECNĚ
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Stavba:
VD Kružberk – rekonstrukce koruny a oprava návodního líce
Investor objektu:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
Projektant RDS:
Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zhotovitel:
SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
Termín realizace:
07/2015 – 12/2016
1.2 OBECNÉ INFORMACE O VD KRUŽBERK
Přehrada byla postavená v 50. letech 20. století. Konkrétně v letech 1948 až 1955. Původním
účelem bylo energetické využití, ale v současné době slouží jako zásobárna surové vody pro
výrobu pitné a zásobuje kolem jednoho milionu lidí vodou. Tuto hlavní funkci plní VD
Kružberk po napuštění a spuštění provozu přehrady Slezská Harta od roku 1998. Dodávka
surové vody z přehrady do úpravny vody v Podhradí je zajišťována pomocí tlakového
přivaděče délky 6,6 km o průměru 2,4 m. Na konci je také umístěna elektrárna s instalovaným
výkonem 7 MW. Dále je také možná výroba el. energie pomocí dvou turbín o výkonu
2×100 kW, které jsou umístěny na VD Kružberk. Založení betonové tížné hráze je do
skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. V tělese hráze je
injekční a revizní štola s měřícími zařízeními, které garantují bezpečný provoz přehrady.
Betonová hráz má 92 700 m3 a celé dílo dokáže transformovat povodňové vlny, přičemž
snížení kulminace stoleté vody je z 257 m3/s na 50 m3/s. Součástí vodního díla je i zemní
sypaná hráz Lobník situována na pravostranném přítoku. Výška sypané hráze Lobníka je
19,6 m a sloužící k zachycení splavenin.

Obrázek 1: Přehrada ze vzdušné strany před rekonstrukcí
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1.3

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Povodí nádrže:
464,1 km2
Délka hráze v koruně:
540,0 m
Max. výška hráze:
64,8 m
Celkový objem nádrže: 218,7 mil. m3
Zásobní letní:
182,0 mil. m3
Zásobní zimní:
186,2 mil. m3
Retenční letní:
29,2 mil. m3
Retenční zimní:
24,9 mil. m3
Stálý:
7,6 mil. m3
Délka záplavy:
9,0 km
Údolí Moravice:
13 km
Údolí Černého potoka: 3,5 km
Šířka záplavy:
1,7 km
Zatopená plocha:
870 ha
Zaručený odtok:
3,95 m3/s

2. STAVEBNÍ PRÁCE
2.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PRACÍ
Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje demolici stávající komunikace a chodníků s veškerými
vrstvami a krajníky. Dále pak demolici nosných prvků koruny hráze (chodníkových konzol,
žeber a mostů). Bude se jednat o kompletní rekonstrukci včetně nového odvodnění v koruně
hráze a na mostech. Vzhled koruny a její parametry budou zachovány. Dojde pouze ke změně
povrchu komunikace z kostek na asfalt. Nové bude i betonové zábradlí, které si zachová
stejný architektonický ráz, avšak bude v něm zabudováno LED osvětlení, pro nasvícení
chodníků na vzdušné straně. Součástí rekonstrukce bude i rekonstrukce strojoven na VD.
Strojovny na blocích č. 10 a č. 16 projdou rekonstrukcí i uvnitř (sanace zdiva, podlahy
a výmalby), ostatní strojovny na koruně hráze včetně strojoven na blocích č. 10 a č. 16 budou
zrekonstruovány zvenčí (fasáda, sanace zdiva, nové střechy). Další součástí rekonstrukce
bude strojovna návodních uzávěrů, které je situována mimo hráz VD. Nachází se v zářezu ze
strany směrem od Vítkova. Tam dojde k rekonstrukci vnitřních prostor (sanace žb., opravy
podlah a výmalby) a opravě vnějšku (nové odvodnění okolo objektu, střecha a fasáda). Další
stěžejní prací bude sanace návodního líce hráze. Nejpostiženější pás betonu, který degradoval
vlivem povětrnostních podmínek a kolísáním hladiny vody v nádrži, bude odbourán do
hloubky cca 10 cm a provede se stříkaný beton. Těsnící klíny na dilatacích projdou opravou
tak, že dojde k demolici těsnícího klínu, výměny izolace, opětovné betonáži a za injektování.
„Obrázek 2: VD před sanací“
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Obrázek 2: Přehrada z návodní strany před sanací na SO 01
2.2 ETAPIZACE
Stavební práce jsou rozděleny do dvou hlavních činností, a to monolitické konstrukce na
koruně hráze a sanace návodního líce, s termínem dokončení v prosinci 2016. Přičemž hlavní
sanační práce začnou v červnu po snížení hladiny na požadovanou úroveň. Provoz nádrže
není nijak omezen.
2.3

MONTÁŽ

2.3.1 SO 01 – návodní líc hráze
Sanace návodního líce je rozdělena do pěti druhů sanačních prací. Hlavní sanační prací je
sanace nejvíce degradovaných ploch, které budou odbourány do hloubky 10 cm a kompletně
nahrazeny stříkaným betonem. Jako kotvení stříkaných betonů bude použita kompozitní
mřížovina. Tato technologie bude použita i na blocích č. 10 – 16 z návodní strany.
2.3.2 SO 02 – koruna hráze
Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje demolici stávající komunikace a chodníků s veškerými
vrstvami a krajníky. Dále pak demolici nosných prvků koruny hráze (chodníkových konzol,
žeber). Celá konstrukce bude vybudována ve stejném architektonickém rázu. Součástí
stavebního objektu SO 02 je i rekonstrukce kanalizace a odvodnění. Betonáže na SO 02 jsou
prováděny vždy v třech krocích. První jsou vybudovaná samonosná žebra, podpírající
konzolu na vzdušné straně, dále pak nosná konstrukce koruny hráze a jako poslední je
budována spádová vrstva. Betonáže jsou prováděny v krocích po dvou dilatačních celcích.
„Obrázek 3: Betonáže železobetonové desky“
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Obrázek 3: Betonáže železobetonové desky koruny hráze na SO 02 pole (pole 8 a 7)
2.3.3 SO 03 – komunikace na koruně hráze
Stavební objekt se skládá z kompletních pojízdných vrstev komunikace jak na hrázi, tak
i mimo hráz. Dilatace na mostech i na koruně mimo mosty budou podpovrchové. Dále budou
budovány římsy izolace mostovky a prefabrikátové zábradlí na koruně. Součástí projektu
rekonstrukce VD budou i drobné úpravy mimo hráz (chodníky, trativody, odvodnění atd.).
2.3.4 SO 04 – mosty přelivných bloků
V rámci projektu jsou demolovány všechny mosty na přelivech včetně úložných prahů. Nové
konstrukce mostů budou z nových VSTI nosníků zaklopených CETRIS deskami jako ztratné
bednění. Rekonstrukce na mostech probíhají po dvou dilatačních polích. Etapizace
rekonstrukce mostů je rozdělena do tří částí, dilatace 15 – 14, 13 – 12 a 11. „Obrázek 4:
Betonáže spřažené železobetonové desky“

Obrázek 4: Betonáže spřažené železobetonové deskyna SO 04 pole (pole 14 a 15)
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2.3.5 SO 05 – strojovny na korunně hráze
Součástí prací na SO 05 je rekonstrukce strojoven na VD. Strojovny na blocích č. 10 a č. 16
projdou rekonstrukcí i uvnitř (sanace zdiva, podlahy a výmalby), ostatní strojovny na koruně
hráze včetně strojoven na blocích č. 10 a č. 16 budou zrekonstruovány zvenčí (fasáda, sanace
zdiva, nové střechy).
2.3.6 SO 06 – strojovna návodních uzávěrů
Strojovna návodních uzávěrů je situována mimo hráz VD. Nachází se v zářezu ze strany
směrem od Vítkova. Dojde k rekonstrukci vnitřních prostor (sanace žb., opravy podlah
a výmalby) a opravě vnějšku (nové odvodnění okolo objektu, střecha a fasáda).
2.3.7 SO 07 – zařízení pro měření a pozorování
Součástí rekonstrukce koruny si vyžádá instalaci nových TBD zařízení instalovaných
v koruně hráze, návodní a vzdušné straně.
2.3.8 SO 08 – inženýrské sítě
Veškeré elektroinstalace bude vyměněna za novou včetně veřejného osvětlení a datových
kabelů. Jelikož provoz VD není nikterak ovlivněn, bylo zapotřebí nejprve instalovat
provizorní vedení, protože veškerá elektroinstalace byla ukryta v chodnících, které byly
demolovány.

Autor: Ing. Josef Bezděk, stavbyvedoucí
Pracoviště: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, Česká republika
Kontakt: bezdek@smp.cz
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KOŠICE - REKONŠTRUKCIA HATE VYŠNÉ
OPÁTSKE
Peter Breza
ROTORing s. r. o., Košice, Slovak Republic

Marián Friga
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Slovak Republic
ABSTRAKT: Hať bola postavená v roku 1966 ako hlavný zdroj - zabezpečenie
technologickej vody pre vznikajúce VSŽ Košice. Postupným dobudovávaním rôznych
náväzností a objektov vznikol hlavný vodohospodársky hydrouzol, ktorý v súčasnosti
zabezpečuje technologické potreby, plní bezpečnostné funkcie, energetické funkcie
a vyrovnáva hladinový režim v oblasti. Za 50 rokov prevádzky došlo k poklesu bezpečnosti
technologickej časti stavby a bezpečnosť prevádzky bola na hranici možnej havárie
technologického zariadenia. U stavebných konštrukcií vplyvom poveternostnej degradácie
došlo k odhaľovaniu nosnej výstuže a k jej prierezovým úbytkom. V roku 2015 objekty prešli
celkovou technologickou a stavebnou rekonštrukciou s nákladom cca 3 mil. eur. Príspevok je
zameraný na prezentáciu spôsobu realizácie celej stavby, ktorá prebehla v období od 05/2015
do 10/2015. V krátkom čase sa úspešne podarilo zrealizovať projekt rekonštrukcie hate na
toku. Príspevok porovnáva východiskový technický, technologický, statický a bezpečnostný
stav pred rekonštrukciou, popisuje priebeh rekonštrukcie, projektové a stavebné metódy
výstavby, spôsob zabezpečenia výstavby realizáciou dočasných stavebných objektov pre
výstavbu a vyhodnocuje nový porealizačný stav. Príspevok je zameraný na prezentáciu
degradácie objektov pred začiatkom realizácie, porovná sa navrhnuté technické riešenie so
skutočnou realizáciou a vyhodnotí sa stav po montáži nového technologického zariadenia.
Poukáže sa na drobné problémy počas výstavby vyplývajúce z priesakov. Po ukončení
výstavby bolo vykonané komplexné vyskúšanie, kde sa vyskytli menšie technologické
nepresnosti, ktoré boli následne diagnostikované a odstránené. V súčasnosti je stavba po
ukončení výstavby - rekonštrukcie plne v prevádzke a zabezpečuje všetky prevádzkové
funkcie.

1. ZÁKLADNÝ POPIS TECHNICKÝCH PARAMETROV HATE PRED
REKONŠTRUKCIOU, POPIS HLAVNÉHO ÚČELU STAVBY
Názov stavby:
Druh stavby:
Miesto stavby:
Užívateľ stavby:
(Obstarávateľ)

Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske
Protipovodňová ochrana
Košice
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
Zhotoviteľ:
Chemkostav, a. s.
Projektant stavby:
ROTORing, s. r. o.
Zodpovedný projektant:
Ing. Peter Breza
SD stavby:
Ing. Marián Friga
AD stavby:
Ing. Peter Breza
Spracovateľ realizačného projektu: Hycoprojekt, a. s.
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Stavebné objekty:
SO 01 Hať
SO 02 Štrkový výpust
SO 03 Definitívny odberný objekt
SO 04 Havarijný odberný objekt
SO 05 Vývar hate
SO 06 Lávky a zábradlia
SO 07 Vonkajšie elektrické rozvody a uzemnenia
SO 08 Vonkajšie osvetlenie
SO 09 Oplotenie
SO 10 Dom hatiara
SO 11 Elektrorozvodňa
SO 12 Protipovodňové sklady
SO 13 Zabezpečovacie a výstražné zariadenia
SO 14 Terénne a sadové úpravy
Prevádzkové súbory:
PS 01 Hať
PS 02 Štrkový výpust
PS 03 Definitívny odberný objekt
PS 04 Provizórne hradiace konštrukcie
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 06 Monitoring, riadenie a prenos údajov
Obvodný úrad životného prostredia v Košiciach rozhodol v roku 2005 o povolení
rekonštrukcie hate Vyšné Opátske, ktorú podľa projektu vypracoval ROTORing. s. r. o.,
Košice Ing. Peter Breza. Táto hať sa nachádza na povodí Hornádu v Košickej mestskej časti
Sídlisko nad Jazerom. Súťažné podklady pre výber zhotoviteľa stavby pozostávali z projektu
pre povolenie stavby a z ďalších údajov a požiadaviek na akosť a technické vlastnosti stavby.
Zariadenia hate Vyšné Opátske sú v prevádzke od vybudovania v roku 1961. Od toho roku
došlo už k ich značnému opotrebeniu. Betónové konštrukcie boli poškodené, drobia sa hrany,
prestupy a schodiská. Na plochách sú miesta s obnaženou betonárskou oceľovou výstužou.
Išlo hlavne o miesta v oblasti kolísania hladiny a kde sa striedajú teploty. Oceľové kryty
a zábradlia boli skorodované. Keďže neboli známe realizačné odchýlky medzi skutočnosťou
a pôvodnou realizačnou dokumentáciou bolo vykonané kontrolné zameranie skutkového
stavu. Rozsah riešenia rekonštrukcie spočíval v prevádzkových súboroch (hať, štrkový
výpust, definitívny odberný objekt USS, provizórne hradiace konštrukcie, prevádzkový
rozvod silnoprúdu, monitoring, riadenie a prenos údajov) a stavebných objektoch ( hať,
štrkový výpust, definitívny odberný objekt, havarijný odberný objekt, vývar hate, lávky
a zábradlia, vonkajšie elektrické rozvody a uzemnenia, vonkajšie osvetlenie, oplotenie, dom
hatiara, elektrorozvodňa, protipovodňové sklady, zabezpečovacie a výstražné zariadenia,
terénne a sadové úpravy). Pri výmene zariadení neboli zmenené technicko vodohospodárske
parametre diela ako celku. Účelom tejto vodnej stavby je vzdúvanie vody na odber pre U.S.
Steel Košice, odber vody pre potreby závlahového hospodárstva, využitie priľahlých
priestorov okolia vodnej stavby na rekreačné účely a celkové ozdravenie priľahlého územia
vylúčením ramien a meandrov. Hlavným účelom vodného diela je umožnenie odberu vody
pre VSŽ. Odber je okrem definitívneho odberného objektu umiestneného cca 410 m nad
haťou zabezpečený havarijným odberným objektom pri hati. Vzhľadom na to, že podzemné
vody v okolí hate korešpondujú s hladinou Hornádu, bolo počas rekonštrukčných prác
dôležité zabezpečenie prevedenia vody Hornádu v mieste rekonštrukcie hate. Krajné polia
hate sú hradené klapkovými uzávermi, ktoré sú ovládané hydraulicky jedným hydromotorom
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umiestneným na návodnej strane pod hornou prevádzkovou hladinou. Hydraulický agregát na
ovládanie klapky je vybavený vaňou na prípadný únik oleja. Klapkové uzávery sú vybavené
aretačným zariadením ovládaným ručne z vnútorného priestoru piliera. Zimnú prevádzku
klapkových uzáverov umožní výhrev bočných tesniacich štítov i prahového tesnenia pomocou
elektrických káblov ako aj tlakovzdušné rozmrazovanie hladiny pred uzávermi. Kompresory
rozmrazovania sa nachádzajú v nových strojovniach vybudovaných na okrajových pilieroch
hate.
Cieľom tejto rekonštrukcie bolo predovšetkým výmena zastaraných a opotrebovaných
technologických častí, ale aj obnova betónových stavebných prvkov, čím sa dosiahlo
zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov. V konečnom
dôsledku to zvýšilo protipovodňovú ochranu dotknutého územia o rozlohe približne 60 ha.

2. VÝSTAVBA ROKU 1966, REKONŠTRUKCIA 2015,
REKONŠTRUKCIA TECHNOLOGICKEJ ČASTI PO 50.TICH
ROKOCH
Hať Vyšné Opátske bola vybudovaná pred 50 rokmi ako súčasť úpravy rieky Hornád za
účelom zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí. Stavebné časti objektov boli v stave
primeranom 50 - ročnej prevádzke, počas ktorej bola vykonávaná pravidelná údržba, ale
nebola vykonaná komplexná obnova zariadení. Klapky, ktoré sa na hati nachádzali boli
konštruované ako zvarenec z čierneho plechu. Účelom rekonštrukcie bola obnova zariadení
a ich vybavenie modernými prvkami, ktoré prispejú k zvýšenej bezpečnosti prevádzky.
Systém merania údajov, ovládania zariadení hate a definitívneho odberného objektu USS
v spolupráci s prenosom údajov bezdrôtovými technológiami do riadiacich a informačných
centier poskytne možnosti automatickej regulácie zariadenia pre účely optimálnej manipulácie
s vodou v priestore hate Vyšné Opátske. Oproti súčasnosti tak dôjde k zníženiu - odstráneniu
nevhodnej manipulácie s vodou a k skráteniu reakčných časov na skutočný priebeh odberov
a prietoku.

3. NEBEZPEČIA - RIZIKÁ VÝSTAVBY V ŽIVOM TOKU
Začiatok výstavby bol po viacerých odsunoch termínu začiatku realizácie definitívne
stanovený na 05/2015. Pred začiatkom výstavby boli vykonané prevádzkové manipulácie na
VN Ružín tak, aby sa minimalizovali riziká vyplývajúce z možných zvýšených prípadne
povodňových pretokov počas výstavby.
Okrem týchto opatrení boli naplánované ďalšie pomocné spôsoby pre odklonenie prietoku
vody z priestoru výstavby. Jednou z možností bol prevádzkový odtok cez odberný objekt pre
USS, kde sa realizoval prietok do úrovne Q 90d . ďalšou možnosťou bolo prepúšťanie prietoku
samostatným odtokom cez objekty MVE, taktiež do úrovne Q 90d . Napriek týmto pomocným
manipuláciám samozrejme hrozilo riziko prietokov, ktoré by nad Q 1 spôsobili prerušenie
výstavby a nutnosť odstránenia dočasného zabezpečenia objektov pre účely výstavby.
Podrobnejšie je to z fotodokumentácie. Prietoky, ktoré by túto situáciu mohli spôsobiť však
počas výstavby nenastali a stavbu sa za hydrologicky suchého a teplého roku podarilo
zrealizovať bez prerušení spôsobených zvýšenými prietokmi. Stav okolitého územia
neumožňuje budovanie dočasných objektov. Celá stavba musela byť riešená tak, aby bola
zabezpečená bezpečnosť okolitej zástavby na Q 100 a zároveň, aby bola zabezpečená
bezpečnosť rozostavanej stavby. Stavebná aj technologická časť boli rozvrhnuté tak, aby sa
výstavba ukončila 31. 10. 2015.
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Obrázok 1: Situácia hate Vyšné Opátske

4. POPIS POV - STAVEBNÁ ČASŤ
Ako prvá časť výstavby boli vybudované dočasné objekty pre výstavbu - rekonštrukciu
spoločného odberného objektu pre USS a MVE, v tej istej etape boli vykonané aj
rekonštrukčné práce na štrkovom priepuste. Po vypustení zdrže bolo na štrkovom výpuste
osadené do drážok provizórne hradenie. Pod ochranou provizórnych ohrádzok vybudovaných
na návodnej strane boli v oboch haťových poliach postupne osadené dosadacie prahy a zvislé
drážky, ktoré umožnili osadenie provizórneho priplavovaného hradenia. Hladina v zdrži bola
udržiavaná manipuláciou s pôvodným pravým klapkovým uzáverom a MVE. V tom čase boli
zrealizované stavebné práce a vymenené technologické zariadenia - stavidlový uzáver
štrkového výpustu a klapkový uzáver ľavého poľa. Po vyprázdnení zdrže a prívodného kanála
bola vykonaná oprava vtokových krídel hate, oprava opevnenia a oporného múru prívodného
kanála a vtokového objektu do prívodného kanála, bola taktiež osadená aj obslužná lávka
a opravený jalový výpust.
Zabezpečilo sa náhradné presmerovanie prietoku rieky, čiastočne cez objekty MVE
a čiastočne cez sedimentačnú časť USS s využitím bezpečnostného prepadu medzi USS,
Myslavským potokom a spätným vyústením do rieky Hornád. Týmto spôsobom sa dosiahlo,
že bolo možné za podpory ohradzovania vodného diela zo strany spodnej vody vyčerpať celý
priestor vývaru. Po kontrole technického stavu (pred vyčerpaním priestoru jeho stav nebolo
možné určiť a preto nebolo možné navrhnúť ani prípadný stav sanácie) sa rozhodlo o sanácií
formou dobudovania betónovej dosky. Po celý čas týchto prác bol celý prietok odvádzaný
mimo objekt výstavby. Po ukončení stavebných prác boli odstránené dočasné objekty, boli
vykonané úpravy brehov, úpravy okolia, chodníky, oplotenie, bol zrekonštruovaný objekt
dom hatiara a iné drobné objekty.
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Obrázok 2: Pôdorys hate Vyšné Opátske

Obrázok 3: Rez poľom hate Vyšné Opátske

5. POPIS POV - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
Druhou etapou boli dočasné objekty pre zabezpečenie výstavby - výmeny hradiacej
konštrukcie
pohyblivých klapiek. Klapkové uzávery boli značne skorodované a korozívne úbytky
spôsobovali oslabenie plochy prierezu. V dôsledku tejto korózie bol predpoklad lokálneho
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alebo celkového porušenia klapiek pri ich zaťažení vodným tlakom. Došlo k odstráneniu
súčasných pohyblivých oceľových konštrukcií, vybudovaniu - výstavbe nového uloženia pre
nové klapky, vymenila sa technológia ovládania z pôvodnej technológie - mechanické vozíky
na nový systém ovládania hydraulické valce. Boli zmodernizované - vymenené všetky
technologické objekty, celá elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie, bol vybudovaný nový
zabezpečovací systém, kamerový systém. Pre objekt je zabezpečené provizórne hradenie.

6. ZÁVER
Hať Vyšné Opátske tvorí súčasť rieky Hornád. Jej účelom je zlepšiť vodohospodárske
pomery v povodí. Po rekonštrukcií hate došlo k úprave vonkajších betónových konštrukcií.
Nová - zmodernizovaná a zautomatizovaná pohyblivá konštrukcia pracuje v bezpečnom
prevádzkovom režime. Nové pomocné a prevádzkové objekty zabezpečujú obslužné
monitorovacie a bezpečnostné služby, vývar a podhatie sú v stavebnom a statickom stave pre
ďalšiu bezpečnú dlhodobú prevádzku. Najdôležitejším aspektom výstavby je však zvýšenie
prevádzkovej bezpečnosti objektu ako celku, najmä za zvýšených a povodňových pretokov.
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ZKUŠENOSTI SE SLEDOVÁNÍM UZÁVĚRŮ
SPODNÍCH VÝPUSTÍ A PŘELIVŮ PŘEHRAD
Miroslav Bubeník, Jiří Krejčí
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha, Česká republika
ABSTRAKT: V příspěvku je stručně uvedena historie vzniku současného systému sledování
uzávěrů přehrad, dále je uveden vlastní systém sledování uzávěrů a v návaznosti provádění
komplexních prohlídek v rámci tohoto systému. Jsou zhodnoceny výsledky sledování uzávěrů
po 32 letech trvání tohoto systému a odraz systému sledování na provozní spolehlivost
uzávěrů.

1. HISTORIE
V 70. letech minulého století chyběl jakýkoli systém sledování uzávěrů vodních děl.
Poruchovost uzávěrů spodních výpustí a přelivů v těchto letech narůstala až na mezní úroveň,
kdy bylo až 30 % těchto uzávěrů mimo provoz. Čestnou výjimku tvořilo Povodí Odry, kde se
Ing. Ženatému podařilo překonat tehdejší potíže a pro relativně menší množství přehrad
vybudoval opravárenskou četu, která byla schopna odstraňovat menší poruchy a udržovat
uzávěry v provozním stavu.
Koncem tohoto období byl vedoucími pracovníky útvarů technickoprovozní činností
všech podniků Povodí a odbornými pracovníky technickobezpečnostního dohledu (TBD)
tento stav označován jako kritický. Dovoluji si jejich jména v tomto příspěvku s úctou
připomenout
Povodí Labe – Ing. Trejtnar / Ing. Bláha,
Povodí Vltavy – Ing. Knoulich / p. Novotný,
Povodí Odry – Ing. Ženatý / Ing. Hanák,
Povodí Moravy – Ing. Zamazalová / Ing. Kux,
Povodí Ohře – Ing.Havránek / Ing. Hošek,
V souhlase s požadavkem MLVH – Ing. Müller, byl o řešení této kritické situace požádán
vedoucí organizace pověřené výkonem odborného TBD, Ing Šimek. Úkolem snížení této
poruchovosti byl pověřen Ing. Bubeník.
Při zahájení prací na tomto úkolu byli konzultováni pracovníci různých ústavů i podniků,
kteří se zabývali obdobnou tematikou spolehlivosti, projektanti i výrobci uzávěrů tehdy ČKD
Blansko, SVŠT Bratislava, doc. Ing. Teodor Grandtner, PhD. Práce na tomto úkolu byla
soustavně sledována i vedoucím katedry hydrotechniky, ČVUT Praha, prof. Ing. Vojtěchem
Brožou DrSc.
Pro hledání příčin poruchovosti bylo nutné nejenom posoudit tehdejší stav uzávěrů
a všech poruch na uzávěrech vzniklých, ale i všech provozních podmínek uzávěrů a jejich
pohonů. Priorita byla dána přehradám I. a II. kategorie, u kterých byl problém poruchovosti
nejbolestivější.
V té době nebyly vedeny žádné záznamy o uzávěrech a jejich pohonech, dokonce
u většiny uzávěrů nebyla k disposici ani průvodní dokumentace uzávěrů. Informace
o poruchách a okolnostech jejich vzniku bylo nutné čerpat pouze z provozních deníků
a ústního podání hrázných a archivních záznamů. Konkrétní stav uzávěrů byl ověřen
prohlídkami a funkčními zkouškami všech uzávěrů všech těchto přehrad.
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Takovým způsobem bylo u 65 přehrad prověřeno 368 uzávěrů a proveden soupis jejich
468 zjištěných poruch vzniklých v minulosti nebo v době prohlídek.
Byly zjišťovány i údaje o provozním využití, četnosti chodu uzávěrů, doby převádění
průtoku a doby vlastního chodu uzávěrů při manipulacích. Při hodnocení těchto provozních
údajů bylo zjištěno, že ani dva uzávěry stejného typu a rozměru, byť byly na jedné přehradě,
nelze hodnotit stejně, že provozní doby manipulací jsou malým zlomkem doby provozního
života uzávěrů a byly zjištěny podobné zvláštnosti provozu těchto výpustných zařízení.
Všechna zjištěná fakta byla, v souvislosti s provozním využitím uzávěrů, typem, jejich
stářím, analyzována pro nalezení příčin vzniku poruch.
Prvním výsledkem bylo zjištění nutnosti vytvoření systému záznamů o uzávěrech –
vytvoření „Kmenových listů uzávěrů“. Ty byly následně zavedeny směrnicí MLVH.
Z uvedeného rozboru byly určeny příčiny poruch. Tyto příčiny byly rozděleny do dvou
hlavních skupin:
- příčiny vnější, tj. příčiny způsobené provozními podmínkami nebo jejich nedodržením,
- příčiny vnitřní, tj. příčiny způsobené nedostatky při projektování, při konstrukci, výrobě
nebo montáži,
I toto rozdělení bylo dále členěno pro hledání cesty pro omezení jejich vlivu, nebo
eliminaci.
Je nutné podotknout, že s touto činností i s rozbory poznatků byly průběžně seznamováni
vedoucí pracovníci TPČ a pracovníci TBD jednotlivých podniků Povodí i MLVH.

Obrázek 1: Rozstřikovací uzávěr starého typu

2. SYSTÉM SLEDOVÁNÍ UZÁVĚRŮ
Uvedená analýza poruch a jejich příčin pak jednoznačně ukázala cestu k nápravě stávající
situace a k udržení spolehlivosti uzávěrů vytvořením systému sledování uzávěrů.
Ze závěrů, v tomto přehledu jen naznačených analýz, vyplynulo celkové řešení nepříznivé
situace spolehlivosti uzávěrových zařízení – návrh systému sledování uzávěrů.
Navržený systém byl diskutován, připomínkován a schválen provozními pracovníky
jednotlivých podniků Povodí a byl uveden do provozu v březnu 1987 METODICKÝM
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NÁVODEM na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvale spolehlivé funkce
uzávěrových zařízení. (Jednotný systém sledování technického stavu uzávěrových zařízení
přehrad).
Tento metodický návod vydalo Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, odbor
technicko-provozní, č.j.. 366/V/TPO-87.
Řešení bylo následně oceněno českým výborem vodohospodářské společnosti ČSVTS
diplomem akademika Teodora Ježdíka.
Systém sledování technického stavu, funkce a provozní spolehlivosti je čtyřstupňový:
Stupeň
l. Funkční zkoušky
2. Provozní kontroly
3. Provozní prohlídky
4. Komplexní prohlídky

provádí:
obsluha přehrady a vedoucí hrázný
strojní technik
strojní specialista vodohospodářského podniku
zajišťuje vlastník přehrady a provádí strojní specialista
podniku za účasti strojního specialisty ze společnosti pověřené
výkonem TBD a strojního technika závodu
Metodika funkčních zkoušek, kontrol a prohlídek je tvořena systémem sledování
technického stavu uzávěrů, s cílem zvýšit kontrolu nad kvalitou provádění údržby a odhalit
závady na uzávěrových zařízeních, které se mohou vyvinout v poruchy a které mohou při
častém styku s uzávěry uniknout pozornosti obsluhy, nebo které obsluha za závady, ev.
poruchy nemusí ani považovat.
Podmínka pro dobrou funkci tohoto systému sledování uzávěrů byla i včasné odstraňování
zjištěných závad a poruch.
Je nutné konstatovat, že ve výše uvedeném období v 70. letech k ohromnému číslu
poruchovosti jednoznačně přispívala i omezená dostupnost opravárenských kapacit. Proto
bylo v návrhu na zlepšení situace, kromě uvedeného systému sledování uzávěrů, doporučeno
podnikům Povodí i vybudování vlastních opravárenských kapacit, což se také uskutečnilo.

Obrázek 2: Postižení vodících prvků korozí a korozí bludnými
proudy
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3. VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ UZÁVĚROVÝCH ZAŘÍZENÍ PO 30
LETECH OD JEHO ZAVEDENÍ.
Předně je nutné konstatovat, že už ve velmi krátké době po zavedení tohoto systému byly, na
základě přesného určení stavu uzávěrů, odstraněny problémy s funkčností některých uzávěrů
a poruchovost se výrazně snížila.
Uvedený systém je u všech podniků Povodí respektován a výsledky jeho funkce lze
hodnotit tím, že v současné době nejsou na přehradách 1. a 2. kategorie vyřazeny z provozu
v důsledku poruch žádné uzávěry. Na některých VD probíhají přípravy oprav nebo
rekonstrukcí uzávěrů, ale funkčnost výpustných zařízení není ohrožena.
V následujícím je pro názor o provádění a výsledcích Komplexních prohlídek uveden
stručný přehled zjištění na uzávěrech při těchto prohlídkách, které byly uskutečněny
v uvedeném systému Sledování uzávěrů, za posledních 5 let, tj. v letech 2011 až 2015.

POČET

3.1 KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI TOHOTO SYSTÉMU
V této době bylo prohlédnuto, na přehradách jednotlivých podniků Povodí, zkušeným
strojním specialistou pověřené organizace pro provádění technickobezpečnostního dohledu
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Ing Krejčím, celkem 409 uzávěrů a jejich pohonů.
PL – 136, PM – 69, POh – 94, PV – 68, POd – 42 uzávěrů
Při těchto prohlídkách jsou prohlíženy a kontrolovány všechny části uzávěrových zařízení
z hlediska jejich funkce, spolehlivosti, životnosti, ale i stav protikorozních ochran i stav částí,
souvisejících s funkcí uzávěrů. U uzávěrů je zjišťován jejich stav a stav jednotlivých
funkčních částí, jsou kontrolovány změny pasivních odporů etapovou kontrolou silových
poměrů na pohonech uzávěrů a jsou zjišťovány příčiny těchto změn.
V neposlední řadě je posuzován i celkový stav výpustí v souvislosti s platnými normami.
V následující tabulce je uveden přehled zjištění u výpustných zařízení prohlížených přehrad.
Členění závad a poruch v této tabulce je pro tento příspěvek zjednodušeno.
Přehrad I. až III. kat.

79

Prohlížených uzávěrů

413

S přímou možností rozvoje v poruchy
Zjištěných
Bez přímého vlivu na poruchy (závady ovlivňující
závad
provozní spolehlivost)

86
272

Zjištěných poruch přímo vyřazující uzávěr z provozu

7

Vyřazených uzávěrů z provozu

5

Tento příspěvek si neklade za cíl uvádět, nebo provádět jakýkoli rozbor závad nebo
poruch a jejich příčin, ale je pouze informativní.
Vysvětlení k jednotlivým položkám.
• Zjištěné závady „S přímou možností rozvoje v poruchy“.
Tyto závady v daný okamžik neovlivňují funkci uzávěru, ale při jejich trvání by
tuto funkci ohrozily, nebo přímo by uzávěr z provozu vyřadily. Jsou to nejčastěji
zvýšené odpory pohybových částí uzávěru, v četnosti pak následuje vliv koroze na
funkčních plochách, závady na pohonech a koncových vypínačích, vřetenech,
vodících mechanismech, převodech, těsnění, hydraulice a opotřebení.
Ve zprávách z prohlídek je jednoznačné doporučení na odstranění těchto závad.
• Zjištěné závady bez přímého vlivu na poruchy
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Tyto závady jsou zjišťovány v poměrně častém a velkém rozsahu. I když se zdá, že vliv
na bezpečnost provozu není velký, přesto při jejich dlouhodobém trvání mohou
spolehlivost uzávěrových zařízení negativně ovlivnit a proto je ve zprávách
z prohlídek na ně upozorněno s doporučením na jejich odstranění.
Podle četnosti lze u těchto závad na prvním místě jmenovat korozi, nebezpečnou zvláště
na plochách funkčních. Na dalším místě jsou zvětšené průsaky uzávěrů, které sice
nepůsobí přímo na vznik poruch, ale mohou vyvolávat další poškození nejen
uzávěrů, ale i souvisejících částí zařízení. Dále pak je velmi častou závadou špatné
seřízení pohonů nebo koncových vypínačů, případně jejich poruchy, dále pak
závady na hydropohonech, nesprávně seřízených vodících mechanismech. Častou
zjištěnou závadou je i kavitační eroze, způsobená nejenom při průsacích
štěrbinovým efektem, ale i při převádění průtoků vlivem nevhodných výtokových
tvarů.
• Poruchy, přímo vyřazující uzávěr z provozu
Těchto poruch bylo za uvedenou dobu pěti let zjištěno 8. Ve dvou případech to jsou
zvýšené odpory, které vedou až k zablokování pohybu uzavíracího prvku. Byly
zjištěny i poruchy vlivem koroze pohybového vřetena, poruchy hydrauliky,
neseřízení pohonu, utržený těsnící kruh i nadměrné průsaky uzávěru.
K těmto zjištěným poruchám je vždy v závěrech zprávy z prohlídky doporučeno jejich
neodkladné odstranění. Tyto poruchy jsou výjimečné a lze konstatovat, že ihned po
jejich zjištění jsou v nejkratší možné době odstraňovány.
• Uzávěry, vyřazené z provozu
Krátkodobě byly vyřazeny z provozu v uvedené době 5let výpusti – 1× únavově
prasklé vřeteno, 1× vlivem koroze a zvýšených odporů přetržené ovládací táhlo,
1×prasklá zaslepovací příruba a 1× deformace konstrukce.
Uvedené závady a poruchy byly zjištěny při prováděných prohlídkách. K poslednímu
bodu je nutné dodat, že na žádném dalším vodním díle nedošlo v tomto období k poruše
uzávěru, která by výpust vyřadila z provozu.
Považujeme za potřebné upozornit na závažný vliv bludných proudů na poruchovost
uzávěrů, vyvolávající velmi rychle působící elektrokorozi, která působením i na spojovací
materiál může vyvolat nevratné poškození celého zařízení.

4. ODRAZ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ NA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST
UZÁVĚRŮ
Systém sledování uzávěrů byl uveden do provozu v r. 1987. Zavedení systému sledování
znamenalo pro podniky Povodí také vytvořit pracovní místa pro strojní techniky nejenom na
podnicích, ale i na jednotlivých závodech. Už v relativně krátké době se projevila snížená
poruchovost uzávěrových zařízení a byly odstraněny hlavní příčiny poruch. Včasné zjištění
závad pracovníky na všech stupních sledování umožňuje jejich včasné odstranění. Včasné
odstranění zjištěných závad je současně nutná podmínka pro zachování plné
provozuschopnosti uzávěrů.
Po zavedení systému sledování došlo ke zlepšení stavu uzávěrových zařízení, k některým
rekonstrukcím uzávěrových zařízení, k výměnám uzávěrů, i pohonů, k modernizaci pohonů
i původních Modaktů elektronickými deskami, v řadě případů k napojení uzávěrů do řídicího
systému, kdy je vždy nutný přenos silových a polohových hodnot pro kontrolu chodu při
dálkovém ovládání.
Snížení poruchovosti je dokumentováno v odstavci “Výsledky sledování uzávěrových
zařízení po 30 letech jeho zavedení“.
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Lze konstatovat, že po zavedení systému sledování nebyly žádné výpusti přehrad mimo
provoz z důvodů jejich poruch.
Vzájemná součinnost strojních specialistů podniků Povodí a pověřené organizace
napomáhá i k řešení dlouhodobých problémů s výpustnými zařízeními, jejich rekonstrukcemi
a uvedením do souladu s platnými normami.
Je možné konstatovat, že tento systém pomohl i k vzájemnému propojení, spolupráci
a předávání zkušeností mezi strojními specialisty podniků Povodí.

5. SPOLEHLIVOST FUNKCE UZÁVĚRŮ
Spolehlivostí je rozuměna schopnost plnit stanovené požadavky na uzávěr.
V tomto příspěvku není spolehlivost uzávěrů hodnocena teoreticky a je pomíjena možnost
definovaní pravděpodobnosti vzniku poruchy, ale je poukázáno na záměr udržet plnou
spolehlivost všech uzávěrů za běžného provozu, ale i v době mimořádných průtokových
situací při povodních.
Pro udržení spolehlivosti uzávěrů na vysoké úrovni, je nutná dokonalá znalost stavu těchto
výpustných zařízení a preventivní činnost provozu při odstraňování zjištěných závad,
případně modernizaci těchto zařízení. To zaručuje systém sledování uzávěrů. Jak bylo již výše
řečeno, nezbytnou podmínkou pro udržení plné spolehlivosti je přesná znalost stavu uzávěrů
a rychlé odstraňování závad a poruch, zjištěných při prohlídkách na všech stupních.
Hlavním cílem systému sledování je:
- Zjistit skutečný aktuální stav uzávěrových zařízení.
- Zjistit eventuální provozní nedostatky, které by mohly ovlivnit funkci uzávěrů.
- Zjistit eventuální vznikající závady na uzávěrech a jejich pohonech a zajistit, aby takto
zjištěné závady, které by se mohly vyvinout v poruchy, byly v čas odstraněny a takové
poruchy nemohly vzniknout, tzn., že systém sledování slouží k tomu, aby:
- žádný uzávěr nebyl vyřazen z provozu vlivem poruchy
- odstavení uzávěrových zařízení z provozu bylo pouze plánované
- včas, tj. před možností vzniku a rozvoje poruchy a vyřazení uzávěru z provozu,
byly uzávěry opraveny, rekonstruovány, nebo vyměněny
- byly průběžně odstraňovány provozní nedostatky mající vliv na funkci
uzávěrových zařízení.
Pro udržení plné spolehlivosti je třeba tuto funkci systému sledování bezvýhradně
dodržovat. Je nutné respektovat všechny stupně sledování. Při komplexních prohlídkách –
nejvyšším stupni systému – lze odhalit vznikající závady v poměrně v dlouhém časovém
úseku. Pro zachování a udržení spolehlivosti májí velký význam nejenom provozní prohlídky,
ale i každodenní zkušenosti a poznatky obsluhy v. d.
Provozně nelze ani nadále připustit tzv. “normalizaci odchylek“. Odchylky od
stoprocentní funkce, ať už u uzávěru nebo jeho pohonu, které se provozním pracovníkům
mohou zdát nepodstatné, které se ale mohou postupným narůstáním rozvíjet v závady
a poruchy, musí být odhaleny právě v systému sledování při provozních, nebo i komplexních
prohlídkách a následně odstraněny. Pokud požadujeme vysokou míru spolehlivosti, je vždy
nutné vyžadovat všemi kontrolními i provozními pracovníky stoprocentní funkčnost a každou
odchylku od základních parametrů okamžitě po jejím zjištění odstranit.
Nelze připustit trvání závad. Uzávěr musí být kdykoli, bez zvláštní přípravy, plně
manipulovatelný, podle určené funkce, aby mohl v případě nutnosti v co nejkratším čase plnit
svou hlavní funkci.
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Lze formulovat hlavní zásady pro udržení plné spolehlivosti a provozuschopnosti
uzávěrových zařízení pro všechny provozní pracovníky.
- Respektování systému sledování uzávěrů a výsledků provozních a komplexních
prohlídek.
- Okamžité zajištění odstraňování zjištěných závad.
- Nepřipustit normalizaci odchylek.
Teoretické vyjádření spolehlivosti je velmi problematické. Nejsou v provozu ani dva
uzávěry stejného typu, rozměru, života provozních podmínek, tj. provozním zatížením
časovým i silovým.
Protože udržet vodní díla v plné provozní spolehlivosti je v zájmu všech vodohospodářů,
je i naší snahou v rámci Systému sledování uzávěrů, i v rámci spolupráce se strojními
specialisty jednotlivých podniků Povodí, udržet spolehlivost uzávěrových zařízení na nejvyšší
úrovni.

Obrázek 3 Poškození rozstřikovacího uzávěru a jeho upevnění
velmi rychlou korozí bludnými proudy

6. SLEDOVÁNÍ CELÉHO SYSTÉMU ZAŘÍZENÍ SPODNÍCH VÝPUSTÍ
Náplň komplexních prohlídek uzávěrů spodních výpustí se dnes neomezuje pouze na
hodnocení stavu a spolehlivosti uzávěrů, ale i na hodnocení spolehlivé funkce celého systému
spodních výpustí, tj. včetně vtokové části vybavené česlemi, počtu a funkce uzávěrů, stavu
vlastního potrubí, a to především s ohledem na požadavky vyhlášky č.590/2002 Sb,
o technických požadavcích pro vodní díla, včetně změn uvedených ve vyhlášce č.357/2005
Sb, a požadavky ČSN 75 2340 - Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení.
V souvislosti se zněním vyhlášky č.590/2002 Sb, je to především posuzování požadavku,
že každá přehrada s ovladatelným objemem vyšším jak 1 mil. m3 vody a hloubkou vody 9 m
nad úrovní dna vtoku do spodní výpusti musí mít nejméně dvě samostatně použitelné,
funkčně na sobě nezávislé spodní výpusti s třemi uzávěry (revizním, návodním a povodním
regulačním uzávěrem). Tyto požadavky celá řada přehrad, převážně starších, nesplňovala
a dosud nesplňuje. Nicméně podniky všech povodí, v rámci možností na doporučení,
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postupně připravují či provádí nápravná opatření k uvedení stavu zařízení spodních do
souladu s tímto závazným právním předpisem. V případě chybějících revizních uzávěrů je
zařízení spodních výpustí doplňováno často vtokovými čočkovými uzávěry. V případě
chybějících návodních provozních uzávěrů, či při zjištěné neodpovídající funkci stávajících
návodních provozních uzávěrů, jsou postupně spodní výpusti těmito uzávěry doplňovány –
viz např. VD Skalka, současná projektová příprava na VD Klíčava, VD Plumlov, atd.
S ohledem na výsledky dlouhodobého provádění prohlídek, dostupné konstrukční
projektové dokumentace a zjištění z potápěčských prohlídek, VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
posuzují i stav prostorů nátoků do spodních výpustí a jejich vybavení, které rovněž v řadě
případů neodpovídá požadavkům ČSN 75 2340 - Navrhování přehrad – Hlavní parametry
a vybavení. Například konstrukce česlí nemají odpovídající velikost a umístění, s ohledem na
velikost účinné plochy, a jejich pevnost neodpovídá požadavkům normy. V důsledku toho
může docházet a také dochází, ke snížení spolehlivosti funkce spodní výpusti, které za
určitých podmínek může vést až k výraznému omezení funkce spodní výpusti, či v případě
prolomení česlí úplné ztrátě funkce.
V souvislosti s řešením této problematiky je nutné zmínit příklad podniku Povodí Ohře,
s.p., pro který byl zpracován dokument „Návrh zavedení kontroly prostorů nátoků do potrubí
spodních výpustí přehrad Povodí Ohře do systému TBD“, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 2007,
Ing. Jiří Krejčí. Tento dokument metodicky řeší komplexní návrh četnosti kontroly prostorů
vtoků do spodních výpustí přehrad I. až III. kategorie na základě podrobného rozboru
nejenom geometrických a rychlostních parametrů toku vody v ploše povodí každé přehrady,
vlastní nádrži a v prostoru vtokového objektu i s ohledem na požadavky ČSN 75 2340, ale
také na význam spodních výpustí s ohledem na poměrnou kapacitu vůči celkovému množství
převáděných průtoků a kategorii vodního díla. Metodika kontrol prostoru nátoků do spodních
výpustí a jejich vybavení na základě tohoto dokumentu je u podniku Povodí Ohře, s. p.,
uvedena do praxe v systému TBD od roku 2008 a současně jsou úspěšně globálně prováděna
nápravná opatření.

7. ZÁVĚR
Úloha správné funkce zařízení spodních výpustí přehrad má neoddiskutovatelně obrovský
význam. Na většině přehrad významně přispívají včasným odpouštěním k příznivé
transformaci povodňových průtoků a bezpečnosti vlastní hráze. V posledních letech byla
proto, v souvislosti s požadavkem zvýšeného množství převádění průtoků, na několika
vodních dílech obnovena funkce zaslepených či ztracených spodních výpustí nebo je
připravována rekonstrukce za účelem zvýšení jejich kapacity. Stáří technologického vybavení
uzávěrových zařízení na některých vodních dílech výrazně přesahuje předpokládanou
životnost. Metodická, pravidelná kontrola funkce a stavu technologického vybavení
uzávěrových zařízení, jejich spolehlivost a realizace následných eventuálních nápravných
opatření je proto stejně nutná jako u vlastní stavby, protože na většině vodních děl platí, že
stavba nemůže existovat bez technologie a naopak.
Autor1: Ing. Miroslav Bubeník
Pracoviště: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Kontakt: bubenik@vdtbd.cz
Autor2: Ing. Jiří Krejčí
Pracoviště: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Kontakt: krejci@vdtbd.cz
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SANÁCIA PRIESAKOV PRÍVODNÉHO KANÁLA
SUČANY V KM 6,200-6,900
Peter Caban
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Slovensko

Ján Vykroč
VV Ateliér, Ľubochňa
Kaskáda Krpeľany-Sčany-Lipovec je najvyššie položená Vážska kanálová sústava, ktorá bola
uvedená do prevádzky v roku 1958. Na dĺžke takmer 18 km prívodných a odpadových
kanálov evidujeme 26 priesakov. Po vypracovaní filtračnej a stabilitnej analýzy svahov,
úsekom technicko-bezpečnostného dohľadu, bola pri zníženej hladine 1,50 m pod minimálnu
prevádzkovú hladinu, v roku 2015 realizovaná sanácia najintenzívnejších priesakov
prívodného kanála Sučany v km 6,200-6,900. Po mechanickom vyčistení prasklín
a dilatačných škár, o tryskaní betónových lamiel návodného plášťového tesnenia tlakovou
vodou, bola použitá špeciálna prefabrikovaná bitúmenová geomembrána Coletanche.
Dôslednou realizáciou detailov upevnenia a tesnosti geomembrány na návodnom svahu
v sklone 1:2, boli priesaky úplne odstránené.

1. ÚVOD
Vodné dielo- Vodná stavba Krpeľany- Sučany- Lipovec bola budovaná v roku 1951 až 1960,
ako komplex hydroenergetických stavieb, s prioritným účelom výroby elektrickej energie. Je
to najvyššie položená derivačná kaskáda na Váhu, s využiteľným hrubým spádom toku
54,5 m. Geograficky je najvyššie položeným miestom nádrž Krpeľany, v ktorej sa akumuluje
voda pre prevádzku špičkových elektrární Krpeľany a nižšie položených energetických
stupňov Sučany, Lipovec. Vodná stavba Krpeľany je situovaná nad obcou rovnakého názvu
cca 7,6 km pod sútokom Oravy a Váhu. Vodné elektrárne sú prepojené derivačným kanálom
dĺžky 17,2 km s kapacitou kanála 210 m3/s. Kapacita celkového špičkového výkonu všetkých
troch elektrárni je 90 MW. Do skúšobnej prevádzky bolo dielo uvedené v roku 1958.
Správcom derivačného kanála je SVP š.p. Banská Štiavnica, v územnej pôsobnosti Správy
povodia horného Váhu Ružomberok.

2. TECHNICKÝ POPIS A REALIZOVANÉ SANAČNÉ PRÁCE
V priečnom reze má derivačný kanál tvar jednoduchého lichobežníka so sklonom návodnej
strany 1:2, šírka v dne sa pohybuje od 15,8 do 25m, šírka medzi brehovými čiarami je od
47,8 do 61,4 m a výška vodného stĺpca medzi dnom a maximálnou prevádzkovou hladinou je
v intervale 5,12 až 6,2 m. Betónové tesnenie bolo budované ako monolitické, priemernej
hrúbky 15 cm, bez oceľovej výstuže. Jednotlivé pracovné bloky boli oddelené len zvislou
dilatačnou škárou vo vzdialenosti do 6 až 8 m.
Vzhľadom na svoj vek 56 rokov došlo postupne k poškodeniu plášťového betónového
tesnenia (najmä v rozkyve prevádzkových hladín čo je cca 1,2 až 1,3 m) na omočenom
prietočnom obvode kanála. V dôsledku toho došlo k priesakom cez teleso sypaných hrádzí
vybudovaných z miestnych materiálov. V roku 2000 sa po vypustení vôd z celého
derivačného kanála realizovalo podrobné zdokumentovanie všetkých horizontálnych
a vertikálnych prasklín a poklepom boli zisťované dutiny pod tesnením. Počas revízie sa
praskliny sanovali rôznymi hmotami ako napríklad SIKA PRO 3 WF, NAVOM, SA 27,
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XYPEX CONCENTRATE, ADMIX C. Ďalším spôsobom sanovania najviac degradovaných
betónov bolo ich lokálne odstránenie a následné vyplnenie poškodeného plášťa polosuchým
betónom v celej hrúbke plášťového tesnenia 15 cm, cementovou maltou s prísadou
POLYPROPYLÉNOVÝCH vlákien. Betóny boli ošetrené hmotou XYPEX FCM. Ďalej sa
otestovalo tesnenie kanála bitúmenovými pásmi, ktoré preukázali výborné tesniace vlastnosti,
pričom s čiastočným poškodím fungujú doteraz. Doposiaľ najväčší rozsah sanačných prác
bol zrealizovaný v roku 2015 v riečnom km 6,2 až 6,9 za použitia bitúmenovej kompozitnej
geomembrány Coletanche s celkovou plochou 4760 m2. Práve táto bitúmenová kompozitná
geomembrána splnila naše požadované parametre v procese verejného obstarávania.
2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POŽADOVANÉ ZLOŽENIE A TECHNICKÉ PARAMETRE PARAMETRE
BITÚMENOVEJ KOMPOZITNEJ GEOMEMBRÁNY.
-Ochranný kremičitý protišmykový posyp, cca: 200g/m2
-Vrchná krycia vrstva z SBS modifikovanej asfaltovej zmesi
-Nosná vložka z dlhých netkaných PES vlákien, min. gramáž 250g/m2, homogénne
prepenetrovaná modifikovanou asfaltovou zmesou
-Stabilizačná nosná vložka zo sklenených vlákien s min. gramážou 50g/m2, homogénne
prepenetrovaná modifikovanou asfaltovou zmesou s krycou vrstvou
-Spodná krycia vrstva z SBS modifikovanej asfaltovej zmesi(celková min. gramáž
asfaltovej zmesi, spodná+vrchná vrstva+prepenetrovaná zmes vložkami: 4300g/m2
-Spodná terfanová (PET) fólia proti prerastaniu koreňov, s min. gramážou 15g/m2
-Šírka pásu geomembrány
≥5 m
-Minimálna hrúbka
≥4 mm
-Hmotnosť jedného bálu
≤2t
-Pevnosť v ťahu, pozdĺž/naprieč
≥1200 N/50 cm / ≥1000 N/50 mm
-Relatívne pretiahnutie pri pretrhnutí ≥55 %
-Ohybnosť za nízkych teplôt
≤-20 °C
-Odolnosť proti prierazu
≥ 3,5 kN/ ≥50 mm
-Vodopriepustnosť
≤ 1.10-7 m3/m2

3. POPIS SANAČNÝCH PRÁC:
Oprava betónového tesnenia ľavostrannej hrádze km 6,200 – 6,900 pozostávala v prvej fáze
z prípravných prác ako pokosenie koruny hrádze a časti návodného svahu nad tesnením
v úseku opravy, zníženie hladiny v prívodnom kanály na kótu 408,20 (1,5 m pod min.
hladinu) podľa harmonogramu prázdnenia a preschnutie betónového plášťa tesnenia.
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Obrázek 1: Vzorový priečny rez
Už počas prípravných prác sa začalo s výkopom ryhy nad betónovým tesnením ako
kotevného výkopu pre fixáciu tesniacej bitúmenovej geomembrány. V ďalšom kroku sa
očistila lícna strana betónového tesnenia vzduchovým kompresorom, prípadne otryskaním
tlakovou vodou. Jestvujúce schody na svahu boli zrušené ich zabetónovaním do úrovne
okolitého plášťa. Praskliny a nerovnosti sa v rámci vyrovnania betónového podkladu
vyspravili cementovou maltou a v miestach kde boli porušené dilatačné škáry sa tieto vyplnili
cementovou maltou.

Obrázek 2: Čistenie a výkop ryhy
35

Obrázek 3: Sanácia betónových schodov
Po dokončení prípravných prác a úprave podkladu sa zrealizovala pokládka samotnej
bitúmenovej geomembrány. Postupovalo sa od km 6,900 (začiatok opravy) smerom „proti
toku‟ až po koniec opravy v km 6,200. Návodný svah, resp. jeho jestvujúce bet. tesnenie sa
dodatočne utesnilo v celej časti nad max. hladinou, ďalej v časti rozkyvu hladín a až po
úroveň 1,0 m pod min. prevádzkovou hladinou, čo v priečnom profile predstavuje dĺžku
svahu 6,8 m. Pokládka bitumenových pásov geomembrány o min. šírke 5,0 m sa realizovala
voľným položením na bet. podklad s prekrytím jednotlivých pásov 20 cm. Tieto miesta sa
tepelne zvarili pomocou horáku na propán-bután. Na svahu sa pri zvarovaní presahov vždy
postupovalo zhora nadol a za tepla sa ešte spoje dotlačili oceľovým valcom. V hornej časti
nad okrajom jestvujúceho bet. tesnenia sa geomebrána ukotvila v mieste kotevného výkopu.
Na dne výkopu sa bitumenové pásy prichytili v miestach presahu – prekrývania a každých
1,25 m zemnými kotvami (spona z bet. ocele – prút R12).

Obrázek 4: Natiahnutiea uchytenie geomembrány
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Obrázek 5: Lepenie geomembrány
Po uložení geomembrány sa výkop spätne zasypal výkopovou zeminou a svah sa upravil
do pôvodného sklonu 1:2, ohumusoval a zatrávnil. Kvôli zvýšeniu mechanickej odolnosti
a pre lepšie napojenie sa na hornom konci betónového tesnenia sa geomembrána zosilnila
ďalším pásom šírky 25 cm, ktorý sa natavením nalepil na predtým napenetrovaný (asfaltový
penetračný náter) povrch betónového tesnenia. Tesniaca geomembrána sa na okrajoch
utesnovanej plochy prilepila k betónovej ploche tesniacim tmelom a zafixovala lištou –
pásovina zo žiar. pozinkovaného plechu 5/50 mm, kotvenou každých 30 cm nerez. skrutkou
s hmoždinkou. Pre dokonalé utesnenie skrutiek sa nakoniec celá lišta prekryla ďalším
(poistným) pásom geomembrány š. 35 cm.

Obrázek 6: Prekrytie upevňovacej pásoviny
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Obrázek 7: Celkový pohľad na sanovaný úsek

4. ZÁVER
Realizovaná sanácia najintenzívnejších priesakov prívodného kanála Sučany v km 6,2006,900, ktorá bola realizovaná vlastnými pracovníkmi Správy povodia horného Váhu
Ružomberok, splnila svoj účel. Dôslednou realizáciou detailov upevnenia a tesnosti
geomembrány na návodnom svahu v sklone 1:2, projektovaného technického riešenia
podrobne konzultovaného s dodávateľom použitej geomembrány, boli priesaky na tomto
úseku úplne odstránené.
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2010
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ZATĚSŇOVÁNÍ VODNÍCH DĚL POMOCÍ INJEKTÁŽÍ
Zdeněk Darebník
MC-Bauchemie s.r.o., Havířov, Czech Republic
ABSTRAKT: Vodní stavby patří mezi inženýrské stavby, které působivě ukazují, jak lze sílu
přírody využívat nebo krotit. Ať jde o získávání energie či pitné vody, o ochranu pobřeží nebo
o dopravní infrastrukturu: vodní stavby jsou nepostradatelnou základnou pro dodržení
a vylepšení kvality života. Zachování těchto důležitých staveb pomocí efektivních
opravárenských technologií patří již více než 30 let k základním kompetencím firmy MCBauchemie. Na příkladu referencí na objektech v ČR a zahraničí Vám chceme představit
vysoce účinné injektážní hmoty na bázi speciálních hydrostrukturních a polyuretanových
pryskyřic.

1. SPECIÁLNÍ MATERIÁLY PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ
1.1 ODKAZ NA PATŘIČNÉ NORMY
Oboru injektáží se věnuje harmonizovaná norma ČSN EN 1504-5. Tato norma rozlišuje tři
základní skupiny materiálů podle účelu použití. Výplně schopné přenášet silová namáhání –
duromerové pryskyřice na bázi epoxidu a minerální suspenze. Druhou skupinou jsou
poddajné výplně na bázi polyuretanových pryskyřic. Třetí skupinou jsou pak bobtnavé výplně
reprezentovány pryskyřicemi na bázi akrylátů, tzv. hydrostrukturní pryskyřice (hydrogely).
V tomto článku bych se rád věnoval zkušenostem s použitím pryskyřic na bázi polyuretanu
a hydrostrukturních gelů na bázi akrylátu při zatěsňování průsaků betonových konstrukcí
vodních děl.
1.1.1 Polyuretanové pryskyřice
Jedná se o asi nejznámější a nepoužívanější skupinu injektážních materiálů na bázi reakčních
pryskyřic. Přesto právě v této oblasti dochází během návrhů a následných aplikací
k nejčastějším omylům a pochybením. Na trhu se pohybuje celá řada materiálů rozličných
vlastnosti, a právě proto je před samotnou injektáží velmi důležitý počáteční návrh včetně
specifikace materiálu. Ne každý polyuretan je vhodný na každý problém, a proto by nemělo
být rozhodování o materiálu vedeno jeho jednotkovou cenou. Rozhodujícím faktorem je
nejčastěji viskozita pryskyřice a její reaktivita v kontaktu s vodou a bez ní. Především pro
tenké trhliny a pracovní spáry je zapotřebí materiál s co možná nejnižší viskozitou a spíše
delší dobou reakce, pokud není přítomna tlaková voda. Pro tyto účely používáme materiály ze
skupiny pod názvem MC-Injekt 2300, kde se viskozita pohybuje až na hranici 55 mPa·s* (pro
vodu se uvádí 1 mPa·s), což činí tyto materiály velmi dobře injektovatelné. Jen tak mohou být
zcela vyplněny úzké trhliny a pracovní spoje, čímž je v konečném důsledku dosaženo úplného
zastavení prosakující vody.
1.1.2 Hydrostrukturní gely na bázi akrylátů
Přesto, že zkušenosti s těmito materiály se datují k roku 1995, jedná se o nejmladší
materiálovou skupinu používanou v oboru injektáží. Využití bobtnavých výplní nacházíme
především v širších stavebních spárách, jako jsou především dilatační spáry, nebo jako způsob
opravy plošné izolace při tzv. rubové injektáži. Asi největší výhodou těchto materiálů, kromě
nízké viskozity (od 5 mPa·s), je jejich schopnost zabudovávat do své molekulární struktury
sekundární vodu a tím dodatečně zvětšovat svůj objem. Díky dobré lepivosti k rozličným
stavebním materiálům a více jak 150 % průtažnosti jsou vhodné do prostor v konstrukcích,
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kde očekáváme pohyb většího rozsahu. Vhodné jsou pro tyto účely především varianty “gelů“
modifikované dalšími polymery, tzv. hybridní gely. Přídržnost k betonu a protažení je
demonstrováno na obrázku 1.

Obrázek 1: Protažení a přídržnost k podkladu demonstrována na
materiálu MC-Injekt GL-95 TX
Další výhodou této materiálové báze je možnost načasování rekční doby materiálu, a to
především ve vztahu s teplotami vody a okolního prostředí během injektáží a případně síle
proudící vody.
Jak jsou gely schopny do své struktury vodu zabudovávat, tak jsou schopni ji i ztrácet
a tím také ztrácet na objemu v případě nedostatku dotace vody z okolního prostředí. Kvalitní
gely se pak vyznačují schopností tuto vodu déle v sobě podržet, ale hlavně znovu nabít na
původním objemu v případě vyschnutí a následného smočení. Toto je znázorněno na grafu,
který porovnává „klasický“ vodnatý hydrogel MC-Injekt GL-95 s hybridním polymerovým
hydrogelem MC-Injekt GL-95 TX na obrázku 2. Při tomto testu byly zkušební tělesa
z uvedených materiálů ponechány vždy 6 dní ve vodě a následně pak vysoušeny 1 den při
teplotě 150 °C.
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Obrázek 1: Graf schopnosti akrylátových gelů opakovaně přijímat
vodu do své struktury po předchozím vysušení.

2. REFERENČNÍ INJEKTÁŽNÍ PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE
2.1 VODOROVNÁ DILATAČNÍ SPÁRA VD SLAPY
Přehradní hráz, která slouží již od roku 1954, je pravidelně kontrolována a jsou zde v případě
nutnosti prováděny lokální opravy nefunkčních částí. V rámci inspekce v roce 2007 bylo
zjištěno, že v oblasti podélné dilatační spáry ve spodní části přehradní hráze dochází
k netěsnostem, které je potřeba vhodným způsobem utěsnit a zastavit tak průsaky vody. Po
konzultaci s projektantem a prováděcí firmou bylo zvolena liniová těsnící injektáž objektové
spáry pomocí speciální polymery zesílené hydrostrukturní pryskyřice, která je schopná
přenést očekávané pohyby konstrukce. Celkem bylo zainjektování 260 běžných metrů
dilatační spáry pomocí materiálu MC-Injekt GL-95 TX.
2.2 SVISLÁ DILATAČNÍ SPÁRA VD ŽERMANICE
Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116600 m3 je založena v prostředí složitých
geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží.
Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou součást
péče o bezpečný provoz vodního díla.
Dilatační spoje mezi jednotlivými hrázovými bloky byly při výstavbě zatěsněny pomocí
jílového těsnění. Na těchto jílových kanálcích se ale již podepsal čas a docházelo zde
k netěsnostem. V roce 2014 došlo k pokusu o dotěsnění těchto dilatačních spojů z inspekčních
šachet pomocí mechanického přikotvení příložných úhelníků v kombinaci se speciální
gumou. Ve spodní části dilatace, kde je spoj již lépe přístupný, byla v úseku výšky cca 2 m
navržena těsnící injektáž. Jako vhodný materiál byla zvolena speciální hydrostrukturní
pryskyřice na bázi akrylátu zesílena polymery. Cílem bylo proinjektovat v daném úseku 80 až
120 cm mocnou konstrukci, a to až k netěsnému jílovému korálku. Kontrolními vrty bylo
zjištěno kompletní proinjektování dilatačního spoje. V prosinci 2015 byla doinjektována
41

zbylá část dilatace na výšku 30 m. V současné době jsou sledovány průsaky dilatační spárou
v návaznosti na teplotní objemové změny konstrukce v zimním období. Z původního průsaku
5-6 l/s jsme nyní (únor 2016) na průsaku cca 0,025 l/s. Již v původním návrhu injektážních
prací bylo počítáno s přeinjektováním spáry v zimním období, kdy lez předpokládat
rozestoupení dilatačních celků.
2.3

LOKÁLNÍ PRŮSAKY BĚHEM SANAČNÍCH PRACÍ NA SDRUŽENÉM
OBJEKTU VD BÍLOVEC

Vodní nádrž Bílovec byla vybudována v roce 1969, má rozloha 53 hektarů a slouží
k rybolovu a rekreačním účelům. Součástí nádrže je také sdružený výpustní objekt, na kterém
byly již patrné známky degradace.
V roce 2015 byla provedena sanace vnitřních stěn a přelivné hrany sdruženého výpustního
objektu na VD Bílovec. Po odstranění nesoudržných povrchových vrstev betonu byla
provedena nejprve lokální a následně celoplošná reprofilace nástřikem systému náhrady
betonu Nafufill KM 250. Tato malta byla také zvolena jako finální povrch v hrubé pohledové
úpravě. Během provádění sanačních prací byla konstrukce, v místě viditelných průsaků,
průběžně injektována pomocí nízkoviskózní elastomerové pryskyřice na bázi polyuretanu
MC-Injekt 2300 top.

3. REFERENČNÍ INJEKTÁŽNÍ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
3.1

VODNÍ ELEKTRÁRNA IFFEZHEIM, NĚMECKO - DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ
DILATAČNÍCH SPÁR

Netěsné spáry na stavbě kladou na injektážní opatření obzvláště vysoké požadavky, neboť se
nacházejí v těžko přístupných místech, na stavebních dílcích vystavených povětrnosti nebo i v
místech v trvalém styku s vodou. Na rýnské elektrárně Iffezheim se sešly všechny
komplikující podmínky dohromady a spolu s hloubkou poškození až 28 m vedly na úlohu,
která přes rozličné pokusy o řešení nemohla být doposud uspokojivě vyřešena.
Objektová dilatační spára byla plánovitě utěsněna spárovými pásy. Stávající spárovací
pásy nesměly být při plánovaných injektážních opatřeních na žádný pád poškozeny. Kvůli
tomuto zadání byl vyvinut speciální přípravek: přetnutí dilatační spáry jádrovým vývrtem
z koruny hráze, aby se tak vytvořila vedle netěsného spárového pásu nová rovina utěsnění.
Injektáž byla prováděna z vertikálního vývrtu po dvou metrech odspoda nahoru. K tomu bylo
potřeba přizpůsobení nejen technického vybavení ale i materiálu. Tento postup utěsňování byl
umožněn vynikajícími vlastnostmi použité dvousložkové hydrostrukturní pryskyřice
s elastickou vazbou, která je charakterizována extrémně krátkou reakční dobou, vysokou
lepivostí a dobrými mechanickými vlastnostmi.
3.2

SAJANO-ŠUŠENSKÁ PŘEHRADNÍ NÁDRŽ, RUSKO/SIBIŘ - ÚSPĚŠNÉ
UTĚSNĚNÍ TRHLIN ZA VÝJIMEČNÝCH PODMÍNEK

Oprava trhlin pomocí injektážní technologie je dnes standardem a patří k dlouhodobě
osvědčeným technikám pro trvalé opravy betonových staveb. Mimořádné okrajové podmínky
kladou vždy nové požadavky na injektážní pryskyřice, které mohou splnit je málokteré
soustavy výrobků.
Příkladem pro tyto extrémní požadavky je největší ruská vodní elektrárna na SajanoŠušenské přehradní nádrži blízko Sajanogorsku v Chakazii na jihu Střední Sibiře. Elektrárna
připojená na síť v roce 1978 vyrábí ročně zhruba 25 miliard kWh – nepostradatelný zdroj pro
výrobu hliníku v této oblasti a tím nepostradatelný základ pro tisíce pracovních míst.
Poté co v pravém přetokovém tunelu došlo ke značným netěsnostem a tím podmíněným
ztrátám výroby energie, byly provedeny úspěšné zkušební testy injektážní pryskyřicí MC42

Injekt 2300 plus. V průběhu následné opravy bylo injektováno 3000 metrů trhlin o šířce
0,05 – 0,5 mm, aby se zastavila prosakující voda. Obzvláštní výzva spočívala v tom, že
opatření se mělo provést během zhruba šesti měsíců při teplotách okolí až -40 °C, neboť pro
provozovatele bylo důležité, aby opatření bylo provedeno do počátku sněhového tání
v oblasti.
3.3

PŘEHRADA ARAPUNI, NOVÝ ZÉLAND - ZPEVNĚNÍ PODLOŽÍ
JAKOPODZEMNÍ OCHRANA HRÁZE

Nepoškozené podloží je základem pro každou železobetonovou konstrukci. Konstrukce na
něm spočívající nevychází jen ze stávající situace. I později vyžaduje stavební opatření, aby
byla s to odolávat budoucím negativním změnám. V případě přehrady Arapuni se v roce 2005
na základě propustné vrstvy zeminy projevily průtoky. Následně pak byla provedena pilotová
stěna provrtáním 40 metrů betonové konstrukce a dále pak 40 metrů do podloží, což mělo
problém eliminovat. Během provádění této pilotové stěny bylo zjištěno riziko nízké hodnoty
pH u vody řeky Waikato v odtoku, což by mohlo vést k poškození nové betonové pilotové
stěny. Řešení této úlohy spočívalo v injektážních opatřeních, která zpevnila podloží a zároveň
převzala funkci blokující vrstvy proti říční vodě s její nízkou hodnotou pH.

4. ODKAZY NA JEDNOTKY
* mPa·s – milipascal sekunda – jednotka viskozity. Viskozita je veličina charakterizující
vnitřní tření v kapalinách.

5. ZÁVĚR
Cílem toho příspěvku byla snaha přiblížit metod utěsňování průsaků v betonových
konstrukcích vodních staveb a poukázat na to, že pro úspěšné dosažení cíle – těsnou
konstrukci, je zapotřebí především dobrých a zkušených techniků, kteří provedou správný
návrh technologického postupu, dobré injektážní zřízení a spolehlivé injektážní materiál
a v neposlední řadě pár šikovných rukou, které injektáž provedou. Doufám, že pro čtenáře
budou inspirativní příklady realizací v České republice i daleko za našimi hranicemi.

6. PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval mému odbornému mentorovi Ing. Tomášovi Plickovi, a to
jak za podporu při plnění denních pracovních povinností, tak za sdílení jeho více než 16
letých odborných zkušenost nejen v oboru injektáží betonových konstrukcí. Dále bych rád
poděkoval zástupcům Povodí Odry, státní podnik za otevřený a expertní přístup k námi
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LITERATURA
[1] MC-BAUCHEMIE, Systémy pro opravu betonu u vodních staveb; 2015
[2] PLICKA, T. Injektážní systémy pro vodní díla, Těsné trhliny, spáry a dutiny
Autor: Ing. Zdeněk Darebník
Pracoviště: MC-Bauchemie, s.r.o.
Kontakt: zdenek.darebnik@mc-bauchemie.cz

43

INNOVATIVE SOFTWARE APPROACH FOR DAM
MONITORING AND DATA MANAGEMENT
Róbert Gál, Matthias Egeling, Roland Funke, Stefano Vincenzo De Simone
KISTERS AG, Aachen, Germany
ABSTRACT: Integrated solution for dam monitoring is a consistent implementation of
modern modular multi-user and multi-tier architecture which provides high investment
security and technical advantages. The system provides the complex management of
hydrological, meteorological and structural data (air temperature, precipitation, water stage,
discharge, ground water stages, bearing pressure, concrete temperature, leakage water, plumb
bobs, etc.). The core technology, which provides the backbone of key services for observed
and measured data processing is called KISTERS Time Series Management. The system is
combining interdisciplinary demands on time series processing with regard to mass data
capabilities, scalability, modular design and flexibility. Working in diverse specialist areas,
high level of automation, reliability, security, integration potential, broad platform
independence, redundancy and resilience. Innovations improve the whole monitoring and data
management chain. From data acquisition, through automatic data validation and time series
calculation, statistical analysis, data import and export, up to web based solution, GIS
integration, alarming and reporting. Organic part of integrated information system is the
metadata structure where the monitored network and measurement are defined. This approach
allows easy adapting the system for various types of dam safety programs and parameters of
dam monitoring. The client application is a strong, modern desktop tool connected to all
metadata and time series data. Effective data management is performed by default and user
defined explorer views as time series graphs with sophisticated data editing and quality
control capabilities. Monitoring reports are provided by inbuilt script language or by special
web based interactive report framework. GIS integration displays spatial data in the ESRI
map module. Web solutions serve professional data views and operations via browser as well
as allows to input data to information system via browser based input mask. This article
shows, beside of system description, also several examples of dam monitoring applications.

1. INTRODUCTION
Hydrological Information Systems are often designed for particular data themes. Individual
proprietary solutions are splitting data into different locations, which makes the process
complicated to cross query and analyse interdisciplinary data. Integrated solutions deliver
workflows and analysis tools for dam operation, structural monitoring data, groundwater data,
meteorological data, hydrometric data even financial data. As standardization is becoming
more important for the international hydrological community KISTERS decided a few years
ago to collaborate closely together with different standardization working groups and
committees.

2. THE DAM MONITORING INFORMATION SYSTEM
2.1 MAIN CHARACTERISTICS
All data as metadata and time series data are stored in a structural relational database. The
hierarchical system is based on station concept, which is the core of the KISTERS
Information System data structure. A station, resp. monitoring object basically consists of
a set of metadata that are type-specific and one or many parameters. Each measured or
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calculated parameter holds one or more time series. The time series can be linked together
with calculation methods. For example in case of the surface water station, is also used to
determine the river flow (gauging station). The flow time series is derived from the
continuous stage time series through a set of rating curves. The summary statistics for flow
are derived from the continuous flow time series.
Standard time series data structure contains time stamp, value, quality and interpolation
type. Time interval of time series can be regular or flexible, with possibility to add time
offset. Between two points is clearly defined the interpolation type, which could be changed
over the time.
All calculations and auto validation routines comprise the organic part of execution
system. Data operations (Agents) are operating on time series data and their main purpose is
to either auto validate time series or derive other time series. Agents are generally triggered
on data change events and executed automatically each time the data is accessed (such as by
reports, graphs, exports, calculations) in the background.
The client application is a modern desktop tool connected to all metadata and time series
data. Key lists and basic data are organised in diverse hierarchies. Generally time series can
be graphed by selecting the time series, setting the time range or displayed also in tables.
Environment of graphical view allows providing various types of data corrections, arranging
graphical layout and elements as well as print, copy or save the graph.
2.2 METADATA MANAGEMENT
Meta data are organized in hierarchical structure based on site-station-parameter concept. Site
level could be customized as for example organisational unit, dam, reservoir or watershed
area, etc. Because of the experience of more than 25 years in water industries and
environmental monitoring, the solution offers a very flexible and configurable metadata
management framework.

Figure 1: Metadata management and hierarchical tree view
Set of metadata is configurable by administrators at configuration time. Standard metadata fields such as strings, numbers, dates, text fields and check boxes can be associated to
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any definable station type. More advanced metadata objects such as histories or even key lists
can be flexible defined as additional station attributes. Metadata attributes are coupled to
a station characteristic. A station can have multiple characteristics at the same time.
Pressure, water level, flow, volume, humidity, temperature, precipitation, wind velocity,
etc. are parameter types. Parameter type could be also technical parameters of equipment like
e.g. battery voltage, volume of works or financial expenditures. Like other important
definitions the parameter types are defined centrally.
2.3

TIME SERIES DATA MANAGEMENT

2.3.1 Data acquisition and integration
In order to support a more integrated approach to dam safety data management, a modern
monitoring information system has to acquire and store all types of data from a wide range of
parameters. Not only the commonly used parameters such as water stage and discharge, but
also, for example, structural parameters to allow analysis within the same system.
Typical data input sources are remote data acquisition from field data loggers, import of
third party data via input files in different formats, read out of field devices, digitisation from
graphical charts or manual input using the interactive time series editor.
The import process should be automated as much as possible to free staff resources from
manually entering data. The data acquisition server allows the automatic collection of data
from field data loggers. The import server can scan directories and import data files, which
are directly stored in the database. When the user digitises graphical charts, the digitised data
is imported automatically afterwards, without user intervention. The modular part is an
application for mobile data acquisition which allows to easily collect field data.
2.3.2 Data storage
Due to the complexity of data modelling, WISKI stores data in relational database systems
(RDBMS). As historical as well as the latest data play a specific role in dam monitoring, one
of the greatest challenges is to achieve a high level of performance when dealing with large
and highly available amounts of measured data.
Another specific aspect is to allow multiple users to work on the same system
simultaneously. They can benefit from working on the same data whilst also preventing users
from editing the same data at the same time. One of the major differences found, is the
distinction between equidistant data (e.g. 15 minute pressure, water level or turbidity values)
and non-equidistant data (e.g. rainfall event, singular observations).
2.4

DATA PROCESSING

2.4.1 Data validation
Identifying abnormalities in the data is normally the first step of the validation process. As
a result of malfunctioning of field sensors and other devices, or due to the maintenance of
those devices, recorded data is likely to have a range of different quality that has to be
corrected. To help the user locate data of poor quality, the system has auto validation routines.
Examples of these quality controls are identification of gaps, maximum/minimum exceedance
of thresholds, variations from to neighbouring stations or other from your organization
defined formulas and rules.
2.4.2 Data editing and corrections
The stored data can be accessed through the graphical user interface (GUI) of the system
workbench. The workbench client is developed for MS-Windows platforms. For editing
purposes, the system provides efficient data editing functionality using an interactive graph or
table to allow graphical editing using the computer mouse and keyboard. Examples of
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functions and methods to correct errors in time series are the filling of gaps with interactive
linear or spline interpolation, adjusted data from neighbouring stations or regressions or
e.g. vertical or horizontal stretching of the trace.
The system allows user-defined data quality flags to be assigned to each data value. This
will identify the primary quality for example Good, Suspect, Estimated, Unchecked or
Missing. Standard remarks and Influences from a pick list and free text comments added by
users can be used provide additional information about the data.
Working within a multi-user environment also implies being able to regulate access to the
data by defining roles with corresponding access rights. This allows the hierarchy of the
organization to be represented by the information system.
While validation takes place on high resolution time series, the system calculates the
derived summary time series for further analysis and dissemination. The daily, monthly and
yearly values are derived from the high resolution time series and are calculated
automatically. In combination with built in reports, the user can rapidly generate these reports
without exporting data to external publishing software.
2.4.3 Statistical analysis and data dissemination
For the advanced analysis of recorded data, the KISTERS solution offers statistical analysis
tools such as linear and non-linear regression analysis, statistical analysis of durations, trend
analysis, flood and low flow frequencies, double mass plots. The statistical analysis tools
were developed in close collaboration with hydrologists, and are based on national and
international standards, such as the USGS, the WMO and ISO standards.
A generic API for report generation, external data access or model integration is integrated
into the software. Additionally, the easy to learn scripting language KiScript brings flexibility
to the user to add their own calculations, queries, reports, or exports into the system and
interface to Excel or other software products.
The standard reports, written in KiScript, can be adopted easily to an organization’s
reporting requirements. Another approach to reporting is the browser based interactive report
designer. Beside of graphs and tables, this tool allows to create specific dam georeferencing
images and geodesic deformation plots.
Today, the Internet has become one of the key gateways for exchanging information. For
this purpose a web module has been developed for disseminating data on the Internet/Intranet
using a web browser as a GUI. Moreover, KISTERS solution supports fully automated
services such as the sending of data files via FTP (file transfer protocol) or email.
2.4.4 Mapping and GIS integration
The display of spatially referenced information is made in several ways. The KISTERSArcGIS extension retrieves information from the database and integrates it into the ArcGIS
session; subsequently the whole range of ArcGIS-functionality (e.g. mapping, selections,
classifications, exports) is available. Simple maps can be shown in the WISKI client software
for navigation and filtering purposes.
2.5 APPLICATIONS
The KISTERS integrated information system is worldwide implemented at various
institutions and companies. Dam safety systems for structural and hydro-meteorological
monitoring are used by hydropower and water management companies in Germany, Austria,
Turkey, Canada and Australia. The main task is real time data acquisition and automated
validation. Implemented system is interfacing to third party model software and digesting
measured data in various formats and industry standards.
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Data are also easily read from or provide to Excel. Data from field measurements are read
via MDA software which is used for a range of input devices as laptops or tablets. Alarm
levels are creating in relation with device readings and incoming event messages are classified
accordingly. The alarm messages are dispatched by sms, emails, etc. The browser based, time
series visualisation and reporting software allows users to design report forms interactively on
their screens. Data outputs from any sources (functions, formulas) can be integrated in graphs,
for instance dam cross sections or ground plans.

Figure 2: Geodesic deformation plot

3. CONCLUSION
KISTERS places much importance on timely and practical implementation of the selected
innovations for the relevant software product. The principle is applied that every innovation
must result in a clear benefit to the user and everyone involved. For individual experts or
companies it essentially important taking great care and competence of the development and
implementation of the required standards. Finally the user can concentrate fully on his own
tasks. Modern and beneficially trend in hydrological world is based on web services and open
standards where data in various formats are provided through web browser or mobile apps.
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NOVÉ METODY MĚŘENÍ V RÁMCI
TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU NAD
VODNÍMI DÍLY
Jiří Hodák
VODNÍ DÍLA - TBD a. s., CREA Hydro&Energy, z.s., Brno, Czech Republic
ABSTRAKT: Metody měření a pozorování používané v TBD procházejí technologickým
vývojem v čase. V posledních cca 15 letech se na významných vodních dílech instalovaly
zejména systémy automatického monitoringu zajišťující průběžný sběr a zasílání dat
měřených veličin vlastníkům vodních děl a organizaci pověřené prováděním TBD.
V současné době se měřící technika používaná doplňkově v TBD zaměřuje na technologicky
vysoce vyspělá zařízení. Příspěvek popisuje možnosti, zkušenosti a využití nových
technologických metod. Jedná se o měření teplot konstrukcí pomocí termovize, detekci
průsaků pomocí optických kabelů, extenzometrické měření pomocí laserových dálkoměrů
a automatizované geodetické měření posunů na vodních dílech pomocí totální stanice
s automatickým cílením. Některá tato měření byla předmětem výzkumných projektů klastru
CREA Hydro&Energy z. s.

1. ÚVOD
Metody měření a pozorování v rámci technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodními
díly procházejí technologickým vývojem v čase. Přibližně do konce 20. století bylo měření
a pozorování na vodních dílech zajištěno zejména pracovníky obsluhy vodních děl a hlavními
pracovníky TBD pověřené organizace při manuálních kontrolních a speciálních měřeních
(např. deformetry, klinometry, inklinometry atd..) V posledních cca 15 letech se v České
republice zejména na vodních dílech I. a II. kategorie vybudovaly systémy automatického
monitoringu zajišťující průběžný sběr a zasílání dat měřených veličin TBD vlastníkům
vodních děl a pověřené organizaci. Typicky jsou automaticky měřená data s četností např. 1x
za hodinu takto získávána zejména na tlakoměrných a pozorovacích vrtech, na měrných
přepážkách průsakových vod a např. na kyvadlech, náklonoměrech a extenzometrech.
V poslední době se setkáváme také s automatickými inklinometrickými sestavami.
Monitoring přinesl zásadní kvalitativní ale i kvantitativní změnu v datech TBD. Vysoké
četnosti měření a využití statistických metod umožnily zachytit přesněji nejen např. maxima
a minima měřených hodnot (např. hodnot průsaků při povodních a velkých srážkách), ale také
umožnily přesněji zjistit a kvantifikovat některé závislosti a jejich míru u veličin průsakového
režimu a deformací. Monitoring také umožnil zautomatizovat hlášení o překročení mezí
bdělosti a mezních hodnot.
V současné době lze říci, že po zavedení monitoringu je nyní v TBD trendem využívání
technologicky vyspělých zařízení, která jsou již cenově dostupná a poskytují větší komfort při
získávání dat a také některé nové informace, které doposud nebylo možné získat. Příspěvek
proto popisuje možnosti, zkušenosti a využití některých nových technologických metod
měření v TBD. Jedná se např. o měření teplot pomocí termovize, detekci průsaků pomocí
optických kabelů, extenzometrické měření pomocí laserových dálkoměrů, automatizované
geodetické měření posunů na vodních dílech pomocí totální stanice s automatickým cílením
a také monitorování změn vlhkosti probíhajících v zemině hráze metodou elektrické
impedanční spektrometrie (EIS). Tato měření byla předmětem výzkumných projektů klastru
CREA Hydro&Energy z.s. v rámci programu SPOLUPRÁCE-KLASTRY.
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2. TERMOGRAFIE
2.1 REALIZACE NA VODNÍCH DÍLECH
Metoda termografie, měření povrchových teplot konstrukcí pomocí termokamer, není v ČR
dosud při monitoringu vodních děl běžně využívána.
Vodní díla jsou oproti objektům bydlení a občanské vybavenosti specifická svou funkcí,
stavebně technickým řešením, použitím materiálů apod. U vodních děl se obvykle nejedná
o konstrukce, které oddělují dva teplotně výrazně odlišné prostory, resp. jejich funkce není
tepelně izolační. Teplotní charakteristiky konstrukcí vodních děl by měly být při
dlouhodobém sledování stabilní s přirozenými změnami vyvolanými klimatickými
a provozními podmínkami. U vytápěných staveb je nejvhodnějším obdobím pro
termografická měření zima, kdy je největší rozdíl mezi teplotou uvnitř a vně sledovaného
objektu. Vzhledem k teplotní stratifikaci vody v nádrži se v zimním období průsaky na
vzdušním líci projevují zvýšením teploty povrchu hráze oproti okolnímu promrzlému povrchu
a naopak v letním období je vzdušní líc prosakující vodou ochlazován.
V současné době používáme termokameru Testo 875 s rozlišením 320 x 240 pixelů
s teplotní citlivostí < 50 mK s výměnnými objektivy a integrovaným fotoaparátem.
Snímkování jsme realizovali již na mnoha vodních dílech, např. na horní nádrži Elektrárny
Dlouhé Stráně, kde bylo možné provést měření za různých provozních stavů i při zcela
vypuštěné nádrži při odstávce vodního díla. Jedná se o nádrž s asfaltobetonovým návodním
těsněním, kde se teplotní extrémy v létě pohybují přes 60 st. C. Dále bylo provedeno
snímkování betonové hráze vodní elektrárny Mohelno a betonové hráze VD Vranov, kamenné
zděné hráze VD Jevišovice, zemní sypané hráze Karolinka a dalších.

Obrázek 1: Termosnímek injekční chodby VD Karolinka
2.2 POUŽITELNOST TERMOGRAFIE PRO VODNÍ DÍLA
Termografie je uživatelsky jednoduchá metoda, kterou lze v geografických a klimatických
podmínkách České republiky dobře použít při plošném měření teplot konstrukcí vodních děl.
Lze ji doporučit pro měření v rámci technickobezpečnostního dohledu, kde může přinést
doplňující informace pro celkovou znalost chování objektů a konstrukcí vodních děl. Její
výsledky mohou nejen odhalit např. možné doposud neznámé průsaky konstrukcemi, ale jsou
také cenným zdrojem dat např. pro numerické modely napětí a deformací betonových tížních
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hrází, jejich kalibraci a verifikaci. Pro objektivní vyhodnocení termografických snímků je
vhodné kromě snímkování sledovaného objektu zaznamenat i provozní, povětrnostní a další
podmínky, které by mohly mít vliv na správnou interpretaci pořízených snímků.
2.2.1 Zemní sypané hráze
Snímkování je vhodné provádět zejména v letních a zimních měsících, kdy je nejvýraznější
rozdíl mezi teplotou vody v nádrži a teplotou povrchu tělesa hráze. Hráze, které jsou porostlé
stromy, výrazně zarostlé náletovými dřevinami, ale i menší hráze, v jejichž okolí je hustá
vzrostlá výsadba, nelze vhodně snímkovat, neboť jejich povrch není možné termokamerou
zachytit. Rovněž v případech, kdy není vzdušní svah hráze udržován, zachycují snímky spíše
teploty travního krytu než povrchu hráze. Ideální je, pokud je svah u zemní hráze oset travní
příp. jetelotravní směsí a posečen na cca 5 cm až 10 cm.
2.2.2 Zemní hráze s asfaltobetonovým návodním těsněním
Termografie je vhodnou metodou pro sledování zemních hrází s asfaltobetonovým návodním
těsněním. Snímkování je vhodným způsobem měření teploty povrchu asfaltobetonového (AB)
pláště. Teplotní režim má významný vliv na přetvárné chování konstrukce a proto je vhodné
jej dlouhodobě monitorovat při různých provozních i povětrnostních podmínkách. Různé
deformace svrchní vrstvy AB pláště (praskliny, puchýře atd.), ve kterých se může zdržovat
voda, vykazují poměrně značné rozdíly teplot oproti okolnímu vyschlému sluncem
prohřátému neporušenému povrchu. Dále je možné sledovat teplotní rozdíly povrchu AB
pláště na více a méně osluněných stranách nádrže, neboť v průběhu dne může docházet
k výrazným změnám povrchových teplot AB pláště. Určitý vliv na výsledný snímek mohou
mít i odrazy slunečních paprsků od vodní hladiny nádrže. Vedle slunečního svitu má na
teplotu povrchu AB pláště významný vliv i proudění větru. Při polojasné obloze, kdy dochází
ke střídání slunečního svitu a zatažené oblohy a v kombinaci s chladnějším větrným
prouděním je možné pomocí termokamery sledovat rychlé a poměrně výrazné střídání teplot
povrchu. Porovnáním výsledků termografie s výsledky měření získanými kontaktními měřidly
bylo ověřeno, že termografie je dostatečně přesnou metodou pro sledování okamžitých teplot
povrchů vodních děl. Vždy je však nutné dodržet hlavní zásady termografie a sledovat vnější
vlivy, které mohou interpretaci výstupů ovlivnit. Přesnost měření teploty AB pláště pomocí
termokamery při „detailním“ snímkování lze považovat za prokázanou.
2.2.3 Betonové a zděné hráze vodních děl
Pro snímkování betonových a kamenných hrází úměrně platí možnosti využití a zásady
použití jako pro hráze s AB pláštěm uvedené výše. Z hlediska termografie se jedná o stavební
materiály s podobnými schopnostmi odrážet a pohlcovat teplo. Vždy je nutné přihlížet ke
specifikám jednotlivých vodních děl. A to jak z pohledu jejich stavebně technického
provedení, tak z pohledu specifických provozních a povětrnostních podmínek.

3. DETEKCE PRŮSAKŮ OPTICKÝMI KABELY
3.1 PRINCIP A POPIS METODY DTS
Optické vlákno je přenosové medium, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru
své podélné osy. Existuje celá řada optovláknových snímačů. Jedním z nich je DTS
(distributed temperature sensing). V tomto případě je optické vlákno využito jako snímač
teploty, který umožní jediným měřením získat několik tisíc hodnot teploty a v podstatě tak
určit profil teploty podél optického vlákna. Sledování teplot pomocí DTS nabízí možnost
měření teploty okolí kabelu až do vzdálenosti několika kilometrů s vysokou hustou
„měřených bodů“, až 0,25 m u nejpřesnějších instrumentů. To umožňuje, oproti běžným
metodám, výrazně přesnější zhodnocení rozložení teplot v rozsáhlých konstrukcích.
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DTS může být použito jak pro lokalizaci průsakových cest u vodních děl stejně tak jako
například stanovení rozložení teplot v betonových konstrukcích. Optické kabely vhodné pro
použití ve vodním hospodářství se obvykle skládají z jádra s minimálně dvěma optickými
vlákny a z mechanicky pevné části zakryté vnějším ochranným pláštěm. Pokud je kabel
doplněn o uvnitř umístěné měděné vodiče, jedná se o tzv. hybridní kabel. Pro měření teploty
kabelu a jeho okolí se optická vlákna v něm umístěná připojí na laserový měřicí instrument.
Měření může být prováděno průběžně nebo ve zvolených časových intervalech. Základní
informace o principu detekce průsaků za použití DTS i obou dále uvedených metodách jsou
převzaty od organizace GTC Kappelmeyer Gmbh, která se na vývoji použití optických kabelů
podílí a se kterou spolupracujeme. Při použití optických kabelů existuji dvě metody detekce
průsaků.
3.1.1 Metoda teplotního gradientu
Sledovány jsou okamžité hodnoty teploty podél kabelu. Metodu je možné použít tam, kde je
rozdílná teplota vody a zeminy hráze, ve které je umístěn optický kabel. Optický kabel musí
být umístěn v dostatečné vzdálenosti od kontaktu vody v rezervoáru, řece apod. se zeminou,
aby bylo možné registrovat snížení teploty v zemině za delší časový úsek. Průsak je
detekován při zjištění výrazného snížení teplotního gradientu mezi vodou a zeminou
vzhledem k dalším monitorovaným částem.
3.1.2 Metoda teplotních pulzů
U metody teplotních pulzů je používán hybridní kabel vyhřívaný elektrickým proudem.
Zvýšení teploty zeminy v okolí kabelu je přímo úměrné její tepelné kapacitě a vodivosti.
Proudící voda v místě průsaku, která má vyšší tepelnou vodivost než zemina, proto
znemožňuje její ohřátí na úroveň míst bez průsaků. Při aplikaci metody je změřena okamžitá
hodnota teploty zeminy podél hybridního kabelu, potom je hybridní kabel po dobu jedné
hodiny zahříván elektrickým proudem a po ukončení zahřívacího cyklu je opět změřena
okamžitá hodnota teploty zeminy podél kabelu. Po ukončení zahřívání kabelu nastává tzv.
fáze relaxace, během které je sledována rychlost vyrovnání teploty zeminy tj. návratu do
úrovně před začátkem zahřívání. Uvedeným způsobem je stanovena efektivní tepelná
vodivost zeminy. Místa vykazující anomálie způsobené prosakující vodou jsou stanovena na
základě rozdílů teplot zeminy a rychlosti změny teploty v relaxační fázi, respektive z ní
určené efektivní tepelné vodivosti.
3.2 REALIZACE NA VODNÍCH DÍLECH
V České republice jsme doposud realizovali tři instalace kabelu a dvě vlastní měření. Optický
kabel byl instalován při rekonstrukci těsnění vtokového objektu horní nádrže Elektrárny
Dlouhé Stráně v roce 2012, po instalaci následovalo několik etap měření, které umožnily
vyhodnotit a optimalizovat provedené práce na přetěsnění objektu a drenážním systému.
Na vodním díle Moravská Třebová byl při jeho rekonstrukci v roce 2014 rovněž
nainstalován monitorovací systém využívající hybridní optický kabel, aby zde bylo možné
provést testovací měření metodou teplotních pulzů. Optický kabel byl položen podél nově
budovaného patního drénu a nové konstrukce bezpečnostního přelivu. V listopadu 2014
proběhlo na vodním díle Moravská Třebová prvotní měření. Při měření byla nádrž vodního
díla prázdná, což je pro prvotní referenční měření vhodné. Hlavním úkolem měření bylo
kromě otestování samotného systému, provézt referenční měření za „suchých“ neovlivněných
podmínek, vůči kterému mohou být následující měření vztažena pro co nejpřesnější
interpretaci dat a stanovení případných průsakových míst. Při měření byly sledovány
okamžité hodnoty teploty, teplotní rozdíly před a po zahřátí kabelu a efektivní tepelná
vodivost. Měřením byla zjištěna rozdílná teplota podél kabelu v jeho jednotlivých částech.
Důvodem byla různá mocnost a složení zásypového materiálu a různě zvodněná zemina.
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Velký rozptyl hodnot měřené teploty odráží neovlivněnou suchou zeminu podél patního drénu
a zeminu s vyšším obsahem vody a tedy tepelně vodivější podél bezpečnostního přelivu.
Žádné významné anomálie nebyly při referenčním měření zaznamenány. Instalace byla
připravena pro měření po dokončení stavby přelivu a napuštění nádrže, toto měření proběhlo
v listopadu 2015. Měření ukázalo, že tělesem hráze v úrovni patního drénu nejsou zachyceny
žádné průsaky. V úseku podél bezpečnostního přelivu byly nalezeny čtyři anomálie.
Naznačují menší průsaky, tj. infiltrace vody mezi jílovým těsněním a betonovou konstrukcí.
Bylo doporučeno pokračovat v monitoringu anomálií v ročním cyklu.
Na vodním díle Plumlov byla instalace optického kabelu provedena v březnu a dubnu
2016 podél nově prováděného patního drénu pod vzdušní patou hráze v celkové délce cca 360
m, kabel je prozatím instalován pro využití do budoucna, měření bude moci být provedeno
v případě potřeby.

Obrázek 2: Nový patní drén s optickým kabelem na VD Plumlov
3.3 MOŽNOSTI A ZÁSADY POUŽITÍ DTS
Monitorování průsakového režimu optickými kabely je vhodné zahrnout již do projektové
přípravy staveb případně rekonstrukcí nebo oprav. Zpravidla se nejedná o metodu
průzkumnou. V některých případech, např. instalace kabelu podél patního drénu přehrad nebo
ochranných hrází, je možné provést instalaci kabelu bez větších zásahů do konstrukce
vodních děl. Pro využití na vodních dílech a pro monitoring teploty betonových konstrukcí
jsou vhodné kabely průměru 10 mm, které mají dobrou mechanickou pevnost a jsou vhodné
pro použití na stavbách.
Při instalaci optického kabelu je zásadní volba jeho umístění, která musí vycházet
z obecných znalostí chování vody v geotechnických a stavebních konstrukcích a v jejich
součinnosti (např. potenciální průsakové cesty na kontaktu stavebních konstrukcí a zemin
apod.) Obecně lze říci, že metoda teplotních pulzů má vyšší spektrum použitelnosti oproti
metodě teplotního gradientu.
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Pravděpodobně nelze uvést úplný výčet, kde lze monitoring pomocí optických kabelů
použít. Vždy je nutné přihlédnout ke specifickým podmínkám jednotlivých vodních děl.

4. TOTÁLNÍ STANICE S TECHNOLOGIÍ ATR
Tato kapitola se zabývá problematikou měření posunů přesnou totální stanicí s využitím
technologie ATR (automatic target recognition) pro potřeby TBD. Snažili jsme se vyvinout
novou metodu pro určování horizontálních (případně prostorových) deformací, která by byla
co nejvíce automatizovaná, odpovídala současnému stavu moderní měřící a výpočetní
techniky a v praxi nahradila dosud používané konzervativní geodetické metody měření
posunů a deformací. Měření vodorovných posunů na vodních dílech je v současné době
prováděno přesnými teodolity a totálními stanicemi. Měřeny jsou šikmé délky, zenitové úhly
a osnovy vodorovných směrů. Na základě konfigurace vodního díla bývají zvoleny
odpovídající metody měření pozorovaných bodů i ověřování stability bodů vztažné sítě tak,
aby byly co nejlépe vystiženy případné pohyby vodního díla a jeho konstrukčních částí. Tato
měření mají etapový charakter a z mezietapových rozdílů měřených veličin se počítají
odpovídající posuny.
Námi navržená a odzkoušená metoda nahrazuje stávající postupy měření posunů na
vodních dílech polárním zaměřením geodetické sítě přesnou totální stanicí s ATR. Nahrazuje
metody měření (převážně horizontálních posunů) dosud prováděné teodolity a totálními
stanicemi. Pro tuto technologii je nutné změnit instrumentaci měřených bodů tak, aby je bylo
možné při měření osadit odraznými hranoly. Pro pozorované body jsou měřeny vodorovné
směry, zenitové úhly i šikmé délky a je umožněn výpočet 2D vektoru posunu v horizontální
rovině nebo prostorového 3D vektoru posunu, zahrnujícím i výškovou složku. Dosažená
přesnost je vyšší než u pro dosavadní metody, nadbytečné veličiny jsou využity pro
vyrovnání. Tato metoda měření je běžně používána pro měření vztažných sítí, v rámci našeho
výzkumu byla nově aplikována pro měření vlastních posunů a deformací sledovaných
objektů.
Za předpokladu polárního zaměření pozorovaných bodů je možné konzervativní metody
převést na vyrovnání dat zaměřených pomocí ATR formou rovinné nebo prostorové
geodetické sítě. Jako nejvhodnější se jeví metoda robustního vyrovnání, kdy je při výpočtu
možné vyhledat a odstranit odlehlá měření pomocí robustní analýzy. Pro vlastní výpočty byla
zvolena aplikace EasyNet, která oproti běžným programům pro vyrovnání geodetických sítí
disponuje podporou měření v řadách a skupinách, analýzou měřených dat a možností
robustního vyrovnání. Pro měření je nutné disponovat motorizovanou totální stanicí s ATR
systémem pro automatické cílení. Dostupné přesné totální stanice mají velmi podobné
parametry přesnosti měřených vodorovných směrů, zenitových úhlů a délek. Pro stroje
nejvyšší přesnosti je standardem úhlová přesnost 0,15 [mgon] a délková přesnost lepší než
1+1ppm [mm]. Větší rozdíly jsou v užitných vlastnostech systému ATR (rozsahu délek
měřitelných záměr, podpora měření polárních dat v řadách a skupinách). Pro testování
navrhované metodiky byl využit stroj Leica TM30, který disponuje využitelným rozsahem
ATR 2 – 3000 m a dostatečnou schopností rozeznat rušivý odraz od jiných hranolů při cílení
(minimální příčná vzdálenost hranolů 0,3 m na 200 m, schopnost zúžit zorné pole ATR funkcí
TargetView na 0,52 gon pro zvyšuje úspěšnost detekce korektního hranolu bez nebezpečí
interference odrazů od okolních hranolů).
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Obrázek 3: Stroj Leica TM30 na VD Stanovice
4.1 PRINCIP TECHNOLOGIE ATR
Systém ATR umožňuje automatické zacílení na střed odrazného hranolu. Při hrubém
vyhledávání hranolu opisuje optická osa dalekohledu spirálu a systém ATR vysílá laserový
svazek do doby, než optický senzor (CCD nebo CMOS) přijme dostatečně silný odražený
signál. Následuje jemné docílení, analýzou odraženého laserového paprsku se vypočte
intenzita a velikost stopy vyzářeného světla vzhledem k centru senzoru, určí se odchylky
odsazení cíle ve svislém a vodorovném směru a pomocí servomotorů se přístroj natočí do
správného směru. Pro optimalizaci doby měření se stroj natáčí na cíl s určitou tolerancí
a zbytkové diference se opraví početně. Pro využití funkce ATR je nutné, aby se odrazný
hranol nacházel v zorném poli dalekohledu. Je-li v zorném poli dalekohledu více hranolů,
představuje to pro starší přístroje problém s rozpoznáním cíle. Pro měření s ATR je nezbytné
měřené body osadit odraznými hranoly. Body vztažné sítě se osazují trojnožkami
(upravenými pro použitý systém nucené centrace) s trnem a odrazným hranolem. Nutné je
dbát na kvalitu a přesnost použitého vybavení (hystereze trojnožek, parametry hranolů).
Pozorované body jsou signalizovány minihranoly, upravenými pro dočasnou nebo trvalou
signalizaci bodů.
4.2 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Při testování navrhované metody byla měřená data vyrovnávána v různých programech, pro
výpočetní zpracování dat se jako nejvhodnější osvědčila aplikace EasyNet (verze 3.2.1.). Pro
testování použitý stroj Leica TM30 se při měření osvědčil. Dosahovaná přesnost ATR je
srovnatelná s manuálním cílením, výjimku tvoří velmi blízké cíle, které je možné manuálně
zaměřit přesněji (vzhledem k ostatním zbytkovým chybám při měření lze tento fakt zanedbat).
Rychlost měření, daná použitým ATR i motorizací s piezoservy, je velmi rychlá
a spolehlivost cílení za standartních podmínek bezchybná. ATR cílení mohou zkomplikovat
překážky v záměře, nejčastěji vegetace. Je nutné záměry před měření vyčistit a zkontrolovat
proostřením celé délky záměry. Pokud je tato příprava opomenuta, může být důsledkem
snížená přesnost zejména úhlového cílení, která je patrná při porovnání výběrových
směrodatných odchylek s apriorní přesností stroje. Další možností snížení ATR přesnosti je
znečištění měřených odrazných hranolů, problémy mohou činit i kapky vody nebo sníh.
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V praxi byl tento faktor patrný při měření v podzemí se 100% vlhkostí a velkým gradientem
teplot, kdy dochází ke kondenzaci vody na čelní ploše hranolů.

5. ZÁVĚR
Nové metody měření a sledování v rámci TBD jsou spojeny s rozvojem a zlevněním
sofistikované přístrojové techniky, jejich použití však není triviální a vyžaduje pracovníky se
zkušenostmi a znalostmi fyzikální podstaty měřených jevů. Termografie je jednoduchá
a relativně cenově dostupná metoda, která může sloužit ke sledování povrchových teplot
konstrukcí vodních děl a v některých případech i jako průzkumná metoda zjišťování
průsakových anomálií jinak obtížně zjistitelných na povrchu zejména betonových konstrukcí.
Optické kabely představují přínosnou metodu sledování průsakového režimu v jinak
nedostupných místech a poskytují zejména žádanou prostorovou lokalizaci průsaků a také
informaci o jejich množství. Hlavní nevýhodou jsou vyšší náklady na realizaci měření.
Metoda měření posunů pomocí technologie ATR se ukazuje jako osvědčená stejně tak jako
použitý postup a následné vyrovnání. Potenciál pro další rozvoj má zejména hodnocení
dosažené přesnosti vyrovnaných bodů a mezietapová analýza dosažených posunů a jejich
prokazatelnosti.
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REKONŠTRUKCIA ČERPACEJ STANICE ČERGOV
Milan Homola, Barbara Kopčáková
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava, Slovenská republika

Iveta Simanová
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Bratislava, Slovenská republika
ABSTRAKT: Čerpacia stanica Čergov je súčasťou vodnej stavby - pravostrannej ochrannej
hrádze Váhu, zaradenej do I. kategórie vodných stavieb, nad ktorou vykonáva odborný
technicko-bezpečnostný dohľad VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA ŠTÁTNY PODNIK,
Bratislava, úsek TBD, odbor bezpečnosti priehrad. Po dlhoročnej prevádzke čerpacej stanice
sa koncom roku 2014 vytvorila na kontakte zemného násypu hrádze ukľudňovacieho bazénu
a betónového bloku objektu strojovne čerpacej stanice kaverna priemeru cca 0,8 m a hĺbky
viac ako 4 m. Odvtedy nebola čerpacia stanica prevádzkyschopná. Oprava zemného telesa
hrádze a rekonštrukcia objektu čerpacej stanice prebiehala v roku 2015 a bola rozdelená do
viacerých etáp: oprava zemného telesa hrádze, vybudovanie podzemnej tesniacej steny
v okružnej hrádzi, vybudovanie protipovodňového múru okolo ukľudňovacieho bazéna
a výmena strojnotechnologického zariadenia.

1. ÚČEL VODNEJ STAVBY - ČS ČERGOV
Čerpacia stanica Čergov je súčasťou odvodňovacieho a protipovodňového systému Žitného
ostrova. Čerpacia stanica sa nachádza juhovýchodne od mesta Kolárovo na kanálovej sústave
vnútorných vôd Aszód – Čergov v križovaní s pravostrannou hrádzou Váhu v hkm 20,020.
Od roku 1937 je čerpacia stanica v trvalej prevádzke. Účelom čerpacej stanice je pri
podpriemerných a priemerných vodných stavoch v rieke Váh gravitačné prepúšťanie
vnútorných vôd z kanálovej sústavy do rieky Váh a pri povodňových stavoch na rieke Váh
prečerpávanie vnútorných vôd z kanálovej sústavy do rieky Váh. Vodná stavba sa skladá
z objektu čerpacej stanice, voľného výtoku, ukľudňovacej nádrže - bazénu a hrádzového
výpustu.

2. HAVARIJNÝ STAV NA ČS ČERGOV
V novembri 2014 bol na vodnej stavbe registrovaný pokles terénu - kaverna na kontakte
betónového bloku a zemného násypu pravostrannej hrádze ukľudňovacieho bazéna o priemere
cca 0,8 m a hĺbky viac ako 4,0 m. Na základe kontrolnej obhliadky a zhodnotenia dostupných
údajov nebolo možné čerpaciu stanicu ďalej prevádzkovať. Vlastníkovi vodnej stavby bolo
odporučené vypracovať projekt sanácie, stabilizovať násypy hrádze na obidvoch stranách
bazéna, vybudovať pozorovacie sondy na sledovanie úrovne hladiny vody a vykonávanie
karotážnych meraní rýchlosti prúdenia podzemných a priesakových vôd v násype hrádze
a v jej podloží. (Mikušová, 2014).
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Obrázok 4: Miesto vzniku kaverny

Obrázok 5: Pohľad do vnútra kaverny, 11/2014
2.1 POZOROVANÉ JAVY PRED VZNIKOM HAVARIJNÉHO STAVU A MOŽNÉ
PRÍČINY JEHO VZNIKU
Počas povodňových stavov na rieke Váh je rozdiel hladín v ukľudňovacom bazéne
a v prívodnom kanáli viac ako 4 m (pri poslednej povodni v júni 2013 bol rozdiel hladín
4,67 m), čo vytvára pomerne vysoký hydraulický gradient. Počas spomínaného povodňového
zaťaženia v roku 2013 bol uprostred prívodného kanála pod hladinou v blízkosti strojovne
pozorovaný výver. Zo všetkých pozorovaných geodetických výškových bodov osadených na
vodnej stavbe, bod H8 a najmä bod H9, osadené na návodnej strane na krajných betónových
platniach v strede ukľudňovacieho bazéna, dlhodobo vykazovali najväčšie zmeny medzi
jednotlivými meraniami. Celkové zvislé posuny od základného merania do roku 2014
predstavovali hodnotu (H9 = -54,2 mm a H8 = 21,6 mm). Deformácie násypu hrádze
ukľudňovacieho bazéna bolo možné pozorovať aj na vzdušnej strane, nerovnomerným
sadnutím schodiska, náklonom oporného múru, trhlinami a prasklinami na betónových
objektoch. Keďže informácie o materiálovom zložení hrádze a podložia neboli k dispozícii,
bolo možné len predpokladať na základe litologického popisu najbližších vrtov
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nachádzajúcich sa v úseku ochrannej hrádze Váhu, že v podloží čerpacej stanice Čergov sa
nachádzajú jemnozrnné tekuté piesky. V násype hrádze ukľudňovacieho bazéna mohlo
dochádzať k vnútornej až kontaktnej sufózii alebo k stekuteniu zemín v podloží násypu.
(Mikušová, 2014)

Obrázok 6: Pozorovaný bod H9

Obrázok 7: Deformácie vzdušného svahu hrádze, 11/2014
2.2 ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU
V júli 2015 sa začal realizovať projekt ČS Čergov – odstránenie havarijného stavu – oprava
pravostrannej okružnej hrádze. Pri výkopových prácach na pravostrannej hrádzi
ukľudňovacieho bazéna v mieste kaverny bolo objavené potrubie, z ktorého vytekala voda.
Potrubie bolo súčasťou starého limnigrafu, ktorý nebol uvedený v projektovej dokumentácii
a viedol z ukľudňovacieho bazéna. Poškodenou časťou potrubia sa postupne spolu
s podzemnou vodou odplavoval aj materiál hrádze. Staré potrubie bolo odstránené a prestup
potrubia cez železobetónovú stenu bol zabetónovaný. Spätný zásyp výkopu bol realizovaný
vo vrstvách so zhutnením. Dilatačné škáry a prestupy cez múry budovy strojovne boli
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utesnené. Na vzdušnej strane pravostrannej okružnej hrádze bol vybudovaný oporný múr
z betónových prvkov. Spätný zásyp múru bol realizovaný vo vrstvách a vystužený
geomrežou. (Valašík, 2015).

Obrázok 8: Odstránenie násypu hrádze,

Obrázok 9: Potrubie starého limnigrafu, 7/2015
2.3 REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV ČERPACEJ STANICE
Súčasne s projektom odstránenia havarijného stavu prebiehala aj rekonštrukcia stavebných
objektov čerpacej stanice, výmena strojnotechnologických zariadení a vybudovanie
protipovodňovej ochrany. Na nátokovej strane v celej šírke kanála boli osadené nové hrablice
s linkou strojného stierania a transportu zhrabkov. Budova čerpacej stanice bola
zrekonštruovaná. Dieselové čerpadlá boli nahradené tromi ponornými vrtuľovými čerpadlami
s kapacitou Q = 3 m3.s-1. Chod čerpacej stanice je zabezpečený plne automatickým režimom
na základe vyhodnocovania úrovne hladiny vody pred hrablicami v kanáli a hladiny
v ukľudňovacej nádrži. Ovládanie je možné pomocou ručného diaľkového režimu alebo
ručného režimu. Po obvode na korune zemnej hrádze ukľudňovacieho bazéna bol vybudovaný
61

mobilný protipovodňový múr. Základ protipovodňového múru tvorí železobetónový sokel,
ktorého horná hrana sa nachádza v úrovni terénu. Mobilný protipovodňový systém je
navrhnutý na Q 100 v rieke Váh a je zostavený z hliníkových dielcov, ktoré sú inštalované
v prípade povodne.

3. GEOFYZIKÁLNE MERANIA NA HRÁDZI BAZÉNA
Geofyzikálnymi meraniami bola preverená existencia preferovaných priesakových ciest cez
teleso hrádze ukľudňovacieho bazéna a ich homogenita. Geofyzikálne merania boli
realizované v októbri 2015 metódou multielektródového profilovania (MEP) aparatúrou
(ARES G–400). Merania vykonali pracovníci VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY
ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava, úseku TBD odboru odkalísk a špeciálnych meraní. V čase
meraní bola hladina v ukľudňovacom bazéne minimálna. Meranie bolo realizované v dvoch
profiloch, na návodnej strane pozdĺž lavičky pravostrannej a ľavostrannej hrádze bazéna.
Začiatok profilov bol umiestnený pri budove čerpacej stanice, cca 1 m od smerných
betónových krídiel a koniec profilov pod korunou ochrannej hrádze Váhu. Obidva merané
profily mali dĺžku 84 m.

Obrázok 10: Schéma umiestnenia merných profilov č. 1 a č. 2
V profile 1 – na ľavej strane bazéna bola v prvej polovici profilu do hĺbky
2,5 – 5,0 m lokalizovaná zóna s vyššími nameranými odpormi pravdepodobne s materiálom
štrkovej frakcie. V strede profilu ľavej hrádze v hĺbke 4,0 – 7,0 m bola zaregistrovaná zóna
s približne rovnakými odpormi.
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Obrázok 11: Odporový model prostredia v profile č. 1 – ľavá
strana bazéna
V profile č. 2 na pravej strane hrádze bazéna boli zaregistrované nehomogenity najmä
v druhej polovici úseku profilu v povrchových častiach, v hĺbkach od 4,0 – 8,0 m. V úseku
profilu 54 – 62 m bola registrovaná zóna vyšších odporov siahajúca z povrchu až do hĺbky
9,5 m.

Obrázok 12: Odporový model prostredia v profile č. 2 – pravá
strana bazéna
Geofyzikálne meranie potvrdilo nehomogénne materiálové zloženie na obidvoch stranách
hrádze ukľudňovacieho bazéna, charakterizované zónami s vyššími nameranými odpormi.
(Nikolaj, 2015).
3.1 PODZEMNÁ TESNIACA STENA
V novembri 2015 bola na obidvoch stranách hrádze ukľudňovacieho bazéna vybudovaná
z koruny hrádze podzemná tesniaca stena s napojením na čerpaciu stanicu. Os podzemnej
tesniacej steny bola vedená s ohľadom na smerové vedenie už existujúceho protipovodňového
múru. V pravej strane hrádze bazéna bola podzemná tesniaca stena vybudovaná ako dokonalá
a v ľavej strane ako nedokonalá s hĺbkou 16 - 22 m. Povrch koruny hrádze bol upravený,
zahumusovaný a zatrávnený.
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Obrázok 13: Podzemná tesniaca stena na pravostrannej hrádzi
bazéna, 11/2015

4. ZÁVER
V decembri 2015 bola rekonštrukcia čerpacej stanice ukončená, na vodnej stavby prebiehali
funkčné skúšky technologického zariadenia a kolaudačné konanie. Čerpacia stanica bola
opätovne uvedená do prevádzky. Z hľadiska technicko – bezpečnostného dohľadu hodnotíme
vodnú stavbu ako funkčnú a prevádzkyschopnú, avšak odporúčame dobudovať pozorovacie
sondy na sledovanie úrovne hladiny vody a vykonávanie karotážnych meraní rýchlosti
prúdenia podzemných a priesakových vôd v násype hrádze bazénu a v jej podloží.

Obrázok 14: Skúšky technologických zariadení, 12/2015
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VD KLÍČAVA A VD HUSINEC – DOPLNĚNÍ
SPODNÍCH VÝPUSTÍ O TŘETÍ PROVOZNÍ UZÁVĚR
Ondřej Hrazdira, Martin Poláček
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha, Česká republika
ABSTRAKT: Cílem úprav na vodních dílech Husinec a Klíčava je naplnit požadavky platné
legislativy (vyhlášky č. 590/2002 Sb. doplněné vyhláškou č. 357/2005 Sb. a ČSN 75 2340
Navrhování přehrad – hlavní parametry), tj. zvýšit bezpečnost, provozuschopnost
a spolehlivost vodních děl doplněním třetích provozních uzávěrů na jejich spodní výpusti.
Realizací úprav dojde nejen k výše zmíněnému zvýšení bezpečnosti, ale také ke zjednodušení
a zpřesnění manipulací se spodními výpustmi.

1. VODNÍ DÍLO KLÍČAVA
1.1 POPIS VODNÍHO DÍLA
Nádrž vodního díla leží v údolí potoka Klíčavy (na jejím ř. km 13,100) v lesích
nedaleko Křivoklátu. Kromě toku Klíčavy ji napájí ještě Lánský potok a několik menších
drobných toků. Přehrada byla vybudována v letech 1948–1955 a měla sloužit
k zásobování Kladna a okolí pitnou vodou. Nedaleko pod hrází je umístěn objekt úpravny
vody, který byl zprovozněn v květnu 1952, v letech 1996–1999 byl přestavěn
a modernizována na maximální výkon 180 litrů za sekundu. Vodárnu provozují ji Středočeské
vodárny, a. s. ze skupiny Veolia Voda. Celá vodní nádrž je obklopena Lánskou oborou a není
veřejně přístupná, veřejnosti je zpřístupněna pouze koruna hráze. Vzdutí způsobené přehradní
hrází vodního díla vytváří nádrž o celkovém objemu 10,42 mil. m3. Zatopená plocha nádrže
činí 71,40 ha.
1.1.1 Hráz vodního díla
Hlavním vzdouvacím objektem vodního díla je betonová tížní hráz délky 176 m s výškou nad
okolním terénem 37.20 m. Koruna přehradní hráze se nachází na kótě 298.80 m n. m..
Převádění povodňových průtoků přes hráz zajišťuje korunový nehrazený bezpečnostní přeliv
umístěný v ose hráze. Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu činí 16.0 m. Celý přelivný
přehradní blok je překlenut trámovou mostní konstrukcí z předpjatého betonu o světlé šířce
16.0 m.
1.1.2 Vývar pod bezpečnostním přelivem
K tlumení energie vody přepadající přes přelivnou hranu bezpečnostního přelivu slouží vývar
pod přelivem. Vývar je dlouhý 26.0 m a 16.0 m široký. Dno vývaru se nachází na úrovni kóty
257.10 m n. m.. K vlastnímu utlumení energie vody slouží 10 rozražečů a 4 odrazníkové
stupně, jimiž je vývar ukončen. Odtokové koryto za vývarem má úroveň dna na kótě
259.40 m n. m.. Ve dně koryta je vytvořena kyneta pro převádění malých průtoků.
1.1.3 Výpustná zařízení
Nalevo od přelivného bloku procházejí blokem spodních výpustí dvě souběžná ocelová
potrubí profilu DN 1100. Osa výpustí délky 32 m se nachází na kótě 260.60 m n. m.. Na
každém potrubí je za kónickým vtokem napojeno odvzdušňovací potrubí DN 250 vyvedené
nad úroveň maximální hladiny vody v nádrži. Na návodní straně je osazen na každém potrubí
tabulový uzávěr. Uzávěry se ovládají ze strojovny uzávěrů v úrovni koruny hráze. Tabule jsou
ovládány elektromotorem pomocí Gallových řetězů a převěsných ocelových táhel. Při
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vzdušné patě bloku spodních výpustí je umístěna strojovna regulačních uzávěrů spodních
výpustí. Funkci regulačních uzávěrů plní dvojice segmentů umístěných na konci spodních
výpustí. Segmenty jsou ovládány pomocí elektrických zdvihacích mechanizmů umístěných
v objektu strojovny uzávěrů nad segmenty. Na pravé výpusti DN 1100 je pod strojovnu
segmentových uzávěrů připojeno potrubí výpusti sanačního průtoku DN 300. Kapacita
výpusti se v současnosti pohybuje v rozmezí 0.593 -1.313 m3.s-1 v závislosti na úrovni
hladiny v nádrži.
1.1.4 Odběrné zařízení
Odběrné zařízení pro úpravnu vody tvoří objekt etážových odběrů těsně navazující na
odběrný blok, jímž procházejí dvě odběrná potrubí průměru DN 450. Osa odběrných potrubí
procházejících hrází se nachází na kótě 261.10 m n. m.. Jednotlivé úrovně odběrných etáží se
nacházejí na kótách 279.60 m n. m., 272.60 m n. m. a 266.60 m n. m.. Potrubí profilu DN 450
prochází pod hrází domkem vybaveným uzávěry a dalším technologickým zařízením.

Obrázek 1: Pohled na vzdušní líc bezmála 40 m vysoké hráze
vodního díla Klíčava, v popředí patrná strojovna spodních výpustí
a odpadní koryto.
1.2 REKONSTRUKCE SPODNÍCH VÝPUSTÍ
Úkol správce vodního díla (Povodí Vltavy, státní podnik – Závod Berounka) a zástupce
odpovědného za technicko-bezpečnostní dohled (Povodí Vltavy, státní podnik – oddělení
technicko-provozní) zněl jasně – zajistit doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr
a tím naplnit podmínky bezpečnosti dané platnou legislativou. A proto v březnu 2014 bylo
zadáno firmě Pöyry Environment, a.s. zpracování studie proveditelnosti s požadavkem na
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variantní řešení doplnění výpustí o třetí provozní uzávěr a zároveň s prověřením technické
možnosti a efektivnosti doplnění spodních výpustí o malou vodní elektrárnu.

Obrázek 2: Pohled do strojovny spodních výpustí s patrnými
masivními mechanizmy segmentových uzávěrů na vzdušní straně
spodních výpustí. Do tohoto prostoru se musí „vejít“ téměř celá
rekonstrukce.
1.2.1 Studie proveditelnosti
Studie zpracovaná firmou Pöyry environment, a.s. byla odevzdána v srpnu roku 2014 a řešila
jednoznačný požadavek objednatele, a to:
- návrh doplnění původních spodních výpustí (2 x DN 1100, délky 32 m) o třetí uzávěr
s provozní, v případě možnosti variantní řešení typu uzávěru a polohy jeho umístění,
- návrh technického řešení montáže nových uzávěrů (bourací práce, řešení přístupu, atd.),
- posouzení a případný návrh repase či výměny současných uzávěrů a jejich pohybovacích
mechanizmů, a to ve vazbě na návrh nových uzávěrů,
- návrh možnosti doplnění provozního uzávěru na potrubí DN 280 (odbočuje z pravé SV, je
dl. 8 m a slouží k převádění sanačních průtoků),
- návrh na případné doplnění druhého potrubí DN 280 na levou SV,
- návrh MVE na jedno ze dvou potrubí DN 280,
- prověření kapacity SV po doplnění třetích uzávěrů,
- posouzení variant zahrnující pořizovací náklady, provozní náklady, technickou náročnost
a případných rizik při realizaci, návrh výběru nejvhodnější varianty,
- stanovení celkových předpokládaných pořizovacích nákladů celkového řešení.
Zpracovatel studie naplnil požadavky zadavatele, když ve studii prověřil možnost použití
uzávěrů všech reálných typů, a to klapkových uzávěrů, kulových uzávěrů, kuželových
uzávěrů, nožových šoupátek a excentrických nožových šoupátek, vždy o průměru 1100 mm.
Dispozice nových uzávěrů byla ve studii řešena bez variant, a to pro všechny uzávěry pod
současnou strojovnou spodních výpustí těsně před současnými povodními segmentovými
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uzávěry. Jiná varianta vzhledem k tomu, že se potrubí spodních výpustí nachází v celé jeho
délce v betonu tělesa hráze ani nepřicházelo v úvahu.
Studie také prověřila možnost doplnění spodních výpustí o malou vodní elektrárnu ve
variantách 1x Francisova turbína, 1x Peltonova turbína a 1x čerpadlo v turbínovém provozu.
Řešeno bylo také ovládání uzávěrů, potřebné elektroinstalace a způsob provádění
rekonstrukce.
Jako nejvhodnější vyhodnotili objednatel a provozovatel variantu klapkového uzávěru
a doplnění sanačního potrubí i na druhou, levou spodní výpust. Realizace malé vodní
elektrárny se i v nejúspornější variantě čerpadla v turbínovém provozu ukázala jako
neefektivní.
1.2.2 Dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení
V listopadu 2014 bylo zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení pro vybranou
variantu ze studie proveditelnosti. Předmět spočívající v doplnění spodních výpustí
o klapkové uzávěry a doplnění sanačního potrubí na levou spodní výpust byl rozšířen o další
více či méně související práce, a to zejména o řešení protikorozní ochrany vnitřního povrchu
spodních výpustí, rekonstrukce strojovny spodních výpustí (stěny, podlaha, kompletní
elektroinstalace a osvětlení, nové výplně otvorů) a kompletní rekonstrukce hlavního
elektrorozvaděče pro vodní dílo vč. kabelových vedení.
Pro takto navržený rozsah rekonstrukce byla zpracována a v březnu 2015 odevzdána
dokumentace pro stavební povolení a objednatel následně ke dni 24. 12. 2015 zajistil stavební
povolení (zvlášť pro rekonstrukci vodního díla a zvlášť pro venkovní kabelová vedení).
1.2.3 Dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky
Vzhledem k hladkému procesu zajištění stavebního povolení mohl objednatel již v předstihu
v červnu 2015 zadat zpracování prováděcí dokumentace, která byla na sklonku roku 2015
odevzdána, připomínkována objednatelem a dopracována do definitivní podoby.

Obrázek 3: Příčný řez blokem spodních výpustí s vloženým
klapkovým uzávěrem ukazuje na masivní bourací práce
a předpoklad dispozičních nesnází při montáži.
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Obrázek 4: Příčný řez strojovnou spodních výpustí - vše pod
úrovní 264,60 m n. m. musí být vybouráno. Vlevo patrný návrh
malé vodní elektrárny – čerpadlo v turbínovém provozu.
1.2.4 Realizace akce
V době zpracování tohoto příspěvku probíhá výběr zhotovitele, který dle dokumentace pro
provádění stavby zpracované projektanty firmy Aquatis a.s. a na základě podmínek všech
účastníků přípravy a realizace akce (Vodní Díla – TBD, a.s., provozovatel vodního díla,
technický dozor objednatele, atd.) rekonstrukci spodních výpustí zrealizuje v dohodnutém
čase 12-ti měsíců a v předpokládané ceně (dle kontrolního rozpočtu dokumentace pro
provádění stavby je předpokládaná cena 13,9 mil. Kč bez DPH).

2. VODNÍ DÍLO HUSINEC
2.1 POPIS VODNÍHO DÍLA
Hráz vodního díla leží v ř. km 57,588 jihočeské Blanice, cca 2 kilometry nad městem Husinec
v okrese Prachatice. Přehrada byla vybudována v letech 1934–1941. Hráz vodního díla je
zděná z lomového kamene, jedná se o nejmladší zděnou přehradní hráz v ČR. Hlavními účely
vodního díla jsou odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Husinec v průměrném
množství 0.035 m3/s, při maximálním odběru 0.055 m3/s (v současné době nevyužíváno,
jedná se o záložní zdroj), zajištění minimálního nalepšeného průtoku v profilu pod hrází,
využití hydroenergetického potenciálu toku v MVE Husinec, snížení hladiny velkých vod
v Blanici a částečnou ochranu území pod vodním dílem před účinky povodní, zlepšení
hygienických podmínek a kvality vody v Blanici a likvidaci následků čistírenských havárií,
nalepšení průtoků pro vodácké sporty pod vodním dílem. Vzdutí o délce 3,5 km způsobené
přehradní hrází vodního díla vytváří nádrž o celkovém objemu 6,553 mil. m3 s hloubkou vody
u hráze 25,50 m, zatopená plocha nádrže činí 60,87 ha.
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2.1.1 Hráz vodního díla
Hlavním vzdouvacím objektem vodního díla je gravitační hráz zděná z lomového kamene
délky 197 m s výškou nad základovou spárou 34.10 m. Koruna přehradní hráze se nachází na
kótě 531,73 m n. m. Převádění povodňových průtoků přes hráz zajišťuje korunový nehrazený
bezpečnostní přeliv umístěný uprostřed hráze. Přeliv je složen z pěti polí o světlosti 9,25 m,
celková délka přelivné hrany je 46,25 m. Přelivy jsou přemostěny pětikolovou mostní
konstrukcí tvořenou železobetonovými předepjatými nosníky průřezu T s nabetonovanou
deskou. Most byl nově vybudován v letech 2013 – 2014 jako součást celkové rekonstrukce
koruny hráze.
2.1.2 Vývar pod bezpečnostním přelivem
Energie vody přepadající přes přeliv je tlumena ve vývaru šířky 50 metrů a délky 29 metrů.
Vývar je hluboký 2,1 metru, dno vývaru se nachází v úrovni 501,43 m n.m. Závěrná zeď
vývaru je trvale snížená, neboť v minulosti došlo k jejímu opakovanému poškození vlivem
kinetické energie přepadající vody. Na vývar navazuje upravené lichoběžníkové koryto
Blanice, úprava je zakončena betonovým prahem sloužícím zároveň jako měrný profil pro
odtokový limnigraf.
2.1.3 Malá vodní elektrárna
Malá vodní elektrárna se nachází na levém břehu 100 m pod hrází. Přivaděč na elektrárnu je
tvořen trubní odbočkou z levé spodní výpusti. Délka přivaděče je 55 metrů. Průměrný spád
MVE je 17 metrů, instalovaný výkon 630 kW. Soustrojí je tvořeno jednou vertikální spirální
Kaplanovou turbínou napojenou na synchronní generátor 680 kVA. Elektrárna je
v soukromém vlastnictví.
2.1.4 Výpustná zařízení
Při levém břehu jsou umístěna v bloku spodních výpustí dvě hlavní potrubí DN 1400. Osa
výpustí leží na kótě 506,33 m n. m., vtoky do potrubí jsou chráněny šikmými česlemi.
Na návodní straně je na každém potrubí osazen tabulový uzávěr ovládaný z plošiny na
koruně hráze. Uzávěr je na kolovém podvozku, zavěšen na Gallových řetězech.
Na vzdušní straně se na každém potrubí nachází segmentový uzávěr redukovaného profilu
výšky DN 1100 s motorickým pohonem ovládaným ze strojovny uzávěrů. Levá výpust je před
uzávěrem opatřena odbočkou DN 1000, která slouží jako přivaděč na MVE. Kapacita
spodních výpustí při plné hladině v nádrži je 2 x 25,5 m3.s-1.
Mezi oběma hlavními výpustmi je situována třetí výpust DN 600 hrazená pouze na
vzdušné straně klapkou umístěnou ve strojovně uzávěrů. Vtok do této výpusti je na kótě
513,78 m n. m., výpust slouží k odpouštění sanačního a nezámrzného průtoku odběrem
z teplejších vrstev nádrže.
Výtok ze všech spodních výpustí ústí do společného vývaru zakončeného stupňovitým
délky 15 metrů prahem.
2.1.5. Vodárenský odběr
Odběrné zařízení se nachází na pravém břehu nádrže cca 275 m nad hrází. Součástí odběrného
objektu jsou dvě ponorná čerpadla napojená na samostatná potrubí DN 150. Čerpadla pojíždí
na podvozcích po šikmých kolejových drahách v šikmé betonové šachtici průřezu 1480/1420
mm. Šachtice je založena na dně nádrže a kopíruje břeh až k maximální hladině. Je opatřena
třemi uzavíratelnými odběrnými etážemi v úrovních 510,71, 514,61 a 518,36 m n. m.
Vodárenský odběr má záložní funkci, původně zásobené oblasti jsou v současné době
napojeny na jiný zdroj pitné vody.
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Obrázek 5: Celkový pohled na vzdušní líc hráze VD Husinec
2.2 REKONSTRUKCE SPODNÍCH VÝPUSTÍ
Potřeba doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr a naplnění podmínek bezpečnosti
a provozní spolehlivosti daných současnou legislativou vzešla z pravidelné technickobezpečnostní prohlídky vodního díla. Na základě výsledků této prohlídky byla objednána
u společnosti VD – TBD a.s. variantní studie rekonstrukce spodních výpustí VD Husinec.

Obrázek 6: Pohled proti vodě na vyústění spodních výpustí před
montáží segmentových uzávěrů. Uprostřed patrná výpust DN 600,
vpravo je vidět odbočka z levé spodní výpusti – přivaděč na MVE
(foto z roku 1936)
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2.2.1 Studie rekonstrukce spodních výpustí
Studie zpracovaná Vodní díla – TBD a.s. v březnu roku 2010. Studie obsahovala:
- návrh doplnění původních spodních výpustí (2 x DN 1400, 1 x DN 600) o třetí uzávěr
provozní včetně variantního řešení typu uzávěru a jeho umístění,
- návrh technického řešení montáže nových uzávěrů (bourací práce, řešení přístupu, atd.),
- posouzení a případný návrh repase či výměny současných uzávěrů a jejich pohybovacích
mechanizmů, a to ve vazbě na návrh nových uzávěrů,
- prověření kapacity SV po doplnění třetích uzávěrů,
- posouzení variant zahrnující pořizovací náklady, provozní náklady, technickou náročnost
a případných rizik při realizaci, návrh výběru nejvhodnější varianty,
- stanovení celkových předpokládaných pořizovacích nákladů celkového řešení.
Zpracovatel studie naplnil požadavky zadavatele, když ve studii prověřil možnost použití
uzávěrů všech reálných typů, a to tabulových uzávěrů, segmentových uzávěrů, nožových
šoupátek, plunžrů. Dispozice nových uzávěrů byla ve studii variantně, na základě toho byly
jednotlivé varianty rozděleny na skupinu I (třetí uzávěr umístěn na návodní straně hráze)
a skupinu II (třetí uzávěr umístěn na vzdušní straně hráze).
Studie neobsahovala jednoznačný závěr, kterou z navržených variant zpracovatel studie
považuje za nejvhodnější. Proto bylo rozhodnuto, že výběr optimální varianty bude proveden
ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení.
2.2.2 Dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení
V prosinci roku 2011 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
s tím, že součástí předmětu díla je výběr nejvhodnější varianty z předešlé studie, případně
návrh další optimální sestavy uzávěrů spodních výpustí. Na základě tohoto zadání projektant
připravil řešení, které bylo opakovaně projednáno na pracovních jednáních a nakonec
schváleno. Bylo navrženo uspořádání uzávěrů spodních výpustí DN 1400 ve složení (po
směru toku): tabulový revizní uzávěr na návodní straně, klapkový neregulační provozní
uzávěr ve strojovně spodních výpustí na vzdušní straně a segmentový regulační uzávěr na
konci potrubí. Pro středovou výpust DN 600 bylo navrženo uspořádání: poklopový revizní
uzávěr, klapkový neregulační provozní uzávěr ve strojovně spodních výpustí na vzdušní
straně a kuželový regulační uzávěr na konci potrubí.
Projektová dokumentace zahrnovala rovněž nezbytné stavební úpravy strojovny uzávěrů
spodních výpustí, úpravu a dostavbu vývaru, elektroinstalaci a automatizaci. Navržené
technické řešení vyžadovalo pro provedení úprav na návodní straně úplné vypuštění nádrže.
Tento záměr se nepodařilo projednat s orgány ochrany přírody zejména z důvodu dopadu
záměru na životní podmínky některých chráněných druhů živočichů. Z toho důvodu byl
původní záměr rozdělen na etapy s tím, že v první etapě budou provedeny práce nevyžadující
mimořádné manipulace s hladinou vody v nádrži. Na základě tohoto přístupu bylo technické
řešení upraveno a dále doplněno. Práce vyžadující mimořádnou manipulaci (úplné vypuštění
nebo podstatné snížení hladiny v nádrži) byly vyčleněny do 2.etapy. Z projektové
dokumentace proto byly vyjmuta část zahrnující výměnu návodních revizních uzávěrů,
úpravy vtoků do spodních výpustí a výměna česlových stěn na vtocích. Doplněn naopak byl
původně samostatný záměr opravy, čištění a spárování líce zdiva hráze. Konečné členění
stavby na objekty, které bylo předloženo vodoprávnímu úřadu s žádostí o stavební povolení,
je:
• SO 01 Stavební úpravy strojovny uzávěrů
• SO 02 Stavební úpravy vývaru
• SO 03 Oprava líce hráze
• PS 01 Modernizace uzávěrů spodních výpustí
• PS 02 Automatizace řízení a elektroinstalace
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Stavební povolení pro tento rozsah prací bylo vydáno v únoru roku 2016.
2.2.3 Dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky
V průběhu stavebního řízení byla zpracovávána projektová dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby, která byla objednateli předána v únoru 2016. Technické řešení popsané
v předchozích odstavcích tohoto příspěvku je zřejmé z následujících základních přehledných
výkresů.
2.2.4 Realizace stavby
V době zpracování tohoto příspěvku rovněž probíhá (jako v případě VD Klíčava) výběrové
řízení na zhotovitele díla. Předpokládané zahájení stavby je v polovině roku 2016, dokončení
v průběhu roku 2017. Předpokládané náklady dle kontrolního rozpočtu dokumentace pro
provádění stavby činí 32,5 mil. Kč bez DPH.

Obrázek 7: Příčný řez blokem spodních výpustí s úpravami
strojovny a vývaru
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Obrázek 8: Půdorys s vyznačeným rozsahem úpravy strojovny
spodních výpustí a vývaru

3. ZÁVĚR
Doplnění třetího provozního uzávěru spodních výpustí je s ohledem na platnou legislativu
typickým aktuálním úkolem správců vodních děl. Popsané příklady doplnění spodních
výpustí na VD Klíčava a VD Husinec jsou technicky zajímavé, dokumentaci z průběhu
a výsledků realizace těchto staveb bychom rádi prezentovali na příští konferenci Přehradní
dny.
Autor1: Ing. Ondřej Hrazdira
Pracoviště: Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Kontakt: ondrej.hrazdira@pvl.cz
Autor2: Ing. Martin Poláček
Pracoviště: Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická silnice 5, 370 21 České Budějovice
Kontakt: martin.polacek@pvl.cz
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ZVLÁDÁNÍ PORUCH PŘEHRAD V EVROPSKÉM
KONTEXTU
Jan Jandora, Jaromír Říha, Miroslav Špano
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká Republika
ABSTRAKT: Na Evropském přehradním kongresu v Benátkách v roce 2013 byla ustanovena
pracovní skupina s názvem "Zvládání poruch přehrad". Cílem práce skupiny je porovnat
přístupy k řešení poruch přehrad v jednotlivých evropských zemích z pohledu existujících
předpisů, dohledu nad vodními díly a ve smyslu zvládání rizik a kritických situací. Jedním
z výstupů pracovní skupiny je popis stavu dokumentovaný dotazníkem vyplněným zástupci
11 evropských zemí. Výměna cenných zkušeností proběhla na dvou jednáních skupiny ve
Stockholmu v roce 2013 a v Helsinkách v roce 2015. Tento článek přináší informace
o výsledcích práce skupiny, blíže je diskutována zejména aplikace postupů rizikové analýzy
na existující přehradní díla.

1. ÚVOD

Kumulovaná relativní četnost výskytu
poruchy

Vodní stavby a zejména přehrady patří k nejvýznamnějším inženýrským dílům. Jako každé
jiné dílo podléhají procesu stárnutí a pro zajištění spolehlivého provozu vyžadují kontinuální
údržbu (Heřman, Votruba et al. 1993). I přesto lze z dostupných dat o poruchách na vodních
dílech vyhodnotit, že pravděpodobnost vzniku poruchy roste s délkou provozu díla
(obrázek 1). Zároveň roste i pravděpodobnost, že dílo bude vystaveno mimořádným
zatěžovacím stavům (např. průchodu extrémní povodně).
1,0
0,8
0,6
0,4
data (Charles et al. 2011)

0,2

expon λ = 1/45
0,0
0

50
100
150
Doba provozu do poruchy [roky]

Obrázek 1: Pravděpodobnost poruchy v závislosti na době provozu
díla – data z (Charles et al. 2011)
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Společným rysem ve všech evropských zemích je útlum výstavby nových přehrad
a zaměření pozornosti na provoz a údržbu stávajících vodních děl. S jejich postupným
stárnutím a zároveň územním a společenským rozvojem v území pod přehradami roste
potřeba připravenosti na řešení mimořádných situací, především úplných poruch přehrad.
Pracovní skupina s názvem „Zvládání poruch přehrad“ byla iniciována zástupci Finského
přehradního výboru v rámci evropského přehradního klubu (ECOLD). Tematicky se práce
skupiny řadí do širšího okruhu otázek bezpečnosti přehrad v období jejich provozu, které se
v rámci pracovních skupin evropského klubu řeší (ECOLD 2012a, 2012b). Primárním cílem
skupiny je zmapovat praxi ve zvládání poruch přehrad v jednotlivých zemích. Mezi vedlejší
cíle patří i rozvinutí širší spolupráce mezi jednotlivými zeměmi ve smyslu sdílení zkušeností
s realizací technických opatření aplikovaných v případě poruchy díla.
Dosavadní činnost skupiny sestává z následujících aktivit:
• Rok 2013:
o zahájení činnosti skupiny na kongresu v Benátkách,
o první workshop „Accidents and Incidents – What Can We Learn?“ ve
Stockholmu, jehož se zúčastnily zástupci Švédska, Španělska, Spojeného
království – UK, Ruska, ČR, Finska, Norska, JAR, Rakouska, Francie.
• Rok 2014:
o dotazníkové šetření, jehož se účastnili zástupci 11 respondentů z 10 zemí světa
(Finsko, ČR, Francie, UK, UK - Wales, Polsko, Holandsko, Itálie, Brazílie,
Norsko a Slovinsko).
• Rok 2015:
o druhé setkání skupiny v Helsinkách, jehož se aktivně účastnili zástupci
z Finska, Švédska, Francie a ČR.

2. DISKUTOVANÉ OKRUHY PROBLÉMŮ
V rámci jednání skupiny v Helsinkách byly konkretizovány vybrané odpovědi dotazníkového
šetření a současně doplněny informace ze Švédska. Diskutováno bylo zejména detailní
zaměření práce skupiny v jinak velmi rozsáhlém a mezioborovém tématu.
Dále byly v rámci skupiny diskutovány některé praktické problémy s aplikací
legislativních požadavků, mezi něž patří:
• nejednoznačná definice a hodnocení/klasifikace poruchy,
• rozdílný přístup k hodnocení rizik a ke kategorizaci VD,
• jasná definice kritérií pro zahájení krizových činností,
• nedostatek kvalifikovaných státních úředníků,
• nedostatečná odborná způsobilost personálu vlastníků malých vodních nádrží nebo
vlastníků vodních děl s nízkými výnosy,
• nemožnost systematické kontroly hrází malých vodních nádrží ze strany státu, a to
vzhledem k jejich velkému množství,
• návrhy činností a opatření, zejména:
o sběr dat,
o poskytování a šíření informací v případě krizového stavu,
o nácvik zvládání krizových stavů,
o změny v legislativních předpisech (např. aktivní kontaktování uživatelů
mobilní sítě v lokalitě krizového stavu plánované ve Švédsku).
Finsko a Švédsko v souladu s nově přijatými předpisy zřídilo speciálně zaměřené skupiny
(úřady) zabývající se bezpečností přehrad, které fungují i jako poradní orgán státní správy,
podílí se na zpracování rizikových analýz a jsou členy krizových štábů. Rozhodnutí o zřízení
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takových úřadů bylo motivováno především snahou o sjednocení postupů a pravidel jak
u vlastníků vodních děl, tvořených především soukromými subjekty, tak u subjektů
provádějících technickobezpečnostní dohled. Vzhledem historickému vývoji a vlastnické
struktuře pokrývá podobný rozsah činností v ČR společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Celosvětovým trendem je hodnocení bezpečnosti přehrad s využitím pravděpodobnostních
metod, což umožňuje aplikaci přístupů rizikové analýzy. Riziková analýza poskytuje nástroje
pro kvantifikaci nebezpečí, např. z poruchy díla, z aplikace technologických postupů opravy,
atp. a poskytuje podklad pro rozhodování o realizaci investic (např. do oprav, nebo do
opatření v dotčeném území apod.). V případě Švédska a Finska se povinně pro všechna díla
nejvyšší kategorie zpracovávají nezávisle dvě rizikové analýzy, jedna úřadem a druhá
vlastníkem díla a případný rozdíl ve výsledku se musí vysvětlit.
Riziko je obecně definováno jako kombinace pravděpodobnosti poruchy a následků (Říha
et al. 2005). Následky se obvykle vyjadřují ve formě materiálních škod a ztrát na lidských
životech. Materiální škody se používají pro stanovení ukazatelů efektivnosti (Satrapa,
Fošumpaur 2007). Přijatelnost rizika ztrát na lidských životech se vyjadřuje pomocí
tzv. F-N diagramů (Brown, Gosden 2004), které představují grafické znázornění vztahu mezi
roční pravděpodobností poruchy F a následky N (s počtem obětí). Příklad F-N diagramu
používaného v UK je vidět na obrázku 2. Potenciální následky v případě úplné poruchy
vzdouvací stavby jsou obsaženy v kategorii díla a lze je snížit technickými i organizačními
opatřeními (např. instalací mobilních protipovodňových stěn, evakuací apod.).

FNe ceptovatelné riziko
roční pravděpodobnost poruchy

1,E+00
1,E-01

Neakceptovatelné riziko

1,E-02
1,E-03

Tolerovatelné riziko

1,E-04
1,E-05
1,E-06
0,01

Akceptovatelné riziko

0,1

1

10

100

NNe ceptovatelné riziko
následky (ztráty na lidských životech)
Obrázek 2: Kritérium přijatelného rizika ztrát na lidských životech
v UK (Brown, Gosden 2004)
Vznik poruchy díla nelze nikdy zcela vyloučit (obrázek 3), její pravděpodobnost lze ale
snížit důsledným technickobezpečnostním dohledem (TBD) a kontinuální údržbou díla.
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hladina vody v nádrži

Obrázek 3: Schéma pravděpodobnosti poruchy díla v závislosti na
hladině vody v nádrži
Účelem TBD je mimo jiné i včasná identifikace projevů poruchy vedoucí k minimalizaci
prodlevy mezi jejím projevem a zahájením technických i organizačních opatření vedoucích
k minimalizaci následků. V rámci skupiny byl diskutován i přístup jednotlivých zemí
k systému práce TBD, který je však ve všech zemích velmi podobný. Zajímavý byl příspěvek
Michela Pouparta z EDF (Francie), který uvedl příklad požadavků na monitoring (sledované
veličiny, rozsah a přesnost měření) betonových hrází (tabulka 1) s tím, že přesnost měření má
být taková, aby byla zachycena minimální změna, která signalizuje neobvyklé chování hráze.
Tabulka 1 Příklad požadavků na rozsah a přesnost měření aplikovaný v EDF dle M. Pouparta.
Sledovaná veličina
Tlak vody v pórech (v náspu
a podloží)
Piezometrická výška
v horizontálním drénu
Průsakové množství
Absolutní posuny betonové
hráze

Rozsah
100 m v.s.
3 m v.s.
od 1 do 7 000 l/min
50 mm

Přesnost
± 1,00 m v.s.
± 4 % maximální očekávaný tlak
± 0,50 m v.s.
± 15 % měřeného průsaku
± 2 mm (horizontální)
± 0,5 mm (vertikální)

3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V rámci dotazníkového šetření bylo odpovězeno celkem na 51 otázek shrnutých
do následujících tematických okruhů:
• legislativa,
• hlášení poruch,
• krizové plány,
• role úřadů v případě krizových situací,
• nácvik krizových situací,
• osvědčená postupy,
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• opatření pro zvládání krizových situací,
• příklady úspěšných zásahů.
Zastoupení jednotlivých zemí podle respondentů je uvedeno na obrázku 3.
Z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývá, že v oblasti legislativy lze najít řadu
společných rysů, které zřejmě odráží společný historický vývoj zemí v Evropě. Všechny země
mají zavedenu kategorizaci přehrad, liší se podrobnost a vazba na potenciální škody případné
úplné poruchy vzdouvací stavby. Základní požadavky na technické řešení jsou obvykle
podloženy závaznými předpisy, výjimku tvoří UK a Brazílie. Benevolentní je v závazných
předpisech Francie, kde jsou technické požadavky pouze doporučeny a riziko vyplývající
z jejich nedodržení je plně na účastnících výstavby, resp. na vlastníkovi u starších vodních
děl. Všechny země mají rovněž v legislativě zakotvenu povinnost monitoringu, prohlídek
i zpracování analýzy následků v případě úplné poruchy vzdouvací stavby (protržení hráze).
Legislativní předpisy zahrnující jak údolní přehrady, tak i odkaliště jsou v ČR, ve Finsku
a v Norsku. Ostatní země upravují požadavky na odkaliště samostatnými předpisy.

Obrázek 4: Zastoupení jednotlivých zemí podle respondentů
Vyjma UK a Brazílie mají všechny země zřízeny státní orgány, v jejichž kompetenci je
kontrola bezpečnosti přehrad a odkališť.
Povinné hlášení o poruchách a jejich veřejnou databázi mají zavedeny Finsko, Francie,
UK a Norsko. Holandsko a Brazílie to plánují. Ve Francii je zveřejňováno úplné hlášení
o poruchách, v ostatních zemích jsou veřejně přístupné informace omezovány. Poruchy na
odkalištích jsou evidovány ve Finsku, Francii, Polsku a Norsku.
Povodňové a krizové plány pro případ poruchy mají ve všech zemích prakticky stejnou
strukturu a velmi podobný obsah. Podobně jsou rovněž vymezeny povinnosti vlastníků
přehrad. Krizový plán je obvykle připravován vlastníkem díla ve spolupráci s orgány státní
správy, výjimkou je Francie, kde autorem krizového plánu je orgán státní správy. Nácvik
krizových situací simulující poruchu přehrady (příp. ochranné hráze) je vyžadován ve Finsku,
Francii, Holandsku, Norsku a Brazílii v pravidelném intervalu 4 až 5 let.
Mezi osvědčené postupy v jednotlivých zemích patří především:
• archivace dokumentů (projektová dokumentace, krizové plány, atd.),
• program technickobezpečnostního dohledu a požadavky na jeho rozsah,
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• periodické prohlídky (v intervalech 1 až 12 let),
• trvalá obsluha (24 hodin denně v ČR, UK, Holandsku a Itálii).
• zálohování (vyžadována v GB, Polsko a Itálie).
Z výsledků dotazníkového šetření jsou patrné společné rysy ve strategii zvládání poruch
přehrad. Určité rozdíly jsou dány především historickým vývojem přehradního stavitelství
a také vlastnickou strukturou.

4. DÍLČÍ VÝSLEDKY PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINY
Práce skupiny pokračuje, předpokládá se finalizace obsahu zprávy. Ten je v současnosti
následující:
• Vymezení základních pojmů a klasifikace poruch (incident – částečná porucha,
accident – náhlá porucha, failure – úplná porucha, atd.).
• Přehled požadavků právních předpisů ve vazbě na zvládání poruch vzdouvacích
staveb.
• Povodňové a krizové plány (praxe v jednotlivých zemích).
• Nácvik krizových situací (sestavení krizového štábu, obsazení, řídící centrum, nácvik
přímo v terénu).
• Role složek záchranného systému a krizových štábů.
• Výčet a příklady nouzových opatření.
• Případové studie (nouzové opravy – např. injektáže, obrácené filtry, atd.).
• Vyhodnocení (např. ve vazbě na materiál hráze, třídu následků, typ poruchy, atd.).
• Závěry a doporučení.
Precizována by měla být zejména terminologie a klasifikace poruch ve vazbě na následky
poruchy, dále pak informace o systému detekce a včasného varování, tj. definice mezních
a kritických hodnot, způsob jejich stanovení ve vazbě na mechanismus poruchy a s tím
související požadavky na monitoring (sledované veličiny, rozsah, četnost a přesnost měření,
atd.). Zaměření zprávy a práce skupiny se tak zužuje především na rešerši postupů
směřujících ke zkrácení prodlevy mezi projevem poruchy a realizací opatření pro zmírnění
následků.

5. ZÁVĚR
V článku je souhrnně představena dosavadní činnost pracovní skupiny s názvem „Zvládání
poruch přehrad“. Cílem článku je i podpora diskuse nad bezpečností a spolehlivostí určených
vodních děl v ČR a zpřístupnění pohledu ostatních zemí v Evropě a ve světě.

6. PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory projektů Využití spolehlivostních metod při
technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na jejich bezpečnost v období
globálních klimatických změn (TA04020670) a AdMaS UP (LO1408).
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DLHODOBÉ ETAPOVÉ MERANIE PRIESTOROVÝCH
POSUNOV NA VN TURČEK
Juraj Kalivoda
Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava
ABSTRAKT: Pri výkone technicko-bezpečnostného dohľadu, podľa vyhlášky TBD, tvoria
geodetické merania posunov a deformácií jeden z najdôležitejších prostriedkov tejto činnosti
vo všetkých etapách, teda od prípravy výstavby až do zrušenia vodného diela. V uvedenom
príspevku sa budeme zaoberať výsledkami geodetických meraní počas výstavby, overovacej
a trvalej prevádzky na vodnej nádrži Turček.

1. ÚVOD
Vodná stavba Turček bola vybudovaná pod sútokom Turca s jeho pravostranným prítokom
z Ružovej doliny. Jej hlavným účelom je akumulácia a dodávka vody pre úpravňu vody
v Turčeku a zásobovanie miest Žiar nad Hronom, Prievidza a Handlová pitnou vodou, ale
nezanedbateľná je i ochrana pred povodňovými prietokmi horného Turca a využitie
vytvorených spádov a prietokov na výrobu elektrickej energie v niekoľkých MVE.
VN Turček sa nachádza v komplikovanom geoleogickom prostredí. Priehradný profil sa
nachádza v geologickom prostredí, ktoré tvoria horniny neogénnej vulkanickej formácie
Kremnického štítu. Podložie priehrady tvorí pyroxenicko amfibolický andezit, v povrchovej
zóne a v oblasti tektonických porúch zvetraný. Výrazná je primárna rozpukanosť, sekundárne
pukliny sú zrejmé len v oblasti zlomových tektonických porúch.
Hrádza je nasypaná z kameňa s návodným jednovrstvovým asfalto - betónovým
plášťovým tesnením (ďalej aj AB – tesnením). Sklon návodného svahu je 1:2, vzdušného
svahu 1:1,65 s lavičkami šírky 3,5 m na každých 10,0 m výšky hrádze. Koruna hrádze je na
kóte 779,00 m n. m. šírky 4,3 m s vlnolamom na návodnej strane. Na päte návodného svahu
je injekčná chodba, o ktorú sa opiera plášťové tesnenie s rozlohou 26 200 m2. Z injekčnej
chodby je vybudovaná dvojradová tesniaca clona premenlivej hĺbky od 20 do 48 metrov.
Manipulácia s vodou je zabezpečená združeným funkčným objektom (ďalej iba ZFO), kde
sú osadené tri vodárenské odbery, dve dnové výpuste Ø 1200 mm a malá výpust Ø 300 mm
(pre vypúšťanie sanitárneho prietoku 70,0 l.s-1). Maximálna kapacita bezpečnostného
priepadu je dimenzovaná na 35,0 m.s-1 pri prítoku do nádrže Q 1000 = 50,0 m.s-1 a retenčnom
účinku nádrže.
Samotná výstavba vodnej nádrže prebiehala od roku 1992 do 15.mája 1996, kedy sa
začalo prvé napúšťanie respektíve overovacia prevádzka VN, ktorá bola ukončená v decembri
1998. Od januára 1999 prešla prevádzka VN Turček do trvalej prevádzky.

2. SLEDOVANIE PRIESTOROVÝCH POSUNOV OBJEKTOV
GEODETICKÝMI METÓDAMI NA VN TURČEK
Podľa projektu merania pozostáva sledovanie vodorovných a zvislých posunov vodnej nádrže
ako celku a jeho častí z merania:
a. vodorovných a zvislých posunov na korune hrádze a povrchu hrádze
b. zvislých posunov betónových objektov
c. náklonu vežového objektu
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d. deformácií asfaltobetónového plášťa a kameňolomu
V uvedenom príspevku sa podrobnejšie budeme zaoberať prvými dvoma meraniami.
Presnosť meraní bola odvodená podľa oborovej normy ON 73 6807 " Pozorovanie a meranie
na vodných dielach " a STN 73 0405 " Meranie posunov stavebných objektov ". Pre
sledovanie deformácií na VS - Turček je požadovaná nasledovná presnosť :
- meranie zvislých posunov :
na betónových a murovaných objektoch: mv max. = 1 mm
na násypoch sypaných hrádzí: mv max. = 2 mm
- meranie vodorovných posunov :
na betónových a murovaných objektoch: mxy max.= 2 mm
na násypoch sypaných hrádzí: mxy max.= 10 mm.
Meranie zvislých a vodorovných posunov vzťažných a pozorovaných výškových bodov na
objektoch VN vykonávajú pracovníci Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava.
2.1 MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV NA VN TURČEK
Celkom bolo do konca roku 2013 vykonaných 43.meraní zvislých posunov(ďalej iba MZP) –
z toho základné meranie(ZM) až 20.MZP za obdobie výstavby(1992-máj 1996), 21.MZP až
25.MZP za obdobie overovacej prevádzky(máj 1996 - december 1998) a 26.MZP až 43.MZP
za obdobie trvalej prevádzky (január 1999 – október 2013).
Meranie zvislých posunov bolo vykonávané metódou geometrickej nivelácie s presnosťou
posudzovanou jednotkovou strednou chybou kilometrovou m o, ktorá bola v rozpätí od 0,2 mm
do 0,5 mm a jednotkovou strednou chybou kilometrovou vypočítanou z uzáverov nivelačných
okruhov M o, ktorá bola v rozpätí od 0,3 mm do 2,2 mm. Uvedené hodnoty spĺňajú požiadavky
technických noriem. Na obrázku 1 sa nachádza rozmiestnenie vzťažných a pozorovaných
bodov na VN Turček.

Obrázek 1: Grafické znázornenie rozmiestnenia vzťažných
a pozorovaných bodov na VN Turček
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2.2 ERANIE ZVISLÝCH POSUNOV VZŤAŽNÝCH VÝŠKOVÝCH BODOV
Základnú sieť tvorí 7 vzťažných výškových bodov. Body boli budované postupne, od apríla
1992 do novembra 1996. V 22.MZP v novembri 1996 boli zamerané všetky vzťažné výškové
body. Vzťažné výškové body PVB-3 a PVB-4 boli v období od decembra 1995 do mája 1996
poškodené, následne v septembri 1996 bolo vykonané nové ZM. Veľkosť zvislých posunov
bola ovplyvnená viacerými faktormi, ako sú priebeh výstavby vodného diela, výška hladiny
vody vo vodnej nádrži a terénu pri vzťažnom bode pri jeho úprave. Počas výstavby tvorilo
sieť vzťažných bodov 5 bodov, z ktorých 2 vyššie spomínané boli poškodené. Zvislé posuny
vzťažných výškových bodov uvádzame v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Zvislé posuny vzťažných výškových bodov v mm
Označenie
bodu
Hladina
PVB-3
PVB-4
PVB-7
PVB-8
PPSB-6
PPSB-9
PPSB-10

Dátum
ZM
–
09.1996
09.1996
11.1993
11.1993
01.1995
11.1996
11.1996

ZM
04. 1996
0,0
xx.x
xx.x
3,7
3,4
7,2
xx.x
xx.x

04. 1996
11.1998
64,3
xx.x
xx.x
0,2
-1,6
-2,3
xx.x
xx.x

11.1998
10. 2013
-1,62
-2,2
-1,8
0,5
-1,7
-1,0
-0,8
-1,0

ZM
10. 2013
62,68
-1,0
0,2
4,4
0,1
3,9
0,1
-0,2

Z uvedených hodnôt môžeme predpokladať chybu v určení absolútneho horizontu od ZM
max.4 mm.
2.3 MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV PRÍSTUPOVEJ CHODBY
Meranie prístupovej chodby sa začalo po jej vybudovaní v novembri 1993 a v máji 1995 sa
začali merať pozorované výškové body v okolí trhliny na bloku č. 7. V prístupovej chodbe je
osadených 38 pozorovaných výškových bodov stabilizovaných klincovou značkou
umiestnenými na pravej a ľavej strane dilatácie príslušného bloku. Prístupová chodba bola
meraná v každom meraní okrem 17. až 19.MZP. Výsledky dávajú podrobný obraz o sadaní
podložia počas celého obdobia.
Pozorované výškové body v prístupovej chodbe vykázali vo vybraných časových
obdobiach nasledovné rozpätia zvislých posunov uvedených v tabuľke 2.
Tabuľka 2: Zvislé posuny v prístupovej chodbe
Obdobie
ZM
04.1996
11.1998
ZM

-

04.1996
11.1998
10. 2013
10. 2013

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm
Prístupová chodba
Bloky 1-5
Bloky 6-11
Bloky 12-16 Bl. 7 - trhliny
-19,9
-2,8
-26,2 -16,8 -24,2 -1,0 -2,0 -1,6
-13,6
-4,6
-4,5
-1,6
-1,6 -0,6 -3,4 -2,8
-4,5
-3,8
-4,8
-3,9
-4,5 -3,4 -4,1 -3,4
-30,9 -17,1 -32,6 -22,4 -30,3 -5,2 -9,0 -8,1

Priebeh sadania s lokálnymi nerovnomernými hodnotami na niektorých bodoch
zodpovedá pomerom sadania pod násypom v tvare lichobežníka. Max. hodnota sadnutia za
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obdobie výstavby (teda sadnutie podložia pod prístupovou chodbou) bola nameraná na bloku
č. 11 v hodnote -26,2 mm. Pričom podstatná časť sadania prebehla v období od júna do
novembra 1994, kedy bolo zahájenie sypanie hrádze a v novembri dosiahol násyp kótu
cca 755,00 m n. m.. Po tomto termíne už ďalšie zvyšovanie násypu nemalo výrazný vplyv na
sadanie podložia. Výsledky sadania pozorovaných výškových bodov počas prvého plnenia za
obdobie 04/98 – 11/98 predstavujú rovnomerné spojité sadanie v rozsahu -0,6 až -13,6 mm
s nárastom hodnôt smerom od začiatku prístupovej chodby (šachta č.1) k napojeniu na
injekčnú chodbu (-13,6 mm). Sadanie prístupovej chodby počas plnenia nádrže je odlišné ako
pri sypaní hrádze, čo odpovedá najväčším prírastkom zaťaženia v úseku od injekčnej chodby
po cca stred prístupovej chodby.
Za obdobie trvalej prevádzky priebeh zvislých posunov naznačuje, už ukončený proces
sadania prístupovej chodby a ročné posuny sú na hranici presnosti merania danou metódou.
Už od roku 1999 môžeme sledovať len drobné výkyvy v nameraných hodnotách, pričom za
obdobie od 11.1998-10.2013 vykázala prístupová chodba zvislé posuny od -4,8 mm do 3,4 mm. Maximálne hodnoty sadania bodov v prístupovej chodbe od základného merania
boli namerané -32,6 mm na bode P-21(Blok č.6). Stanovená medzná hodnota (50 mm) nebola
prekročená a v maxime bola dosiahnutá hodnota 65 % z MH.
2.4 MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV INJEKČNEJ CHODBY
Meranie injekčnej chodby sa začalo postupne na dokončených blokoch a po zabudovaní
klincových značiek. Prvé meranie bolo vykonané na blokoch č. 14, 15 a 16 v novembri 1993.
Do konca roku 1995 bolo vykonané základné meranie na všetkých blokoch. Počas výstavby
vodnej stavby sa vykonávala injektáž, ktorá mala značný vplyv na výsledky merania.
V injekčnej chodbe je osadených 100 pozorovaných výškových bodov stabilizovaných
klincovou značkou. V tabuľke 3 uvádzame rozpätie zvislých posunov jednotlivých blokov za
vybrané časové obdobia.
Tabuľka.3: Zvislé posuny v prístupovej chodbe
Obdobie
ZM
04.1996
11.1998
ZM

-

04.1996
11.1998
10. 2013
10. 2013

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm
Ľavá strana
Údolná niva
Pravá strana
Blok 1 - 10
Blok 11 - 19
Blok 20 - 31
-1,7
8,4
-2,9
0,4
-4,6
11,8
-6,1
-0,2
-5,5
-2,0
-1,9
4,3
-4,6
-2,2
-3,9
-2,8
-4,4
-1,4
-9,4
2,4
-10,1
-6,1
-9,4
8,5

Zvislé posuny od ZM do 10/2013 boli namerané v rozmedzí od +8,5 do -10,1 mm. Tieto
hodnoty sú minimálne, ako aj hodnoty prírastkov v posledných rokoch. Injekčnú chodbu na
základe MZP hodnotíme ako stabilnú, s minimálnymi ročnými zvislými deformáciami, ktoré
potvrdzujú aj merania na dilatometrických skobách. Celkové zvislé posuny sú ovplyvnené
dátumom základného merania, výškou násypu zeminy nad bodom, priebehom injektáže
v okolí bodu a výškou vody v nádrži. Stanovená medzná hodnota (24 mm) nebola prekročená
a dosiahnutá hodnota bola v maxime 42 % z MH.
2.5 MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV KOMUNIKAČNÉHO TUNELA A ZFO
Meranie komunikačného tunela a vežového objektu sa začalo v 12.MZP v júli 1995, iba bod
T- 9 bol prvý raz meraný v októbri 1995. V komunikačnom tuneli a vežovom objekte je spolu
osadených 23 bodov stabilizovanými klincovou značkou osadených po oboch stranách
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príslušnej dilatácie. V tabuľke 4 uvádzame príslušné hodnoty zvislých posunov za vybrané
časové obdobia.
Tabuľka .4: Tabuľka zvislých posunov komunikačného tunela a vežového objektu
Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm
Obdobie
ZM
- 04.1996
04.1996 - 11.1998
11.1998 - 10.2013
ZM
- 10.2013

Komunikačný tunel
-3,4
-0,4
-3,9
16,5
-4,8
-1,4
-8,4
13,7

ZFO
-2,4
-4,6
-4,8
-10,5

-0,5
-2,6
-4,5
-9,0

Pri etapových meraniach počas výstavby boli namerané na pozorovaných výškových
bodoch zvislé posuny od -3,4 mm do -0,4 mm z maximom na bode T-9. Pri etapových
meraniach počas prvého plnenia boli nameraní malé hodnoty zvislých posunov v rozsahu
-3,9 mm až +3,2 mm. Výnimkou sú dva body (T13 a T14), na ktorých bolo zaznamenané
v období medzi 11.1996 až 7.1998 stúpnutie až 12,7 mm. Tieto výsledky potom ovplyvňujú aj
zvislé deformácie počas prvého plnenia a samozrejme od ZM. Za obdobie trvalej prevádzky
sú zvislé posuny v rozmedzí -4,8 až - 1,4 mm, čo sú hodnoty na úrovni presnosti merania
a potvrdzujú stabilitu objektu.
ZFO počas celej svojej existencie nevykazoval výraznejšie zvislé posuny. Sadanie na
bodoch je rovnomerné a od ZM dosiahlo hodnoty od -10,5 mm do -9,0 mm. ZFO môžeme
považovať za výškovo ustálený objekt. Stanovená medzná hodnota pre zvislú deformáciu
ZFO (24,8 mm) nebola prekročená a v maxime bola dosiahnutá hodnota 42 % z MH.
2.6 MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV TELESA HRÁDZE
Meranie na telese zemnej hrádze sa začalo v 6.MZP v novembri 1994 a do augusta 1995 boli
zamerané všetky lavičky. Stabilizácia bodov na 2. lavičke bola nekvalitná, a preto po oprave
bolo na nich vykonané nové ZM. Koruna hrádze bola dokončená v máji 1996, kedy bolo na
nej vykonané ZM.
Zvislé posuny za obdobie výstavby, overovacej a trvalej prevádzky a zvislé posuny od ZM
telesa hrádze uvádzame v tabuľkách 5 a 6.
Tabuľka 5: Zvislé posuny na telese hrádze – koruna hrádze, 5.,4. a 3.lavička
Obdobie
ZM
- 04.1996
04.1996 - 11.1998
11.1998 - 10. 2013
ZM
- 10. 2013

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm
Koruna hrádze 5. lavička
4. lavička
3. lavička
xx.x
xx.x
-16,8 -0,2 -10,1 2,2
-6,5 2,0
-21,1
-1,6
-22,2 -2,2 -15,1 -1,5
-9,8 -1,2
-31,2
-5,0
-35,4 -2,4 -26,9 -2,7 -19,8 -2,7
-61,6 -11,5
-73,0 -4,8 -51,3 -3,0 -35,6 -1,9
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Tabuľka 6: Zvislé posuny na telese hrádze – 2. a 1.lavička, päta hrádze
Obdobie
ZM
- 04.1996
04.1996 - 11.1998
11.1998 - 10. 2013
ZM
- 10. 2013

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm
2. lavička
1. lavička
Päta hrádze
-9,5
1,5
-11,8
1,4
-2,7
-1,7
-4,9
0,7
-5,3
-0,1
-1,9
1,4
-13,1
-2,0
-8,8
-2,1
-6,3
-3,4
-27,5
0,2
-25,0
-2,0
-10,9
-4,2

Namerané výsledky za obdobie výstavby potvrdzujú kvalitu spracovania násypu a dobrú
stabilitu priečneho profilu. Zvislé posuny zemnej hrádze sa nachádzajú v prípustných
hodnotách posunov pre kamenný násyp. Najväčšie sadanie bolo namerané na 5. lavičke 16,8 mm na bode KVSB-4 (mierne sadanie odpovedajúce čerstvému násypu).
Hodnoty zvislých posunov počas overovacej prevádzky (04/1996-11/1998) potvrdzujú
stabilitu vzdušnej časti hrádze a koruny hrádze a sú pod hranicou medznej hodnoty.
Zo spracovania nameraných výsledkov je vidieť, že najväčšia časť nameraných zvislých
posunov počas napúšťania prebehla začiatkom napúšťania ( do novembra 1996) a v ďalšom
období boli zvislé deformácie na lavičkách 1 až 3 rádové nižšie. Na lavičke
č. 4 (759,00 m n. m.) a 5 (769,00 m n. m.) prebiehali deformácie ešte do júla 1998 čo
odpovedá časovému priebehu sypania hrádze. Po tomto období už aj na týchto úrovniach
veľkosti zvislých posunov poklesli. Na piatej lavičke a korune hrádze predstavovali zvislé
deformácie po júli 1998 až rádové nižšie hodnoty sadania ako zo začiatku napúšťania
( 04/1996 - 07/1998). Maximálne sadanie počas overovacej prevádzky vykázali body KVSB5 (-22,5 mm) na 5.lavičke, KZB-6(-21,1 mm) na korune hrádze. Zvislé posuny za obdobie
trvalej prevádzky potvrdzujú celkovú stabilitu telesa hrádze. Sadnutie je pravdepodobne už
ukončené a do budúcna je možné očakávať už len minimálne zmeny zvislých deformácií.
Medzné hodnoty zvislých posunov telesa hrádze boli stanovené rôzne pre jednotlivé
výškové úrovne. V tabuľke 7 uvádzame rozpätie hodnôt od ZM v porovnaní s medznými
hodnotami.
Tabuľka.7: Medzné hodnoty zvislých posunov telesa hrádze
rozpätie (mm)
MH (mm)
koruna hrádze
-61,6 až -11,5
416
lavička 769,00 m n.m.
-73,0 až -4,8
194
lavička 759,00 m n.m.
-51,3 až -3,0
164
lavička 749,00 m n.m.
-35,6 až -1,9
123
lavička 739,00 m n.m.
-27,5 až 0,2
82
lavička 729,00 m n.m.
-25,0 až -2,0
52
päta hrádze
-10,9 až -4,2
15

prekročenie MH (mm)
–
–
–
–
–
–
–

Z uvedených medzných hodnôt, rozpätí a maximálnych hodnôt sadania od základného
merania vyplýva, že medzné hodnoty doposiaľ neboli prekročené a v maxime bola dosiahnutá
hodnota 73 % z MH na päte hrádze
2.7 MERANIE VODOROVNÝCH POSUNOV VN TURČEK
Celkom bolo do konca roku 2013 vykonaných 31.meraní vodorovných posunov(ďalej iba
MVP) – z toho ZM až 9.MVP za obdobie výstavby, 10.MVP až 13.MVP za obdobie
overovacej prevádzky a 14.MVP až 31.MVP za obdobie trvalej prevádzky. MVP boli
vykonané kombinovanou metódou merania smerov a dĺžok. Do 10.MVP boli smery merané
elektronickým teodolitom Kern E-2 a dĺžky elektrooptickým dĺžkomerom Kern ME-5000. Od
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11.MVP boli smery aj dĺžky merané totálnou stanicou LEICA TDM 5000, posledné meranie
bolo merané totálnou stanicou LEICA TS 30. Merané dĺžky boli opravené o atmosférické
opravy a redukované na spoločný horizont s nulovou hladinovou plochou. Súradnice
vzťažných a pozorovaných bodov sú počítané v systéme "JTSK". Výpočet súradníc sa
vykonáva vyrovnaním meraných smerov a dĺžok cez sprostredkujúce pozorovania metódou
najmenších štvorcov, pričom vypočítané stredné chyby neprekračujú 2 mm. Vzhľadom
k tomu, že súradnicová sústava JTSK je v obecnej polohe k osi hrádze, bola vykonaná
transformácia do súradnicovej sústavy, kde os Y-ová je rovnobežná s osou hrádze a narastá
zľava doprava a os X-ová je na ňu kolmá a narastá v smere toku vody. V tabuľke 8 sa
nachádzajú súradnice identických bodov podľa, ktorých je treba vykonať transformáciu.
Tabuľka 8: Súradnice identických bodov
BODY
A
B

Súradnice v JTSK [m] Transformované súradnice [m]
Y= 2975.2982
y= 500.0000
X= 4407.7754
x= 500.0000
Y= 3020.9512
y= 667.4846
X= 4246.6329
x= 500.0000

Transformované súradnice dávajú obraz o zmenách polohy vzťažných a pozorovaných
bodov. Zmena X-ovej súradnice je priečny posun a zmena Y-ovej pozdĺžny posun.
2.8 MERANIE VODOROVNÝCH POSUNOV VN TURČEK
Sieť vzťažných polohových bodov má v súčasnej dobe 3 body stabilizované na prelome rokov
1993 a začiatkom roku 1994, 4 body v roku 1995, 1 bod v roku 1996 a 1 bod v roku 1997.
Poloha týchto bodov je, vzhľadom k úzkemu údoliu, aj na takých miestach, kde ich
konsolidácia bude trvať dlhšiu dobu. Z tohto dôvodu sú namerané priečne a pozdĺžne posuny
primerané k možnostiam, ktoré môžeme od týchto bodov očakávať. Vodorovné posuny
vzťažných polohových bodov uvádzame v tabuľke 9.
Tabuľka 9: Vodorovné posuny vzťažných polohových bodov v mm
Označenie

Dátum

ZM

bodov

ZM

dY

PVB-3
PVB-4
PVB-7
PVB-8
PPSB-1
PPSB-5
PPSB-6
PPSB-9
PPSB-10

01.1994
11.1996
01.1994
01.1994
02.1995
07.1997
02.1995
02.1995
02.1995

-4,0
xx.x
-3,0
1,2
1,1
xx.x
-5,8
xx.x
-1,5

04.
04.
11.
1996
1996
1998
dX
dY
dX
Vzťažné polohové body
3,6
-0,6
-3,8
xx.x
xx.x
xx.x
-1,2
-0,1
0,0
5,6
1,9
-3,6
0,3
3,4
1,2
xx.x
xx.x
xx.x
-13,8
4,8
16,1
xx.x
xx.x
xx.x
1,2
-0,5
-2,6

11.
1998
dY
0,8
-0,5
2,7
1,2
2,2
1,6
1,5
7,9
7,6

dX

dY

10.
2013
dX

0,5
-0,7
-0,5
-0,5
-4,1
-4,2
-0,5
1,0
2,2

-3,8
-2,4
-0,4
4,3
6,7
7,2
0,5
8,0
5,6

0,3
-0,3
-1,7
1,5
-2,6
-5,5
1,8
1,6
0,8

10. 2013 ZM

Vzhľadom k vodorovným posunom všetkých meraných vzťažných bodoch je možné
predpokladať chybu vo vypočítaných posunoch všetkých meraných bodoch 3 mm, s ktorou je
pri hodnotení potrebné počítať.
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2.9 MERANIE VODOROVNÝCH POSUNOV TELESA HRÁDZE
V tabuľkách 10 a 11 uvádzame rozpätie priečnych posunov za obdobie od výstavby do
1.napúštana, obdobie overovacej a trvalej prevádzky a za obdobie celej existencie.
Tabuľka 10: Priečne posuny telesa hrádze - koruny hrádze, 5.,4.,3.lavičky
Obdobie
ZM
- 04.1996
04.1996 - 11.1998
11.1998 - 10. 2013
ZM
- 10. 2013

Rozpätie priečnych posunov od … do … v mm
Koruna hrádze 5. lavička
4. lavička
3. lavička
xx.x
xx.x -13,1 10,1 -5,1 4,4 -3,2 1,5
-2,5
8,9
-5,6 19,7 -0,1 9,6
0,6
8,8
-0,6
10,0
-1,4 6,5
0,3
4,2 -0,9 2,5
-0,1
14,6
3,2 13,0 4,6
9,6
0,5
8,6

Tabuľka 11: Priečne posuny telesa hrádze - 2.,1 lavičky a päty hrádze
Rozpätie priečnych posunov od … do … v mm
Obdobie
2. lavička
1. lavička
Päta hrádze
ZM
- 04.1996
-17,4
35,3
-5,9
37,2
-37,6
9,3
04.1996 - 11.1998
0,9
5,9
-0,3
7,5
-3,0
41,1
11.1998 - 10. 2013
-0,9
2,5
-2,5
2,9
-4,3
3,0
ZM
- 10. 2013
-10,0
38,1
-1,5
44,4
-1,0
6,1
Väčšie vodorovné posuny od ZM(rôzne podľa budovania KVSB) boli do apríla 1996
namerané na KVSB-52 (päta svahu na pravej strane) cpx=-37,6 mm, cpy=-9,0 m, KVSB-42
(cpx = 37,2 mm, cpy = 1,3 mm). Tieto hodnoty vodorovných posunov boli namerané
v období kopania ryhy pre automatizované snímanie a prenos údajov z pozorovaných sond na
lavičkách. Ďalšie etapové merania na týchto bodoch potvrdzujú uvedenú príčinu.
V období napúšťania 04.1996-11.1998 vykázali najväčšie priečne posuny (v smere toku
vody) nad 10,0 mm body KVSB-50, 51 a 52 (päta hrádze), na bode KVSB-9,10,11(5.lavička).
Uvedené hodnoty priečnych posunov boli na týchto bodoch zaznamenané zo začiatku
napúšťania. V ďalších meraniach vykázali uvedené body hodnoty na úrovni ostatných KVSB.
V období napúšťania nádrže boli veľké pozdĺžne posuny zľava doprava. Celkové priečne
posuny od ZM v smere toku (x) nad 15,0 mm boli namerané len na bodoch KVSB-34, 35, 39
a 42. Výsledky meraní v roku 2013 i naďalej potvrdzujú pretrvávajúci vodorovný posun
bodov na vzdušnej strane hrádze smerom do údolia a koruna hrádze má tendenciu sa posúvať
do pravostranného zaviazania.
Medzné hodnoty pozdĺžnych posunov telesa hrádze boli taktiež stanovené rôzne pre
jednotlivé výškové úrovne. V tabuľke 12 uvádzame rozpätie hodnôt od ZM v porovnaní
s medznými hodnotami.
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Tabuľka 12: Rozpätie pozdĺžnych posunov od ZM v porovnaní s medznými hodnotami
koruna hrádze
lavička 769,00 m n.m.
lavička 759,00 m n.m.
lavička 749,00 m n.m.
lavička 739,00 m n.m.
lavička 729,00 m n.m.
päta hrádze

rozpätie (mm)
-0,1 až 14,6
3,2 až 13,0
4,6 až 9,6
0,5 až 8,6
-10,0 až 38,1
-1,5 až 44,4
-1,0 až 6,1

MH (mm)
10
16
10
20
23
17
8

prekročenie MH (mm)
4,6
---15,1
27,4
--

Medzné hodnoty boli prekročené na lavičke 729,00 m n.m., na lavičke 739,00 m n.m. a na
korune hrádze. Všetky ostatné hodnoty boli pod stanovenou medznou hodnotou. Prekročené
medzné hodnoty bezprostredne neohrozujú bezpečnosť vodnej stavby.

3. ZÁVER
Z nameraných výsledkov vyplýva, že najväčšie priestorové posuny na VN Turček vykázali
jednotlivé objekty počas výstavby a prvého napustenia respektíve overovacej prevádzky,
pričom namerané vodorovné a zvislé posuny v poslednom období sú primerané veľkosti
a veku vodnej stavby a potvrdzujú jej postupnú konsolidáciu.
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ZMENY V TBD A V HODNOTENÍ BEZPEČNOSTI
PRIEHRAD V SR
Andrej Kasana, Maroš Nikolaj
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava, Slovenská republika
ABSTRAKT: V roku 2015 došlo v SR k novelizácii vodného zákon a v roku 2016 k vydaniu
novej vyhlášky o technicko-bezpečnostnom dohľade (ďalej aj TBD) a taktiež k viacerým
obsahovým zmenám v hodnotení bezpečnosti priehrad, hatí, hrádzí a vodných elektrární
v Slovenskej republike, ktoré sú popísané v príspevku.

1. ZMENY VO VODNOM ZÁKONE
Novelizácia vodného zákona č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla
účinnosť od 15. 1. 2015 (ďalej len vodný zákon), v oblasti technicko-bezpečnostného
dohľadu:
- zbavila vlastníkov a stavebníkov zanedbateľne malých stavieb povinnosti vykonávať
technicko-bezpečnostný dohľad,
- zaviedla povinnosť vlastníkov stavieb, kategorizovaných z hľadiska technickobezpečnostného dohľadu, informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe
orgán štátnej vodnej správy a poverenú štátnu organizáciu, ktorá vedie evidenciu
kategorizovaných vodných stavieb,
- umožnila osobám odborne spôsobilým pre výkon dohľadu používať pečiatky so
štátnym znakom a špecifikovala požiadavky na vzdelenie a odbornú prax osôb
uchádzajúcich sa o odbornú spôsobilosť,
- ustanovila nové povinnosti odborne spôsobilých osôb a poverenej organizácie.
1.1 VYLÚČENIE ZANEDBATEĽNE MALÝCH STAVIEB Z REŽIMU TBD
V zmysle úpravy vodného zákona od 15. 1 .2015 kategorizácii z hľadiska technickobezpečnostného dohľadu podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je
objem takto vzdutej alebo zadržiavanej vody alebo zadržiavaného kalu pri odkaliskách väčší
ako 1 000 m3, alebo rozdiel medzi maximálnou možnou hladinou a terénom na vzdušnej päte
vodnej stavby je väčší ako 1,0 m, alebo ak ide o ochranné hrádze prietok Q 100 je väčší ako
10 m3.s-1. No naďalej bola ponechaná možnosť, že v prípade požiadavky orgánu štátnej
vodnej správy, bude musieť vlastník stavby zabezpečiť kategorizáciu jeho stavby, aj keď
nebude spĺňať vyššie uvedené kritériá.
1.2 NOVÉ POVINNOSTI VLASTNÍKOV VODNÝCH STAVIEB
V minulosti sa opakovane vyskytli prípady, keď pôvodný vlastníci vodných stavieb odpredali
celú stavbu, alebo jej časť, prípadne len pozemok pod stavbou novému vlastníkovi a orgány
štátnej vodnej správy o takejto zmene neboli informované, čo zdržiavalo a niekedy aj
znemožňovalo výkon dozoru orgánov. Vo viacerých prípadoch zániku pôvodných vlastníkov
(prípadne úmrtiach fyzických osôb) a dlhodobejšom majetkoprávnom nevysporiadaní došlo
k tomu, že sa na našom území nachádzajú aj priehrady, ktoré oficiálne nemajú žiadneho
vlastníka, čiže nad nimi nikto nevykonáva nielen dohľad, ale nemajú zabezpečenú ani
prevádzku a údržbu. Povinnosť vlastníkov stavieb, kategorizovaných z hľadiska technickobezpečnostného dohľadu, informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe orgán
štátnej vodnej správy a poverenú štátnu organizáciu, ktorá vedie evidenciu kategorizovaných
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vodných stavieb, má zaistiť, aby orgány štátnej vodnej správy a aj štátna poverená organizácia
mali vždy aktuálne údaje o vlastníkoch vodných stavieb.
1.3 ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE VÝKON DOHĽADU
Pôvodné znenie vodného zákona vyžadovalo od žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti
preukázanie „odbornej praxe v príslušnom vodohospodárskom odvetví“ a preukázanie
„vzdelenia technického alebo prírodovedného smeru“, čo umožňovalo rozdielny výklad
u uchádzačoch a u skúšobnej komisie. Preto je v novelizovanom znení vodného zákona
uvedené, že odbornou praxou v príslušnom vodohospodárskom odvetví, je súhrn takých
znalostí a skúseností získaných pri výkone predchádzajúcich pracovných činností, ktoré môže
odborne spôsobilá osoba využiť pri výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.
Taktiež je v novelizovanom vodnom zákone uvedené, že uchádzači o odbornú spôsobilosť
musia mať vzdelanie v akreditovanom študijnom programe zameranom najmä na projektovú
prípravu, výstavbu a prevádzku vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzťah vodnej
stavby k relevantným zložkám životného prostredia.
Vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo
používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom, čo zvýrazňuje význam a dôležitosť nielen
samotného technicko-bezpečnostného dohľadu a dokumentov opatrených pečiatkou so
štátnym znakom, ale zakladá aj možnosť ochrany pred pozmeňovaním a prípadným
falšovaním dokumentov dohľadu opatrených pečiatkou so štátnym znakom.
1.4

NOVÉ POVINNOSTI ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB A POVERENEJ
ORGANIZÁCIE
Novelizácia vodného zákona zlegalizovala doterajší spôsob vedenia evidencie odborne
spôsobilých osôb pre výkon dohľadu, keď ustanovila povinnosť poverenej organizácie viesť
túto evidenciu (dovtedy poverená organizácia oficiálne viedla len zoznam kategorizovaných
vodných stavieb). Keďže je evidencia odborne spôsobilých osôb zo zákona verejne prístupná,
poverená organizácia oficiálne publikuje zoznam odborne spôsobilých osôb, vrátane časti ich
osobných údajov, na svojich internetových stránkach (www.vvb.sk v sekcii technickobezpečnostný dohľad – evidencia osvedčení).
Odborne spôsobilým osobám (pri stavbách I. a II. kategórie sa časť povinností vzťahuje na
poverenú organizáciu) boli novelizáciou vodného zákona uložené nové povinnosti:
- overiť minimálne raz ročne správnosť realizovaných meraní a pozorovaní priamo na
vodnej stavbe a na jej hlavných objektoch,
- požiadať orgán štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru
a technicko-bezpečnostného dozoru pri zistení bezprostredného ohrozenia bezpečnosti
vodnej stavby, ak vlastník vodnej stavby nezabezpečí realizáciu potrebných opatrení
na nápravu,
- raz ročne poskytovať poverenej organizácii informácie o vodných stavbách, nad
ktorými zabezpečuje výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vrátane
elektronickej kópie ním vypracovaných dokumentov dohľadu, ktoré poverená
organizácia sprístupní v elektronickej forme orgánom štátnej vodnej správy,
- poskytnúť odbornú súčinnosť pri výkone vodoochranného dozoru a technickobezpečnostného dozoru na požiadanie orgánov štátnej vodnej správy,
- poskytnúť odbornú súčinnosť počas povodňovej aktivity,
- informovať poverenú organizáciu o zmene údajov uvedených v zozname odborne
spôsobilých osôb,
- zúčastniť sa aspoň jedenkrát ročne odborného školenia organizovaného ministerstvom
alebo poverenou organizáciou.
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Povinnosť odborne spôsobilých osôb minimálne raz ročne priamo na stavbe overiť
výsledky meraní a pozorovaní vykonávaných obsluhou stavby, má zábrániť formalizovanému
výkonu dohľadu „od stola“ a taktiež tomu, aby sa nestalo, že jedna odborne spôsobilá osoba
bude čisto teoreticky zastrešovať dohľad nad stovkami vodných stavieb III. a IV. kategórie.
Uloženie povinnosti všetkým odborne spôsobilým osobám, že musia požiadať orgán
štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného
dozoru pri zistení bezprostredného ohrozenia bezpečnosti vodnej stavby, ak vlastník vodnej
stavby nezabezpečí realizáciu potrebných opatrení na nápravu, zabráni tomu, aby
nezodpovední vlastníci špekulatívne menili odbrne spôsobilé osoby a hľadali takú odborne
spôsobilú osobu, ktorá by tolerovala nerealizovanie nápravných opatrení. Toto opatrenie je
dôležité aj preto, lebo vlastníci vodných stavieb uhrádzajú náklady spojené s výkonom
technicko bezpečnostného dohľadu a okrem poverenej organizácie a SVP š.p., kde sú odborne
spôsobilé osoby v zamestnaneckom vzťahu, je pri väčšine vlastníkov vodných stavieb
III. a IV. kategórie zmluvný vzťah s odborne spôsobilými osobami. Čiže medzi odborne
spôsobilými osobami je súťaž o získanie zákaziek, ktorými je dohľad nad kategorizovanými
stavbami a predmetné ustanovenie má zábraniť tomu, aby v takejto súťaži neboli na úkor
bezpečnosti stavieb zvýhodnené tie odborne spôsobilé osoby, ktoré by v záujme získania
a udržania si zákazky tolerovali nerealizovanie potrebných opatrení na nápravu.
Tým, že všetky odborne spôsobilé osoby budú poverenej organizácii poskytovať
elektronickú kópiu nimi vypracovaných dokumentov TBD, bol položený základ centrálneho
archívu elektronickej dokumentácie dohľadu, v ktorom budú centralizovane uchovávané a pre
potreby orgánov štátnej vodnej správy publikované všetky dokumenty dohľadu vypracované
na území SR po roku 2014. Prax preukázala, že pre skvalitnenie výkonu dohľadu by
v budúcnosti takýmo spôsobom mohla byť centrálne archivovaná aj dokumentácia merných
zariadení osadených na vodných stavbách, výsledky špeciálnych meraní a analýz, výsledky
laboratórnych rozborov zabudovaných a podložných materiálov a pod. Aj pred 15. 1. 2015
mali vlastníci stavieb a orgány štátnej vodnej správy uchovávať etapové správy o dohľade
a programy dohľadu, no organizačné a kompetenčné zmeny, ktorými prešli po roku 1989
orgány štátnej vodnej správy a čiastočne aj legislatívne nariadenie režimu skartácie spôsobili,
že väčšina archívov orgánov štátnej vodnej správy je neúplná a spravidla sa v nej nachádzajú
len najnovšie dokumenty dohľadu a ich staršie verzie, ktoré však často obsahovali jedinečné
výsledky dohľadu, boli zoskartované.
Poskytovaním aktuálnych údajov o tom, nad ktorými stavbami odborne spôsobilé osoby
vykonávajú dohľad, bude môcť poverená organizácia priebežne informovať príslušné orgány
štátnej vodnej správy o stavbách, ktorých vlastníci porušujú vodný zákon a nezabezpečujú
riadny výkon dohľadu.

2. ZMENY VO VYHLÁŠKE O TBD
Vydanie novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 119/2016 Z.z., ktorá
nadobudla účinnosť od 15.3.2016 (ďalej len vyhláška), v oblasti technicko-bezpečnostného
dohľadu:
- umožňuje pomerne veľkej časti vodných stavieb, v súčasnosti zapísaných do IV.
kategórie, aby mohli byť vyradené,
- sprehľadnilo etapy dohľadu a zjednotilo názvoslovie dokumentov vypracovávaných
v jednotlivých etapách dohľadu,
- upravilo periodicitu vykonávania pravidelných obhliadok na protipovodňových
stavbách a odkaliskách,
- upravilo periodicitu vydávania niektorých dokumentov dohľadu,
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-

ustanovilo vedenie archívu projektovej dokumentácie a podkladov použitých pri
kategorizovaní, alebo pri prekategorizovaní vodných stavieb,
dalo väčší dôraz na hodnotenie bezpečnosti protipovodňových stavieb a stavieb
vybudovaných priamo na vodných tokoch na základe aktualizovaných hydrologických
podkladov.

2.1 VYLÚČENIE ČASTI STAVIEB IV. KATEGÓRIE Z REŽIMU TBD
V zmysle novej vyhlášky od 15. 3. 2016 sa do IV. kategórie vodných stavieb nezaraďujú tie
stavby, ktorých faktor rizika škôd je menší ako 1,0 bodu. Do 15. 3. 2016 museli byť do IV.
kategórie zaradené všetky stavby, ktorých faktor rizika škôd bol väčší ako 0,0 bodov, čo
spôsobovalo, že ak stavba v zmysle vodného zákona podliehala kategorizácii (mala viac ako
1000 m3 objemu zadržiavaných vôd, alebo ak bol rozdiel prevýšenia maximálnej hladiny
a terénu na vzdušnej päte väčší ako 1,0 m), musela byť zaradená do IV. kategórie, aje keď by
v prípade jej havárie vznikli iba minimálne škody a aj to njačastejšie len na samotnej stavbe
alebo škody z obmedzenia využívania takejto stavby. Taktiež bola v tomto prípade
zohľadnená skutočnosť, že každoročné náklady na zabezpečenie dohľadu prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby boli pri stavbách s faktorom rizika škôd menším ako 1,0 bodu
neadekvátne vysoké voči výške potenciálnych škôd.
Taktiež bola daná možnosť nezaradiť do IV. kategórie tie stavby, ktorých faktor rizika
škôd nie je väčší ako 3,0 bodu a je tvorený výhradne z priamych škôd na samotnej vodnej
stavbe a zo škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby. V takýchto prípadoch môže
poverená organizácia po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu štátnej vodnej správy
navrhnúť ministerstvu nezaradenie vodnej stavby do IV. kategórie alebo jej vyradenie zo
IV. kategórie. Tu bola taktiež zohľadnená primeranosť nákladov na zabezpečenie
každoročného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a taktiež skutočnosť, že je
aj v záujme zodpovedného vlastníka prevádzkovať jeho stavbu tak, aby boli minimalizované
jeho prípadné škody, pričom sa jedná len o možnosť a v prípade záujmu môže vlastník
i naďalej zabezpečovať výkon prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
ETAPY DOHĽADU A PERIODICITA NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ
A PUBLIKÁCIÍ
Ustanovenia novej vyhlášky sprehľadnili jednotlivé etapy existencie vodných stavieb
(príprava, výstavba/rekonštrukcia, overovacia prevádzka, trvalá prevádzka) a od toho sa
odvíjajúci minimálny požadovaný rozsah dohľadu v jednotlivých etapách existencie stavby.
Taktiež bolo zjednotené názvoslovie správ, ktoré majú popisovať výsledky dohľadu
v jednotlivých etapách existencie na etapové a súhrnné etapové správy (doteraz to boli nielen
etapové a súhrnné etapové, ale aj čiastkové, celkové a súhrnné správy). Upravila sa aj
periodicita vydávania etapových a súhrnných etapových správ hlavne v etape výstavby
a overovacej prevádzky, kde sa v minulosti vyskytovali prípady umelého predlžovania týchto
etaáp zo strany vlastníkov stavieb, nakoľko pôvodná legislatíva nepredpokla dlhodobejšie
trvanie týchto etáp (očakávala sa spravidla výstavba v priebehu jedného až piatich rokov)
a preto pre ne neboli stanovené rovnaké minimálne periodicity ako pre stavby v trvalej
prevádzke.
Pri vodných stavbách IV. kategórie došlo aj k zosúladeniu termínov vydávania etapových
správ a vykonávania komisionálnych technicko-bezpečnostných prehliadok, nakoľko
prehliadky sa vykonávali 1x za 4 roky a etapové správy sa vydávali 1x za 10 rokov.
Vydávanie etapových správ pre stavby IV. kategórie 1x za 10 rokov bolo nielen v rozpore
s termínmi technicko-bezpečnostných prehliadok, ale spôsobovalo aj, že súhrnné etapové
správy, ktoré sa vydávajú ako každá piata etapová správa mali byť vydávané v intervaloch 1x
2.2
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za 50 rokov, čo je však neprimerané vzhľadom na životnosť stavieb a aj vzhľadom na dĺžku
ľudského života (vlastníkov a osôb odborne spôsobilých pre dohľad).
Došlo aj k úprave periodicity zasialenia vyhodnotení mesačných hlásení, kde pôvodná
vyhláška ustanovovala odborne spôsobilým osobám povinnosť vyhodnocovať mesačné
hlásenia z meraní a obhliadok vykonávaných obsluhou stavby minimálne 1x mesačne bez
ohľadu na kategóriu vodných stavieb. V súčasnosti zostala takáto periodicita zachovaná len
pre stavby I. a II. kategórie a pre stavby III. kategórie je umožnené zasielať vyhodnotenia 1x
štvrťročne a pre stavby IV. kategórie len 1x polročne. Hlavne pri stavbách IV. kategórie, na
ktorých sa väčšinou nevykonávajú žiadne merania, bolo mesačné vyhodnocovanie obhliadok
v čisto formálnej forme.
Na základe doterajšej praxe došlo v novej vyhláške k zmierneniu ustanovení
o minimálnom povinnom počte pravidelných obhliadok pre protipovodňové stavby
a odkaliská mimo prevádzky, nakoľko pôvodná vyhláška stanovovala povinnosť vykonávania
pravidelných každodenných obhliadok napr. ochranných hrádzí zaradených do I. kategórie, aj
keď už niekoľko mesiacov neboli tieto hrádze zaťažené vodou a nie je ani predpoklad
(predpoveď) na ich zaťaženie v najbližších dňoch.
2.3 VEDENIE ARCHÍVU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Nový vyhláška ustanovila základ pre zriadenie archívu projektovej dokumentácie a podkladov
použitých pri kategorizovaní, alebo pri prekategorizovaní vodných stavieb, čo spolu
s archívom dokumentov technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý je popísaný v stati 1.4,
umožní poverenej organizácii vybudovať, prevádzkovať a neustále dopĺňať archív
dokumentov o jednotlivých vodných stavbách. No tak, ako už bolo uvedené v stati 1.4, prax
preukázala, že pre skvalitnenie výkonu dohľadu by v budúcnosti takýmo spôsobom mohla
byť centrálne archivovaná aj dokumentácia merných zariadení osadených na vodných
stavbách, výsledky špeciálnych meraní a analýz, výsledky laboratórnych rozborov
zabudovaných a podložných materiálov a pod.
2.4 HODNOTENIE BEZPEČNOSTI NA ZÁKLADE AKTUALIZOVANÝCH
HYDROLOGICKÝCH PODKLADOV
Nová vyhláška ustanovuje, že súčasťou súhrnných etapových správ má byť aj hodnotenie
bezpečnosti vodnej stavby voči povodňovém zaťaženiu na základe aktualizovaných
hydrologických podkladov. Toto ustanovenie si vyžiadala súčasná negatívna prax, keď
vlastníci vodných stavieb z dôvodu minimalizácie nákladov nezabezpečujú aktualizáciu
a spresnenie hydrologických podkladov ani k aktualizácii manipulačných poriadkov a ani
vtedy, keď už pôvodným hydrologickým podkladom vypršala ich platnosť. Napriek tomu, že
územie Slovenskej republiky nebolo postihnuté plošnými záplavami a haváriami stavieb
v dôsledku ich povodňového preliatia, aj na našom území klimatológovia upozorňujú na
pravdepodobnú zmenu klímy a na výrazne častejšie sa vyskytujúce extrémne zrážky
a prietoky. Tu je potrebné upozorniť, že na rozdiel od väčšiny krajín, ktoré prehodnocujú
povodňovú bezpečnosť svojich stavieb a realizujú opatrenia aby ich stavby odolali
povodňovému zaťaženiu na úrovni Q 2000 až Q 10000 , v Slovenskej republike zotrvávame na
navrhovaní a posudzovaní bezpečnosti stavieb len na povodňové zaťaženie na úrovni Q 100
a len v prípade našich najvýznamnejších stavieb aj na Q 1000 . Taktiež je potrebné upozorniť, že
hodnotenie bezpečnosti stavieb voči povodňovému zaťaženiu by malo byť komplexné
a nepostačuje použiť preň len aktualizované hydrologické podklady, ale je potrebné zohľadniť
aj výsledky deformačných meraní konštrukcií stavieb, stav zanášania koryta toku a zmeny
vegetácie v inundačnom území. No táto problematika si vzhľadom na jej prelínanie sa
s protipovodňovou ochranou a vzhľadom na potenciálne vysoké náklady spojené so
zvyšovaním bezpečnosti našich vodných stavieb voči zvýšeným povodňovým prietokom
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vyžaduje širšiu diskusiu odborníkov nielen z oblasti technicko-bezpečnostného dohľadu, ale
aj z meteorológie a hydrológie a taktiež zástupcov správcu tokov a prevádzkovateľov našich
najvýznamnejších vodných stavieb.

3. ZÁVER
Legislatívne zmeny vodného zákona z roku 2015 a vyhlášky o TBD z roku 2016 dali základ
pre skvalitnenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
v Slovenskej republike, čo by malo viesť k včasnému identifikovaniu rizikových faktorov
a anomálií a ich efektívnym riešením k eliminácii potenciálnych škôd a taktiež nákladov na
rekonštrukcie poškodených vodných stavieb.
Autor1: Ing. Andrej Kasana, PhD.
Pracovisko: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA ŠTÁTNY PODNIK Bratislava, úsek TBD
Kontakt: andrej.kasana@vvb.sk
Autor2: Mgr. Maroš Nikolaj, PhD.
Pracovisko: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA ŠTÁTNY PODNIK Bratislava, úsek TBD
Kontakt: maros.nikolaj@vvb.sk
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PRIEBEH HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMOV
V PREVÁDZKE NÁDRŽE VEĽKÁ DOMAŠA
V OBDOBÍ ROKOV 1987 – 2015
Dušan Mydla, Eva Kolesárová
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
ABSTRAKT: Vodná stavba Veľká Domaša bola uvedená do prevádzky v roku 1967. Za toto
obdobie prešla hydrologickými zmenami reflektujúcimi na doplnenie hydrologických radov
na prítoku rieky Ondava, ako aj posunom v oblasti hospodárenia v povodí. Uvedené aspekty
mali rozhodujúci dopad na výskyt extrémnych stavov tak v skoršej minulosti prevádzky
nádrže, ale hlavne v období posledných dvoch dekád. Príspevok sa zaoberá komplexnejším
zhodnotením vplyvu stavu vodnej nádrže po stránke hydrotechnickej na jej hydrologickú
funkcionalitu s dôrazom zmeny týchto parametrov na výskyt extrémnych situácií za
posledných 25 rokov prevádzky.

1. ÚVOD
Snaha vodohospodárov o efektívne prerozdelenie prirodzených prietokov vodných tokov
počas výskytu malovodných a hydrologicky nadpriemerných období plynula z požiadavky na
zaručenie expanzívneho rozvoja spoločnosti v oblasti industriálnej, ako aj v oblasti
agrotechnickej. Obidve smerovania rozvoja spoločnosti v našich geografických podmienkach
viedli k snahe o tzv. „komplexný rozvoj“, ktorý ale, a to je potrebné zdôrazniť!, nebral
prílišný ohľad na stav a dopady na životné prostredie. Avšak, z dnešného pohľadu, je tento
fenomén možné považovať za „celoeurópsky“ a odpovedal trendom znovuobrodenia vojnami
zničených krajinných štruktúr vo všetkej komplexnosti. Tento trend pokračoval, aj keď
rozdielnym tempom podmieneným tvorbou efektívnych finančných zdrojov v nadväznosti na
geomorfologické danosti jednotlivých regiónov, na oboch stranách triedne plarizovanej
Európy. Vychádzajúc z uvedenej premisy je preto možné považovať za diskutabilnú snahu
zakladajúcich členov Európskej únie o „nekompromisnú“ aplikáciu Rámcovej smernice
o vode (RSV). No a v týchto podmienkach vznikala a v súčasnej dobe je prevádzkovaná
vodná nádrž Veľká Domaša.

2. HODNOTENIE HYDROLOGICKEJ BILANCIE
Otázke plnenia prioritných účelov, tak ako boli stanovené v čase jej projekčných príprav
t.j. v období rokov 1952 – 1962 a ako boli zmenené v priebehu dlhoročnej prevádzky vodnej
nádrže, venoval správca nádrže náležitú pozornosť. Priebežné výsledky a ciele boli už
minulosti náležite publikované v odbornej literatúre resp. vo forme príspevkov na rôznych
odborných konferenciách alebo tématicky ladených seminároch. Podklad pre jednotlivé
výstupy tvorili odborné štúdie spracované na podnet SVP š.p. z úrovne Výskumného ústavu
vodného hospodárstva Bratislava.
Naposledy sa tak stalo v štúdii, ktorej zodpovedným riešiteľom bol Ing. Jozef Benický
a závery ktorej boli následne v mierne modifikovanej podobe prenesené do dnes platného
manipulačného poriadku vodnej stavby.
Na obrázku 1 je graficky znázornená tzv. ročná kvantitatívna hydrologická bilancia za
obdobie rokov 1986 – 2015. Z celkového posúdenia percentilu podkročenia hydrologickej
vyrovnanosti nádrže za sledované obdobie by bolo možné považovať roky 1986, 1988, potom
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obdobie rokov 2002 a 2003, následne roky 2005 a 2006 a paradoxne aj obdobie rokov 2010
a 2011. V ostatnom období nádrž pracovala v takmer vyrovnanom hydrologickom režime.

Obrázok 1: Ročná bilancia za obdobie rokov 1986 – 2015
Pritom obdobie rokov 2014 a 2015 by bolo možné považovať za hydrologicky vyvážené
dokonca s miernym prebytkom. Avšak v tomto období dochádzalo, aj napriek tejto
skutočnosti k pomerne razantnému poklesu úrovne hladiny vody v nádrži.

Obrázok 2: Hydrologický režim nádrže za obdobie 1987 – 2015
Z obrázka 2 zachytávajúci rozdiel medzi úrovňou priemerného mesačného prítoku
a odtoku vo vzťahu k celkovej rezultovanej úrovni hladiny vo vodnej nádrži sú zrejmé
nasledovné skutočnosti:
- značná rozkolísanosť hydrologického režimu na prítoku do nádrže (hlavná príčina
budovania vodnej stavby v minulosti!), pričom zaznamenaná min. úroveň priemerného
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mesačného prítoku bola zaznamenaná v mesiaci august 2003 na úrovni 0,110 m3/s.
Maximálna úroveň priemerného prítoku bola zaznamenaná v mesiaci marec 2000 na
úrovni 41,54 m3/s.
- stav na základnú funkcionalitu nádrže majú nasledovné atribúty:
a/ dosiahnutie úrovne prítoku k štatisticky vypočítanej hodnote priemerného dlhoročného
prietoku (Q a = 7,70 m3/s),
b/ meteorologický režim v oblasti nádrže t.j. teplotný režim a výskyt veterných dní
s prevládajúcim smerom vetra,
c/ celková zmena v morfológii dna vodnej nádrže a priebeh sukcesných procesov na konci
nadržania.

3. ZMENY V HYDROLOGICKOM REŽIME NÁDRŽE
Zhodnotením celkových podmienok geomorfologických v povodí rieky Ondava, ako aj zmien
v antropogénnom využívaní krajiny, na hydrológiu hlavného prítoku sa vo svojej štúdii
podrobne zaoberal Ing. Benický z VUVH Bratislava. Nakoľko predmetné závery už boli
publikované na rôznych úrovniach ich výsledkami sa v tomto príspevku nebudeme zaoberať.
Avšak analýza režimu nádrže podľa dosiahnutia úrovne Q a , zmeny teplotného režimu
resp. zmeny v meteorologických podmienkach a priebeh sukcesných procesov na konci
vzdutia nádrže, v kombinácii s intervenciami na zmenu v hospodárení s vodou, poskytuje
dostatočný priestor pre tvorbu interpretácií celkového hodnotenia.
V doteraz publikovaných príspevkoch v oblasti prevádzkovania vodnej stavby Veľká
Domaša sme sa snažili poukázať na správanie sa vodnej nádrže počas jednotlivých epizód jej
prevádzky.
V tomto príspevku z pohľadu priameho prevádzkovateľa VS si dovolíme vysloviť
niekoľko predbežných hodnotení:
1. Vodná nádrž Veľká Domaša si pomerne spoľahlivo plnila svoju funckiu hydrologickej
vyrovnanosti min. do roku 2003, kedy z dôvodu dlhodobého sucha došlo k prvotnému
zásahu v oblasti úrovne min. zabezpečeného odtoku. Tu je treba poukázať na výsledky
štúdie VUVH BA z roku 2008, v ktorej Ing. Benický poukázal na hydrologickú
neudržateľnosť 100% zabezpečenosti odtoku na úrovni 5,9 m3/s. Z obrázku 3 je zrejmé, že
v rozhodujúcej časti časového horizontu prevádzky si nádrž plnila v tomto období
akumulačnú a nadlepšovaciu funkciu.

Obrázok 3: Mesačná bilancia za obdobie rokov 1986 – 2015
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2. Fukcionalita nádrže bola po roku 2003 výrazne poznamenaná zmenou hydrologického
režimu – časté striedanie málovodných a vodných období už počas sezónnych období
jednotlivých hydrologických rokov (viď obrázok 3 a 2), ktorá sa do určitej miery vymykala
dovtedajším hydrologickým trendom.
3. Obdobie od roku 2011 dokazuje, že aj napriek intervenciám na zlepšenie hladinového
režimu nádrže na úkor úrovne nadlepšovaného prietoku nezaručuje ich jednoznačne kladný
prínos, nakoľko v tak extrémnych obdobiach nie je možné uvedeným spôsobom efektívne
eliminovať negatívny dopad
meteorologickej situácie na celkovú kvantitatívnu
hydrologickú bilanciu. Napríklad v rokoch 2014 a 2015 počas extrémnych horúčav, bol na
základe kvantitatívnej hydrologickej bilancie správcom nádrže vypočítaný odpar z vodnej
hladiny až na úrovni 2,61 m3/s s priemerom na 24 hod., čo oproti pôvodne teoreticky
vypočítanej hodnote z roku 2008 predstavuje nárast až o viac ako 72 %.
4. Pre možnosť posúdenia prínosov resp. dopadov poslednej zmeny v manipulácii s vodou
podľa novo schváleného manipulačného poriadku by bolo žiadúce zabezpečiť minimálne
10 ročné obdobie bez ďalších intervencií na zmenu úrovne minimálneho zabezpečeného
odtoku.
5. Počas obdobia najbližších 10-tich rokov je potrebné venovať zvláštnu pozornosť vplyvu
extenzívneho rozvoja sukcesných procesov na konci nadržania v k.ú. Lomné, Turany n/O
a Bžany. Je už v tomto štádiu zrejmé, že ako dôsledok negatívny primárny na plnenie
základného účelu nádrže je úbytok zásobného priestoru v dôsledku zanášania sedimentami,
jeho nárast spôsobený znížením sedimentačnej rýchlosti v miestach s obnovou
samonáletových drevných porastov a ako dôsledok sekundárny je možné hodnotiť zvýšený
nárast evapotranspirácie cez nárast listovej plochy novozaloženej vegetácie. Celková strata
zásobného objemu nádrže od roku 1969 po rok 2009 predstavuje 8,1 % čo predstavuje
v absolútnom vyjadrení takmer 13,5 mil. m3 nánosov.

4. ZÁVER
Pre možnosť zhodnotenia vplyvu dopadov extrémnych hydrologických situácií na prevádzku
vodných nádrží s viacročným vyrovnaním má zásadný vplyv dodržanie dostatočného
časového radu, ktorý by mal prekryť aspoň dva časové úseky hydrologického vyrovnania.
Časté zásahy do prevádzkovania nádrže z dôvodu úprav úrovne minimálnych zostatkových
prietokov môžu mať z dlhodobého hradiska výrazný vplyv na plnenie základných funkcií
nádrže. Od mesiaca december 2015 je v platnosti nový manipulačný poriadok. Ktorý do istej
miery aplikuje doterajšie analýzy zmien v hydrologickom režime ako aj akceptujem zmeny
potrieb na vodu.
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VIBRACE HRADICÍCH UZÁVĚRŮ
Martin Králík, Petr Nowak, Ladislav Satrapa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky
ABSTRAKT: Hydrotechnické stavby obsahují množství ocelových konstrukcí, které jsou ve
styku s proudící vodou. Interakce konstrukce a proudící vody tvoří dynamickou soustavu,
která může za určitých okolností být nestabilní a rozkmitat se. Jde o to, že např. jezové
uzávěry jsou velmi rozměrné konstrukce s poměrně velkými deformacemi při jmenovitém
zatížení. Tyto deformace způsobí změnu okrajové podmínky pro obtékající vodu a tím se
změní hydrodynamické zatížení, které opět vyvolá změnu deformace. Dalším zdrojem vibrací
může být nestabilita tlaků při obtékání konstrukce, která vzniká při nestabilním obtékání např.
vlivem nestabilního odtrhávání proudnice. Tento vliv je však většinou podružný vzhledem
k malým silovým účinkům až na případy, kdy souhrou obou částí dynamické soustavy
vzniknou tzv. samobuzené kmity spadající do kategorie rezonančního kmitání. Jeho intenzita
je pak obtížně teoreticky stanovitelnou veličinou a je nutné přistoupit k experimentální
analýze. Následná navrhovaná opatření spočívající ve změně tvaru přelivné hrany jsou
konstrukčně jednoduchá a významně snižují riziko vzniku samobuzeného kmitání. Rovněž je
nutné provedení přelivné hrany tak, aby bylo místo odtržení paprsku jednoznačné pro všechny
polohy uzávěru.

1. ÚVOD
Chvění hradicích těles je jev velmi nebezpečný. Může ohrozit nejen samotné uzávěry, ale také
spodní stavbu a okolní části hydrotechnického díla. Proto se snažíme zabránit chvění
konstrukce hydraulicky účelným řešením hradicích těles a celé stavby. Chvění hradicích těles
může vzniknout jednak při přepadu přes konstrukce a jednak při výtoku vody pod nimi.
Každý přepadový paprsek má sklon k rozkmitání, jestliže volně padá dostatečně hluboko do
dolní vody a zůstává až k místu dopadu celistvý. Nejčastěji bylo pozorováno rozkmitání
paprsků přepadajících přes klapky. Vyskytuje se i při přepadu přes stavidla a segmenty a to
i při větších přepadových výškách. Rozkmitání přepadového paprsku je obvykle doprovázeno
chvěním hradicích těles i celé konstrukce, které se vysvětluje jako samobuzené chvění se
zpětnou vazbou, na němž má účast hradicí těleso i s částí hmoty vody, vyvozující jeho
zatížení, dále volný přepadový paprsek a konečně uzavřený vzduchový polštář mezi
přepadovým paprskem a hradicím tělesem. Prvý impuls k vibraci může dát samotný uzávěr,
jehož zatížení se periodicky mění. Tím vznikne počáteční zvlnění přepadového paprsku.
Během jeho volného pádu se zvětšuje délka i amplituda vln. Souvislý přepadový paprsek
působí na vzduchový polštář rázy, které se přenášejí na hradicí těleso a oživují jeho chvění
tehdy, když kmitočet přepadového paprsku je shodný s vlastním kmitočtem hradicího tělesa
a když je zasáhnou v odpovídající fázi. Amplitudy chvění paprsku i uzávěru rostou, ale jen do
určité hodnoty, protože chvění je tlumeno spolupůsobící hmotou vody, vlastní konstrukcí
i různými odpory. Hradicí těleso se může přitom kmitat podélně nebo i příčně.

2. SPOLEHLIVOST UZÁVĚRŮ HYDROTECHNICKÝCH STAVEB
Pohyblivé uzávěry jezů a bezpečnostních přelivů jsou klíčovými technologickými prvky
ovlivňujícími spolehlivou funkci vodních děl za povodní a tím bezpečnost osob a majetku
v širším kontextu v souvislosti s vodním tokem. Ocelové pohyblivé uzávěry jsou poměrně
složitými strojními konstrukcemi pracujícími ve střídajících se klimatických podmínkách
a v podmínkách poměrně velké nahodilosti jevů za provozu. Nahodilost je dána jednak
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měnícími se základními zatíženími, ale i kvalitou měnících se zatížení související se střídáním
ročních období a dále s kvalitou vody, jako média unášejícího různé splaveniny. Z provozu
pohyblivých uzávěrů je zřejmé, že spolehlivost jejich funkce je různá z různých pohledů
hodnocení.
Základem hodnocení spolehlivosti uzávěru je výpočet součinitele pohotovosti
jednotlivých části uzávěru ze dvou základních hodnot, a to z doby bezporuchové
provozuschopnosti uzávěru (doba mezi poruchami prvku) a z doby potřebné k opravě nebo
k jinému podobnému postupu uvedení uzávěru do bezporuchového stavu.
Nejcitlivějšími prvky provozu pohyblivých uzávěrů jsou těsnění, ložiska klapek a ovládací
prvky, zejména pokud jsou umístěny v průtočném profilu uzávěru. V kontaktu
s pohybovacími prvky dochází často k uvíznutí předmětů transportovaných vodou. Na
spolehlivost provozu mají u uzávěrů většinou vliv nenadálé události, než opakující se určitý
problém. Významnou možností ke zvýšení spolehlivosti je tak preventivní předcházení
nahodilých situací konstrukčními úpravami citlivých částí.
Ve skupinách jezů nebo uzávěrů přehrad je možno pomocí metodik vyhledávat nejslabší
články systému a ty následně technickoekonomicky vyhodnotit podobně, jako u solitérní
konstrukce. U pohyblivých uzávěrů je možné využít metodiku jak pro optimalizační postup
vedoucí k vyšší spolehlivosti ve všech podmínkách provozu, tak pro optimalizaci v režimu
havarijního otevření konstrukce za extrémních situací.

3. POPIS CHVĚNÍ POHYBLIVÝCH UZÁVĚRŮ
Jako vibrace ocelových konstrukcí lze označit periodické i neperiodické mechanické kmitání.
Frekvenční spektrum těchto vibrací může být od jednotek Hz až po velmi vysoké frekvence
ve slyšitelném pásmu (v oblasti 10 kHz). V převážné většině případů dochází k vibracím
ocelové konstrukce ve vlastních tvarech kmitu s odpovídajícími vlastními frekvencemi.
V technické praxi se často matematicky modelují ocelové konstrukce pomocí metody
konečných prvků pro zjištění statických namáhání (analýza napětí) a přetvoření konstrukce
pro daný ustálený zatěžovací stav. U dynamicky namáhaných konstrukcí (např. mosty) se
provádí modelování dynamické odezvy konstrukce na periodický průběh zatížení nebo na
zatížení pulzní, modální analýza pak umožní zjištění přetvoření konstrukce. Valná většina
těchto analýz je prováděna bez vlivu spolupůsobení okolního prostředí na konstrukci – v
našem případě vody.
Analýzu periodických časových průběhů je možné provést na základě aplikace rychlé
Fourierovy transformace (FFT), výsledkem je amplitudově-frekvenční spektrum. V případě
nestacionárního děje je vhodné doplnit analýzu o časově frekvenční rozdělení pomocí
krátkodobé Fourierovy transformace.
Jako vzorový příklad vezměme ocelový jezový klapkový uzávěr podpíraný hydromotory.
Návodní hradící plech bude smáčen vodou a celá vzdušní strana bude nad hladinou dolní
vody. Vlastní tvary kmitů volné konstrukce budou zhruba odpovídat vlastním tvarům se
zohledněním tlumení vody na hradící plechy. Frekvence, odpovídající jednotlivým vlastním
tvarům kmitání, budou u konstrukce zatlumené vodou nižší, ale zatím tento stav není v praxi
běžně posuzován, jelikož teoretická analýza je značně složitá.
3.1 VIBRACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Vibrace ocelových konstrukcí uzávěrů budou zpravidla odpovídat vlastním tvarům kmitů
konstrukce. Běžné ocelové konstrukce hydrotechnických staveb nemají instalovány tlumící
prvky a tlumení samotné konstrukce je tudíž velmi malé.
Zjištění vlastních frekvencí a příslušných vlastních tvarů kmitů konstrukce lze provést
pomocí prostředků pro pevnostní analýzu, která je zpravidla založena na metodě konečných
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prvků. Do výpočtů je potřeba zahrnout okrajové podmínky, které odpovídají uchycení
konstrukce. Vypočtené vlastní tvary je potřeba odborně posoudit, zda jsou vůbec technicky
možné a tvary odpovídající nereálným stavům vyloučit (např. kmitání pomocných prvků,
závěsů apod.). Kmitání, které je buzeno obtékajícím paprskem odpovídá zpravidla základní
frekvenci nebo jeho druhé harmonické. Vyšší harmonické jsou z hlediska nežádoucích účinků
již méně významné. Výpočty vlastních tvarů odpovídají případu okolního prostředí bez
tlumení a konstrukce tedy není smáčena vodou. V případě, že hradící stěna je zatížena vodou,
budou vlastní tvary jen mírně odlišné a jejich vlastní frekvence budou nižší. Vliv tlumení
vodou nelze v současné době dostupnými prostředky stanovit, lze pouze učinit kvalifikovaný
odhad pro daný případ.

Obrázek 1: Tvar kmitání jezové klaky odpovídající druhé vlastní
frekvenci
Uvedený obrázek dokumentuje druhý tvar kmitání konstrukce duté klapky. Tento tvar
odpovídá i realizovaným měřením in situ. Amplituda výchylek je vykreslena pomocí
barevných kontur a ideální umístění snímačů vibrací by odpovídalo místům s maximálními
hodnotami. Za důkaz, že kmitání odpovídá tomuto tvaru, lze považovat změřené minimální
výchylky ve středu klapky a maximální výchylky na rozrážečích v blízkosti krajů klapky.
V případě synchronního měření na obou okrajích klapky musejí výchylky (též rychlosti
a zrychlení) být vzájemně v protifázi. To je potom nevyvratitelným důkazem tohoto vlastního
tvaru ve formě písmene „S“.
Pro vznik ustáleného kmitání konstrukce je nutné energii tlumení v systému kompenzovat
nějakou formou vnější dotace. V případě dutého klapkového uzávěru s přepadajícím
paprskem je nositelem této budící energie změna hydrodynamického tlaku vody na hradicí
plech konstrukce, která je vyvolána změnou přetvoření. Za předpokladu přechodu ze zcela
ustáleného stavu musí dojít k prvotnímu budícímu impulzu, který může představovat např.
větrová vlna, závan větru na vzdušní stranu uzávěru, náraz plovoucího předmětu apod.
Jakmile dojde k tomuto prvotnímu impulzu, může se konstrukce v krátkém čase dostat do
ustáleného kmitání, ve kterém budící energii dodávají změny hydrodynamického tlaku
vyvolané změnami přetvoření, tedy na principu samobuzeného kmitání.
3.2 NEŽÁDOUCÍ JEVY SOUVISEJÍCÍ S VIBRACEMI KONSTRUKCE
Obecně jsou vibrace ocelových konstrukcí v hydrotechnice nežádoucí z mnoha důvodů.
Přestože jde o vcelku okrajovou oblast zájmu technické veřejnosti, jsou problémy s provozem
jezových uzávěrů a uzávěrů bezpečnostních přelivů známy ze zkušeností provozovatelů
vodních děl, lidí bydlících v jejich blízkosti apod.
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Vibrace samotné ocelové konstrukce jsou spojeny s cyklickými změnami mechanického
napětí. Takováto dlouhodobá expozice cyklickou změnou napětí způsobuje snížení pevnosti
materiálu. Tento jev je známý pod termínem únava materiálu. Základními parametry
způsobujícími únavu materiálu je rozkmit napětí (špička-špička), střední napětí v daném místě
a počet zátěžových cyklů. Obvykle se běžné hydrotechnické konstrukce vyrábějí
z konstrukční oceli, ale ve výjimečných případech se používá i vysokopevnostní ocel, která je
křehčí a náchylnější ke vzniku trhlin v lokalitách s koncentrátory napětí a případného
křehkého lomu. Zejména v těchto případech může být vliv únavy materiálu nebezpečný.
Vibrace hradicích konstrukcí budou dynamicky zatěžovat i pohybovací mechanismy
včetně ložisek, pojízdných drah, těsnicích prvků apod. Na cyklickou změnu zatížení jsou
náchylné např. čepové spoje s vůlí zejména v případě přechodu mezi tahem a tlakem v daném
spoji.
Vibrace ocelové konstrukce se přenášejí do stavebních konstrukcí, ke kterým je ocelová
konstrukce přichycena. Změny zatížení ocelové konstrukce tedy vyvolají i změny reakcí
v kotevních místech, např. ložiskách, ukotveních pohybovacích mechanismů apod. Vibrace
hradicího plechu vyvolají tlakové pulzace ve vodě a ta přenáší část dynamického namáhání na
ostatní stavební konstrukce. U monolitických betonových, popř. železobetonových může
zapříčinit růst tahových trhlin. V případě zděné konstrukce může docházet k uvolňování
materiálu ze spár mezi kamennými bloky.
Posouzení vlivu vibrací na podloží a to nejen přímo pod spodní stavbou, ale i v okolí, tedy
zejména v oblasti zakončení vývarové desky a svahů koryta vodního toku, tvoří samostatnou
oblast nepříznivých dopadů vibrací uzávěrů na hydrotechnická díla. Vynucené vibrace
základové půdy v případě nesoudržných zemin vedou ke snížení úhlu vnitřního tření
a v závislosti na normálovém napětí za určitých okolností i k tvorbě dutin pod základovou
konstrukcí podporujících inicializaci nebo progresi vnitřní eroze.
Vibrace a s nimi související jevy zhoršují životní prostředí a vliv na člověka můžeme
rozdělit do tří základních oblastí. Projevy nemoci z pohybu se projevují při expozici vibracím
ve frekvenční oblasti cca od 0,02 do 4 Hz s maximem vnímavosti okolo 0,2 Hz. Tak nízké
frekvence se vyskytují u ocelových konstrukcí zcela výjimečně, a proto tento vliv můžeme
z praktického hlediska opominout. Vibrace s vysokými zrychleními ve frekvenční oblasti cca
od 0,1 do 300 Hz mohou být zdraví ohrožující, zejména je-li doba expozice dlouhá. Nejvyšší
citlivost lidského organismu na mechanické vibrace ve svislém směru je okolo 4-10 Hz a to je
již frekvence blízká v praxi naměřeným hodnotám. Člověk může vnímat vibrace v tomto
pásmu již od hodnot zrychlení cca 0,015 m.s-2. Člověk může nepříznivě vnímat nejen
mechanické vibrace, ale i hluk indukovaný vibracemi. Základní frekvence vibrací jezových
konstrukcí je zpravidla v blízkosti spodního okraje slyšitelného pásma, ale vyšší harmonické
budou ve slyšitelném pásmu již s jistotou. Hluk od vibrací se šíří jednak vzduchem a dále
stavebními konstrukcemi, vodou, podložím apod. Velmi rušivý může být hluk způsobený
vibracemi přenášenými na další ocelové konstrukce, např. lehké kovové lávky, zábradlí atd.
Hluk těchto konstrukcí může být velmi intenzivní, ačkoliv k jeho vyvolání stačí velmi nízká
budicí mechanická energie.
3.3 ZPŮSOBY POTLAČENÍ VIBRACÍ
Jedním ze způsobů omezení vibrací je zatlumení konstrukce instalací mechanického tlumiče.
Tento přístup je u hydrotechnických konstrukcí nevhodný zejména s ohledem na zvýšení
hmotnosti konstrukce, snížení celkové provozní spolehlivosti (sníženo o spolehlivost tlumiče)
a zvýšení investičních a provozních nákladů. Za vhodný způsob potlačení vibrací považujeme
takovou změnu tvaru konstrukce, která zajistí vhodnější a stabilnější obtékání smáčených
ploch. Dále je důležité, aby hydrodynamická síla nepůsobila ve směru malé tuhosti
konstrukce a tudíž aby změny tlaků nezpůsobovaly velké změny přetvoření konstrukce.
105

Přelaďování vlastní frekvence ocelové konstrukce změnou její tuhosti, změnou hmotnosti
nebo způsobu uložení považujeme v řešeném případě za nevhodný. Přelaďování konstrukcí je
vhodné zejména pro točivé stroje, kde nadměrnou mohutnost kmitání stroje je možné snížit
oddálením kritických otáček (vlastní frekvence) od otáček provozních.

4. MĚŘENÍ VIBRACÍ
Vibrace je možné charakterizovat časovým průběhem zrychlení, rychlosti nebo výchylky.
Jedná se o vzájemně vázané pohybové veličiny. Všechny tyto tři pohybové veličiny jsou tedy
navzájem svázány tím, že si jsou navzájem časovými integrály popř. časovými derivacemi.
Pro zjištění vibrací by tudíž teoreticky postačovalo měřit pouze jeden typ veličiny a ostatní
dopočítat. V praxi se někdy tento přístup rovněž používá, ale v případě možnosti je třeba dát
přednost měření všech tří veličin, což je náplní tzv. multiparametrické vibrodiagnostiky.
Výchylku je možné chápat jako vzdálenost od pevného bodu v daném směru. Celková
výchylka potom je rovna vektorovému součtu všech tří složek měřených výchylek.
Předpokladem tohoto způsobu měření je existence pevného vztažného bodu, vůči kterému se
bude měření vzdálenosti provádět.
Měření časového průběhu rychlosti je zpravidla založeno na elektrodynamickém principu
a v současné době představuje ve strojírenství nejžádanější druh snímačů kmitání. U jezových
konstrukcí je však aplikovatelnost dosti omezená a snímače rychlosti se nahrazují levnějšími
akcelerometrickými snímači se snadnou instalací, ze kterých se rychlost získá analogovou
nebo numerickou integrací.
Vibrace na konstrukci můžeme měřit pomocí změření časového průběhu zrychlení
z inerciálního snímače (akcelerometru), který nepotřebuje vnější pevný referenční bod.
Principiálně je většina akcelerometrů založena na snímání síly mezi tělesem snímače a malým
závažíčkem. Zrychlení těla snímače se přenáší na závažíčko a snímač vyhodnocuje setrvačné
síly tohoto závažíčka. Vlastní síla je většinou snímána piezo-krystalem, tenzometricky nebo
kapacitně. Snímače je vhodné umístit do kmiten vlastních tvarů, kde dochází k největším
amplitudám kmitání. Měření v uzlu kmitání bude sloužit pouze jako důkaz jeho polohy,
protože amplitudy zrychlení zde budou minimální. Vibrace hydrotechnických konstrukcí
nejsou v čase ustálené. Jedná se zpravidla o velmi nestabilní a kolísavý jev. Proto
doporučujeme zejména pro ověření tvarů kmitání konstrukce synchronní měření na více
místech konstrukce.
Za doplňující způsoby měření vibrací ocelových konstrukcí lze považovat měření síly
v ukotveních nebo pohybovacích mechanismech pomocí dynamometrů. Pro zjištění časového
průběhu polohy lze dále někdy využít sklonoměry. Na samotné konstrukci je možné měřit
lokální přetvoření pomocí tenzometrických snímačů. Tyto uvedené způsoby lze však
v běžných případech považovat za zbytečně náročné.

5. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT
Průběhy zrychlení je nutné zkontrolovat, zda v analyzovaném časovém intervalu nedochází
k výpadkům či jiným poruchám signálu. Ve vybraném charakteristickém intervalu je vhodné
provést frekvenční analýzu zrychlení nebo v případě objevení záznějů nebo jiných efektů
vykreslit spektrogram signálu pro další analýzu.
Protože vibrace větších méně tuhých konstrukcí budou odpovídat vlastním kmitům, je
možné doložit vlastní tvar kmitu konstrukce simultánním měřením zrychlení na více místech
konstrukce. Fázový posun zrychlení v jednotlivých bodech měření bude dokumentovat, ve
kterém vlastním kmitu konstrukce vibruje.
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Níže uvedený graf dokumentuje příklad časového záznamu zrychlení rozrážeče v blízkosti
horní přepadové hrany jezové klapky ve třech směrech. Vzorkovací frekvence 1000 Hz je pro
zjištění vlastní frekvence dostatečná. Z grafu je patrný převažující směr kmitání ve směru osy
Z, tj. prakticky kolmo na horní část hradicího plechu.

Obrázek 2: Časový průběh tří složek zrychlení
Jako základní metoda spektrální analýzy se v praxi používá Fourierova transformace,
kterou je možné původní signál rozložit do několika harmonických složek. Výsledek
Fourierovy transformace umožní zjistit hlavní frekvence kmitání a frekvence vedlejší.
Z velikostí amplitud a hodnot frekvencí jednotlivých složek lze usuzovat na charakter kmitání
a odhadnout i jeho příčinu.

Obrázek 3: Zobrazení frekvenčního spektra zrychlení
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6. PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ - KLAPKOVÝ UZÁVĚR
DOKSANY
Měřen byl ocelový klapkový jezový uzávěr, který vykazoval v určitých provozních
nastaveních vibrace. V níže uvedené tabulce jsou již zpracované maximální, minimální
a efektivní hodnoty zrychlení ve směru osy Z a v hlavním směru kmitání konstrukce.
Tabulka 1: Vyhodnocení stavu zařízení dle velikosti vibrací
zrychlení Z

rychlost Z

výchylka Z

frekvence Z

(m.s-2)

(mm.s-1)

(um)

(Hz)

min

max

efektivní min max efektivní min max efektivní

Doksany -0,566 0,579 0,300 -5,0 4,7
zrychlení
XZ

Doksany

2,9

-36 55

28

16,3

rychlost XZ výchylka XZ frekvence XZ

(m.s-2)

(mm.s-1)

(um)

efektivní

efektivní

efektivní

0,302

2,9

28

(Hz)
16,3

7. ZÁVĚR
Cílem vyhodnocení měření je závěrečné posouzení stavu konstrukce a případná doporučení
k nápravě. Za tímto účelem je nutné stanovení mezních hodnot vybraného integrálního
kritéria. Pro stanovení mezí klasifikace stavu zařízení vycházíme z velmi propracovaných
metod vibrodiagnostiky rotačních strojů. Jako hodnotící kritérium je stanovena efektivní
hodnota rychlosti vibrací. Pro oblast hydrotechniky doporučujeme následující stanovení
mezních efektivních hodnot rychlosti vibrací.
Tabulka 2: Hodnocení dle rychlosti nebo výchylky vibrací
stav

efektivní hodnota
rychlosti [mm s-1]

efektivní hodnota
výchylky [μm]

A

<1

<15

B

1-2

15-30

C

2-5

30-80

D

>5

>80

Popis jednotlivých oblastí:
• A bez vibrací
• B možný dlouhodobý provoz
• C neuspokojivé pro dlouhodobý provoz – nutná náprava - VÝSTRAHA
• D ohrožující stav – nutné odstavení – PŘERUŠENÍ PROVOZU
Pro určení stavu konstrukce je vhodné i vyhodnocování časové změny vibrací se
stanovením trendu. Dojde-li k výrazné změně trendu (zejména zrychlování velikosti vibrací
v čase), lze poměrně spolehlivě předvídat výskyt poruchy, popř. provést plánovanou opravu.
Pro tyto účely je potřeba zajistit kontinuální nebo periodické měření. Kontinuální měření je
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pro hydrotechnické konstrukce poměrně náročné, ale umožňuje detekci opotřebení např.
ložisek, závěsů, pohybovacích mechanismů.
Doporučujeme provést měření vibrací jezových ocelových uzávěrů při uvádění zařízení do
provozu. Pro potvrzení klidného stavu bez vibrací je nutné proměřit konstrukci v celém
rozsahu provozních hladin, poloh a průtoků. Protože je velmi pravděpodobné, že v době
uvádění do provozu nebude možné vzhledem k aktuální hydrologické situaci nastavit všechny
požadované provozní stavy, doporučujeme dlouhodobé měření a monitorování vybraných
míst. Následně lze zaznamenaná data vyhodnotit a přejímku dokončit.

8. PODĚKOVÁNÍ
Pro tento příspěvek byly využity výsledky výzkumu projektu VG20102014056 „Zvýšení spolehlivosti
manipulačních objektů na vodních dílech pro překonání krizových situací za živelných pohrom
a provozních havárií“.
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VODNÍ DÍLO ŠVIHOV NA ŽELIVCE-MODERNIZACE
A OPRAVA RYCHLOUZÁVĚRŮ SPODNÍ VÝPUSTI
Pavel Lachman, Pavel Wolf
Povodí Vltavy, státní podnik

1. ÚVOD
Technologická řešení uzávěrových zařízení spodních výpustí přehrad a druhy jejich
pohonných agregátů, již v počátku návrhu, s ohledem na statické i dynamické namáhání,
určují provozní spolehlivost celé takovéto konstrukce a tím spolehlivost celé soustavy
spodních výpustí vodního díla. V rámci zachování a prodloužení ověřené provozní
spolehlivosti uzávěrů, bylo v případě vodárenské nádrže Švihov na Želivce rozhodnuto
o etapovém postupu jejich rekonstrukce, samozřejmě v souladu s veškerou platnou
legislativou. Rekonstrukce návodních uzávěrů byla úvodní etapou celé plánované
rekonstrukce a modernizace uzávěrové soustavy spodních výpustí. Poté bude následovat
rekonstrukce tabulových uzávěrů v šachtách vodárenských odběrů (které jsou s šachtami
spodních výpustí propojeny soustavou šoupátkových uzávěrů) a konečně pak rekonstrukce
provozních regulačních rozstřikovacích uzávěrů na koncích potrubí spodní výpusti. Dotčené
uzávěry byly provozovány na vodním díle prakticky bezporuchově, za dodržování běžných
údržbových prací a předepsaných provozních úkonů údržby a prohlídek, od doby výstavby
přehrady roku 1975 do roku 2015, kdy byla úvodní etapa rekonstrukce započata. Nastala
potřeba detailnější vizuální kontroly všech konstrukčních celků a mechanizmů uzávěru
s následným návrhem na úpravu jednotlivých částí a na výměnu hydraulických pohonných
agregátů s morálně a technicky zastaralými komponenty.

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÍHO DÍLA
Hráz vodního díla Švihov je situována na řece Želivce 4 km od soutoku se Sázavou. Hlavním
účelem díla je zásobování pitnou vodou celého hlavního město i částí středních, jižních
a východních Čech. Konečná koncepce stavby se realizovala v letech 1965-1975. Těleso
hráze je přímé, zemní s návodním hlinitým těsněním. Výška hráze nad údolím dosahuje
58,3 m, délka koruny je 860 m. Vzdušný líc hráze je zatravněn a celkový objem tělesa hráze
představuje 2,342 mil. m3 materiálu. V podélném směru hráze je vybudována injekční
chodba. Vzdutí vodárenské nádrže dosahuje 39 km a její celkový objem činí 309,0 mil. m3 při
zatopené ploše 1 602,64 ha. Obvod nádrže je více než 150 km a pro ochranu kvality vody jsou
vyhlášena pásma hygienické ochrany.
Funkčními objekty hráze jsou sdružený objekt s přístupovou lávkou, odpadní štola, vývar
a odpadní koryto. Sdružený objekt sestává ze dvou odběrných věží, věže komunikační
a bezpečnostního šachtového přelivu. V odběrných věžích jsou dvě samostatné odběrné větve
vodárenských odběrů s odběry vody v pěti úrovních. Pro převádění vody slouží dvě
samostatné spodní výpusti DN 1600, které jsou osazeny revizními uzávěry (provizorním
hrazením na vtoku), návodními tabulovými rychlouzávěry s hydraulickým ovládáním a na
koncích regulačními rozstřikovacími uzávěry DN 1600. Celková kapacita spodních výpustí je
cca 100 m3/s. Kapacita šachtového přelivu je 384 m3/s.
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Obrázek 1: Schematický
a vodárenských odběrů

řez

šachtami

spodních

výpustí

3. FÁZE PŘÍPRAV A REALIZACE PROJEKTU
Jak již bylo v úvodu naznačeno, po bližším posouzení a diagnostikování stavu všech
původních technologických celků, po vyhodnocení provozní spolehlivosti, doložené zápisy
z funkčních zkoušek, provozních kontrol i komplexních prohlídek, bylo rozhodnuto
rekonstrukci spodních výpustí naplánovat do třech fází. V neposlední řadě i z důvodu
minimálního provozního omezení odběru pitné vody z nádrže. V první fázi se přikročilo
k návodním tabulovým uzávěrům s hydraulickým ovládáním, umožňujícím plnit funkci
havarijního rychlouzávěru do plného průtoku. Byla navržena výroba nových hydraulických
válců s osazením moderními typy používaných těsnících prvků, v provedení se dvěma
škrtícími jehlami, oproti jedné původní, zajišťujícím plynulejší přepouštění hydraulického
média. Dále bylo navrženo osazení nových prvků celého hydraulického okruhu
i elektromotorického pohonu čerpadel a rozvodových soustav s ventily. Nové skříně i nádrže
hydraulických agregátů byly navrženy a vyrobeny v nerez provedení z důvodu snížení rizika
úniku hydraulického oleje.
Protože se uzávěry nachází v šachtách, se vstupy z podesty sdruženého objektu, bylo
nutno nejprve zajistit výměnu původního systému ocelových žebříků (korozní úbytky na
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těchto konstrukcích dosahovaly již mezních hodnot) za nové, v nerez provedení s ochrannými
koši pro budoucí bezpečný přístup k uzávěrům. Šachty jsou hluboké 50 m a bylo nutno řešit
i návrhy a uchycení konstrukcí ochranných zábradlí na jednotlivých podestách. Celková
hmotnost nových ochranných konstrukcí v jedné šachtě činní zhruba 3 tuny nerez materiálu.
Pro práce v šachtě spodní výpusti se musela vypouštět i šachta vodárenských odběrů z důvodu
eliminace průsaků vody betonovou konstrukcí. Ani toto opatření však nebylo zcela efektivní
a proto se ještě řešila dodatečná injektáž betonů, která však průsaky, zejména ve spodní části
šachty, také úplně neodstranila.

Obrázek 2: Výkres s patrnou konstrukcí stavidlové tabule
Nedostatky vlastní konstrukce uzávěrů byly odhaleny na základě provedené předběžné
analýzy statického i dynamického zatížení dle současně platných norem a požadavků na
ocelové konstrukce. Oba tabulové uzávěry byly po vytažení podrobeny vizuální kontrole
s diagnostikovaným minimálním korozním úbytkem na všech jeho částech. Proto bylo
přikročeno pouze k jejich úpravě s cílem vyhovět zjištěným nedostatkům v pevnosti
konstrukce a přenosu zatížení podle nových norem.
Analýza zatížení byla provedena výpočetním modelem stavidla s kolovými reakcemi ve
fyzikální kombinaci skutečných zatěžovacích stavů neovlivněných součiniteli a následně
s ověřením podmínky nepřekročení limitní hodnoty fiktivního, součiniteli ovlivněného napětí
dle norem „Eurokód 3 – ČSN EN 1993-1-1“. Rovněž byla stejným způsobem provedena
kontrola kolového tlaku, uložení pojezdových kol se stanovením valivého odporu s vlivem
třecích účinků.
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Obrázek 4: Ukázka výpočtového napětí v celé konstrukci uzávěru
dle Eurokód 3

Obrázek 5: Uzávěr po demontáži z šachty a jeho vyzdvižení
V rámci opravy byly odstraněny zmíněné nedostatky formou lokálních zesílení
konstrukčních celků tabulí, především v uložení hřídelů pojezdových kol, které přenášejí
zatížení. Svary přírub i stojin hlavních nosníků s obvodovým rámem byly opraveny a tento
styk byl posílen přeplátováním. Hlavní nosníky válcovaného profilu I500 jsou navařeny na
silnostěnnou desku stavidla tloušťky 30 mm. Bočnice obvodového rámu tvořené stojinou
válcovaného profilu U300 byly kompletně posíleny plátem tl. 12 mm, do něhož byly
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vevařeny náboje čepů kol a ty byly opatřeny nerezovými vložkami. Čepy byly opatřeny
nerezovým návarem funkčních ploch a rovněž běhouny kol dostaly nerezový návar a poté
byly osoustruženy na výkresový průměr porovnávaný a korigovaný kontrolním měřením
vzdáleností pojezdových kolejnic a opěrných kolejnic protivodního vedení v šachtě uzávěru.
Stavidlo bylo opatřeno novými nerezovými dosedacími stoličkami. Původní ocelová zátěž na
horním nosníku byla nově uchycena. Těsnící límec s osazením a vrtáním pro připojení
pryžového těsnění o průměru 2 320 mm plochého profilu zůstal zachován a těsnění bylo
obnoveno s novými nerez připevňovacími lištami.

Obrázek 6: Řešení excentrického uložení čepů pojezdových kol
Pro možnost doladění vzdálenosti rozhraní těsnících ploch uzávěru a protikusu na potrubí
spodní výpusti (pro polohu „zavřeno“), jsou náboje kol konstruovány s excentrickým
uložením a jejich pootáčením se dá tato vzdálenost regulovat pro dosažení vyššího těsnícího
účinku.
I když původní výkresová dokumentace uváděla použití těsnící gumy s radiálním
zakřivením (gumu „notovou“), po vytažení uzávěru bylo shledáno použití plochého profilu.
V archivních záznamech byla poté ještě dohledána zpráva z původních zkoušek uzávěru. Ta
uváděla záměnu notového profilu za plochý již během výstavby, z důvodů problému
s těsnícím účinkem. Vzhledem k tomu, že použití notové gumy by si vyžádalo jiné
konstrukční řešení uchycení těsnění (navíc se zvýšeným rizikem poškození při manipulacích),
bylo rozhodnuto o zachování varianty s plochým profilem. Výkresová dokumentace
skutečného provedení byla nově vyhotovena. Závěrečná úprava povrchu tělesa uzávěru, táhel
i ostatních konstrukcí byla provedena nátěrem s atestem pro pitnou vodu.

114

Obrázek 7: Pohled na úpravu konstrukce, pojezdových kol a nový
těsnící kruh uzávěru
Vlastní hmotnost stavidla stanovující potřebnou ovládací sílu zdvihu hydraulického
agregátu byla ověřena spolu s kontrolou průřezů táhel a jejich čepů s pozitivním výsledkem,
tzn. i při zatížení tlakem na úrovni maximálního vzdutí zdrže a při vyprázdněném potrubí
výpusti, postačuje hydraulické soustrojí na otevření stavidla.
Demontáž i zpětná montáž uzávěrů proběhla pomocí jeřábu, který je součástí vybavení
sdruženého objektu. Závěrečná úprava povrchu těles uzávěrů, táhel i ostatních konstrukcí byla
provedena nátěrem s atestem pro pitnou vodu. Po celou dobu rekonstrukce byla vždy jedna
spodní výpust funkční.

Obrázek 8: Zpětná montáž a spouštění do šachty uzávěru

4. FÁZE FUNKČNÍCH ZKOUŠEK UZÁVĚRŮ
V první fázi byl uzávěr s novým hydraulickým agregátem odzkoušen před zavodněním
šachty. Vizuálně, z vnitřního prostoru potrubí spodní výpusti, byl kontrolován jeho pohyb
a sledováno dosednutí těsnící gumy na těsnící nerezovou plochu kruhového profilu. (Vůle
uzávěru při pohybu mezi kolejnicemi byly eliminovány novými nerez návarky pojezdových
kol. (Jejich výkresový průměr byl ještě pro jistotu před obrobením projektantem osobně
konfrontován s roztečí kolejnic přímo v šachtě uzávěrů, spolu s kontrolou rovnoběžnosti
pojezdových kolejnic s kolejnicemi opěrnými.) Největším problémem bylo nastavování vůle
(vzdálenosti) těsnění tabule od dosedací plochy na potrubí pomocí excentrických
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nastavovacích šroubů v osách pojezdových kol. To si vyžádalo u obou uzávěrů vždy
maximální nasazení a trpělivost pracovníka zhotovitele uzavřeného v šachtě uzávěru.
V další fázi bylo zavodněno potrubí spodní výpusti včetně šachty rychlouzávěru spolu
s odstraněním provizorního hrazení a uzávěr odzkoušen za vyrovnaných tlaků. Proběhlo
měření a kontrola časů a tlaků při otvírání, plnící poloze i zavírání a rovněž byla ověřena
hodnota průsaků, která odpovídá hodnotě přibližně 2,0 l/s, což je ve shodě s technickou
normou TNV 75 0910 o dovolených průsacích uzávěrů VD. Pracovní tlak hydraulického
systému při zdvihání ve vyrovnaných hladinách 1,5 MPa odpovídá výpočtovému předpokladu
konstruktéra, kdy hydraulický válec překonává pouze vlastní tíhu tabule a táhel.
V závěrečné fázi bylo ještě přistoupeno k ověření hlavní funkce rychlouzávěru a to pokusu
uzavření do průtoku odpovídajícímu hodnotě 27 m3/s, což je zhruba 55 % kapacity jedné
spodní výpusti (provozní omezení z důvodu vyhlašování I. SPA pod hrází). Pracovní tlak
hydrauliky při otevírání při jednostranném tlaku se pohybuje na hodnotě 2,5 MPa, který je
mírně nižší oproti předpokladu. Při tomto stavu překonává hydraulický válec vlastní tíhu,
valivý odpor kol a třecí sílu přilnutí gumového těsnění.
Při zkouškách nebyly zjištěny žádné závady ani jiné negativní projevy celého zařízení a je
možno konstatovat, že oba uzávěry jsou nadále schopny plnit svoji funkci havarijního
uzávěru.
Technické údaje uzávěru
Rozměry tabule: (š x v x tl) 2960 x 2600 x 657 mm
Průměr těsnící plochy 2320 mm
Hmotnost - původní výkresová: ocel 4800 kg + betonové přitížení 2300 kg = 7100 kg
Hmotnost – skutečná po převážení: 8450 kg (s původním přidaným ocelovým závažím)
Hmotnost – po provedených úpravách zesílením konstrukce + 595 kg = 9045 kg
Hmotnost – celková suchá včetně táhel a čepů (2455 kg) = 11500 kg
Na tuto hmotnost byla ověřena ovládací síla zdvihu hydraulického agregátu a zároveň
ověřena tíhová síla postačující k uzavření do průtoku.

5. ZÁVĚR
Jak již bylo naznačeno v úvodu článku, řešením celé rekonstrukce bylo zachování původních
parametrů hydraulického agregátu (včetně hydraulického válce) a jeho výroba byla vlastně
kopií původního zařízení, avšak za použití materiálů odpovídajících současným požadavkům,
s analýzou statického i dynamického namáhání celé technologické konstrukce. Spolehlivost
návodních uzávěrů, plnících havarijní funkci uzavření spodní výpusti do průtoku (při selhání
regulačního uzávěru) je pro provozovatele každého vodního díla klíčová, obzvláště jedná-li se
o strategickou zásobárnu pitné vody jakou je VD Švihov na Želivce. A jeden velice důležitý
poznatek na závěr - ne vždy odpovídá skutečné provedení konstrukcí původním výkresům
v projektové dokumentaci. Proto je žádoucí, aby při každé úpravě, opravě či jiném zásahu do
zařízení, bylo vše pečlivě zdokumentováno, zakresleno a hlavně uchováno. Technologická
zařízení vodních děl se již v návrhu dimenzují na vyšší životnost a odolnost při opakovaném
dynamickém zatěžování. Jejich rekonstrukce se potom provádí mnohdy již s další lidskou
generací a jakákoli informace o změně či úpravě konstrukce během její životnosti a provozu,
potvrzuje svou „cenu zlata“. Rovněž cenné zkušenosti zhotovitele s obdobnou problematikou
významně sehrávají svou roli v celé fázi realizace díla.
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SANÁCIA TRHLÍN NA OCHRANNÝCH HRÁDZACH
TOKU LATORICA
Peter Mackovjak, Ján Sinai, Ladislav Fabian
Vodohospodásrka výstavba, štátny podnik, Bratislava

Alena Miščíková
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice
ABSTRAKT: Ochranné hrádze Latorice v staničení km 0,000 – 24,000 na pravej strane
a km 0,000 – 32,000 na ľavej strane sú podľa platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 458/2005 z 12.9.2005 Z. z. zaradené do druhej kategórie. Napriek
absencii merných zariadení slúžiacich k výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu, je
bezpečnosť a prevádzkyschopnosť vodných stavieb hodnotená na základe pravidelných
vizuálnych obhliadok. Najčastejšími poruchami, s ktorými sa na daných stavbách stretávame je
poškodzovanie prejazdom motorových vozidiel a diviačou zverou. V poslednom období sa však
čoraz častejšie vyskytujú pozdĺžne trhliny, ktoré svojimi parametrami značne ohrozujú
bezpečnosť stavby a vyžadujú si patričnú pozornosť a okamžitú sanáciu. Práve vhodný výber
druhu sanácie a jeho prevedenie rozhoduje o bezpečnosti vodnej stavby pre jej ďalšiu prevádzku.

1. ÚVOD
Rieka Latorica pramení na Ukrajine vo Východných Karpatoch a Slovenskom preteká jeho
juhovýchodnou oblasťou. Spolu s Ondavou vytvára rieku Bodrog. Má celkovú dĺžku 188 km,
odvodňuje územie s plochou 7 700 km², pričom na území Slovenska meria 38 km a plocha
povodia je 2 486 km². Na našom území je typicky nížinnou riekou, vytvára veľké množstvo
meandrov, slepých ramien i riečnych ostrovov. Preteká cez CHKO Latorica, územím lužných
lesov a močaristých lúk. Koryto rieky bolo v minulosti upravované bagrovaním a budovaním
ochranných hrádzí, čím bolo sčasti vytvorené nové koryto. Ochranné hrádze rieky Latorica sú
podľa platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005
z 12. 9. 2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technickobezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného
dozoru a prílohy č. 1 k tejto vyhláške pre kritériá kategorizácie, zaradené do II. kategórie a to
v staničení km 0,000 – 24,000 na pravej strane a km 0,000 – 32,000 na ľavej strane.

2. VÝKON TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉHO DOHĽADU
Rovnako ako u ostatných vodných stavieb, aj na ochranných hrádzach Latorice je
zabezpečený technicko-bezpečnostný dohľad. Keďže samotné stavby nie sú vystrojené
žiadnymi meracími zariadeniami, hodnotenie ich bezpečnosti a prevádzkyschopnosti sa
vykonáva na základe vizuálnych obhliadok pracovníkov vlastníka stavby, ktorých pozornosť
je zameraná predovšetkým na lokalizovanie priesakov telesom resp. podložím hrádze, ich
deformácie či poškodenia vplyvom prostredia (erozívne brázdy po zrážkovej činnosti,
poveternostné účinky, zosuvy brehov, účinky stavebných prác, materiálové jamy v blízkosti
hrádze, účinky vegetácie a živočíchov, nepovolané zásahy tretích osôb, zosuvné územia
v blízkosti hrádze). Práve posledne spomínané poškodenie vplyvom prostredia v podobe
pozdĺžnych trhlín vznikajúcich pri zmrašťovaní sa zeminy je v poslednom čase veľmi častý
problém pozorovaný nie len na spomínaných ochranných hrádzach Latorice.
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3. NAJČASTEJŠIE PORUCHY OH LATORICE ZA POSLEDNÉ
OBDOBIE
Za posledné obdobie sa na OH Latorice najčastejšie vyskytovali poškodenia hrádzí prejazdom
mechanizmov, diviačou zverou (najčastejšie v jesennom období takmer na všetkých úsekoch)
a odcudzením opevňovacích betónových prefabrikovaných tvárnic o rozmere 0,50 x 0,50 m.
Tieto boli v minulosti vybudované ako vlnolamy, no v súčasnosti je ich potreba diskutabilná,
z dôvodu zarastenia zátopovej oblasti vegetáciou. Tá svojim pôsobením zmierňuje silu vetra
a v konečnom dôsledku je ohrozenie svahov hrádzí pôsobením vĺn minimálne. Nielenže
uvedené prefabrikáty v súčasnosti nie sú potrebné, počas kosieb predstavujú riziko
poškodenia techniky používanej práve počas kosby. V miestach ich výskytu je nutné
vykonávať údržbu ručne, čo predlžuje a komplikuje samotný proces. Vhodným riešením by
bolo zmiernenie svahu prísypom betónových tvárnic s následným zatrávnením. Z pohľadu
TBD uvedené riešenie neohrozuje bezpečnosť svahu, naopak, dôjde k zvýšeniu stupňa
stability a z pohľadu údržby hrádze bude sanovaný úsek dostupnejší pre mechanizmy.

Obrázok 15: ĽOH Latorice s opevnením svahu betónovými
tvárnicami 0,50 x 0,50 m (8. 10. 2013)
Jednou z najzávažnejších porúch, ktorá sa na ochranných hrádzach čoraz častejšie
vyskytuje, sú pozdĺžne trhliny na mnohých sledovaných úsekoch, či už na ľavostrannej alebo
pravostrannej hrádzi. Hlavným dôvodom ich výskytu je zmrašťovanie sa zeminy vplyvom
dlhého suchého obdobia. Uvedené ryhy môžu značne oslabiť celkovú stabilitu hrádze
a v prípade zrážkovej činnosti dochádza v týchto miestach k priamemu zatekaniu vody do
telesa hrádze. Všetky uvedené faktory výrazne zhoršujú bezpečnosť stavby. V septembri 2012
bola v mieste trhliny ľavostrannej OH z dôvodu zistenia rozsahu poškodenia hrádze do hĺbky
prevedená kopaná sonda 1,50 x 0,50 m. Z výsledkov bolo zistené, že sa jedná len o povrchové
poškodenie s max. hĺbkou cca 10 cm. Napriek uvedenému vlastník stavby vykonal
preventívne sanáciu trhlín ich zasypávaním ílovitým materiálom, aby sa obmedzilo zatekanie
vody do telesa hrádze.
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Obrázok 16: Trhlina na ľavostrannej OH
Latorice (7. 9. 2012)

Obrázok 17: Kopaná sonda na ľavostrannej OH Latorice
(11. 9. 2012)

120

3.1 SANÁCIA TRHLÍN NA PRAVOSTRANNEJ OH LATORICE
V septembri 2015 však došlo na pravostrannej OH Latorica v staničení 0,150 – 0,400
k vzniku nových pozdĺžnych trhlín, ktoré však svojimi parametrami presahovali doteraz
lokalizované trhliny. Miestami mali hĺbku cca 1,50 m, šírku cca 0,15 m a dĺžku rádovo
desiatky metrov. Z dôvodu ich značného rozsahu bola vykonaná obhliadka hlavným
zamestnancom dohľadu poverenej organizácie.

Obrázok 18: Poškodený úsek pravostrannej OH Latorice - pohľad
proti vode (18. 9. 2015)

Obrázok 19: Trhlina o šírke cca 10 cm
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Obrázok 20: Trhliny na poškodenom úseku pravostrannej OH
Latorice
Po miestnej obhliadke poškodeného úseku bolo prijaté rozhodnutie o nutnej sanácii týchto
trhlín. Po zvážení rôznych alternatív na sanáciu pristúpil vlastník stavby v prvej polovici
októbra k vypĺňaniu najväčších trhlín granulovaným produktom Bentopress frakcie
0,5 – 2,5 mm, ktorý je vyrábaný zo selektívne ťažených, prírodných, aktivovaných
bentonitov. Menšie trhliny boli ponechané bez sanačných zásahov. Samotný proces vypĺňania
bol bez použitia špeciálnych prostriedkov, t.j. granulovaný produkt bol pozvoľna sypaný do
vzniklých puklín s miernym zhutňovaním. Vlastnosti použitého materiálu umožňujú
zväčšenie jeho objemu až o 200 %, čo má za následok vodotesné vypĺňanie trhlín.
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Obrázok 21: Sanácia trhlín pomocou granulovaného produktu
Pri nasledujúcej kontrole cca týždeň po vykonaní sanačných prác bola badateľná zmena
objemu použitého materiálu na jeho povrchu. Pukliny boli v hornej časti vyplnené, čo však
nie je možné tvrdiť, že došlo k ich úplnému vyplneniu. Hlavným dôvodom je spôsob
vykonania zásypu, ktorý neumožňoval dôkladnejšie vypĺňanie hlbších vrstiev. Ďalším
z faktorov mohla byť mierna vlhkosť, pri ktorej sa zmena objemu veľkosti nemusela
dostatočne prejaviť. Tento problém bol pozorovaný aj cca 1 týždeň po zásype, kedy v hlbších
vrstvách bol materiál v pôvodnom stave. Tieto okolnosti mali za následok miernu deformáciu
svahu ochranných hrádzí nad vzniknutými trhlinami. Pri svojvoľnom uzatváraní sa trhlín
došlo tiažou zeminy v oblasti nad trhlinami k vzniku miernych zosuvov, resp. deformácií. Pri
trhlinách menšieho rozsahu tento problém nebol pozorovaný.

Obrázok 22: Granulovaný produkt cca 1 týždeň po zásype
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4. ZÁVER
Aj napriek zisteným miernym deformáciám svahov ochranných hrádzí v miestach výskytu
trhlín môžeme konštatovať, že výber a spôsob sanácie za pomoci granulovaného produktu na
báze prírodných, aktivovaných bentonitov bol vhodnou alternatívou. Čiastočným vyplnením
trhlín sa predišlo výraznejším deformáciám svahov, ktoré by bolo potrebné pre ďalšiu
prevádzku vodnej stavby opätovne sanovať (dosypať) do pôvodného sklonu a tvaru. Rovnako
tak sa zamedzilo priamemu zatekaniu povrchovej vody do hlbších vrstiev hrádze v prípade
výdatnej zrážkovej činnosti, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na stabilitu svahu. Pre
budúcnosť je však potrebné prehodnotiť spôsob aplikovania uvedeného materiálu, aby sa jeho
vlastnosti prejavili výraznejšie, tj. pri vyššej vlhkosti dosiahnuť zväčšenie objemu. No
podstatne dôležitejšie je v prípade dlhodobo suchého obdobia zabrániť vzniku trhlín veľkých
rozmerov, ktoré boli pozorované na poškodenom úsek ochrannej hrádze Latorice. Hlavným
faktorom je zachovať hrádze dostatočne vlhké. Jednou z možností je priebežné kropenie
hrádzí. Je už na vlastníkovi stavby prehodnotiť rôzne metódy, ako tento stav dosiahnuť
a hlavne finančnú záťaž – či je vhodnejšia prevencia alebo sanácia.
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50 LET KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ SESUVU
ŘEČICA V NÁDRŽI ŠANCE
Stanislav Novosad
NOVOSAD IG/EG

Tomáš Skokan
Povodí Odry, státní podnik
ABSTRAKT: Sesuv Řečica byl identifikován a studován v rámci IG průzkumu pro
obvodovou komunikaci nádrže vodního díla Šance. Prognóza jeho oživení v důsledku
zatopení paty svahu se potvrdila po naplnění nádrže v roce 1970 a 1972. Na základě
závěrečné zprávy zpracované vedoucími pracovníky projektanta, investora a TBD bylo
rozhodnuto nerealizovat preventivní stabilizaci sesuvu – odhadované náklady dosahovaly
násobku materiálních škod způsobených extrémně rychlým pohybem sesuvu, který není
možné vyloučit. Pro maximální snížení pravděpodobnosti ohrožení života a zdraví osob
nacházejících se na sesuvu v okamžiku jeho rychlého pohybu, bylo rozhodnuto kontinuálně
sledovat pohyb sesuvu a hlavní faktory ovlivňující jeho průběh s cílem postupně získat
poznatky umožňující předvídat přechod od velmi pomalého pohybu v katastrofálně rychlý
s předstihem řádově jednotek hodin, což by umožnilo včas evakuovat, resp. zabránit vstup
osobám do ohrožených míst. V příspěvku jsou shrnuty poznatky získané za 50 let
monitorování pohybu a hlavních faktorů ovlivňujících jeho průběh. Závěrem jsou nastíněny
možnosti postupné stabilizace sesuvu na příkladu současně realizované částečné stabilizace
v rámci těžby materiálu sesuvu pro přísyp hráze.

1. HISTORIE

V rámci inženýrskogeologického průzkumu (IG) pro obvodové komunikace VD Šance byla
identifikována řada morfologicky zřetelných starých sesuvů, zejména na údolních svazích
obrácených k jihu. Podrobný průzkum a zhodnocení rizik pro bezpečnost vodního díla se
uskutečnil v případě sesuvu na jižním svahu Čupelu (943 m n. m.) v údolí Řečice, jehož
stabilita mohla být nejvíce ovlivněna zatopením paty svahu vodou v nádrži – viz obrázek 1.
Realizace podrobného průzkumu byla podpořena zkušeností z katastrofálního sesuvu do
nádrže přehrady Vajont v Itálii, ke kterému došlo v říjnu 1963.
IG 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 "Řečica". Z komplexních průzkumných prací - kopané šachtice s rozrážkami,
sondové rýhy, geofyzikální 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 úlomky deskovitých pískovců, přičemž
prohnětené jílovce vytváří základní hmotu smykové zóny. Sondovacími pracemi a geofyzikou
byla ověřena mocnost sesuvu 14 - 20 m - viz obrázek 2.
Na základě výsledků IG průzkumu sesuvu Řečica 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 - 1972.
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Obrázek 1: situace sesuvu v nádrži Šance

2. MODELOVÁNÍ VLIVU SESUVU
VD ŠANCE, RIZIKOVÁ ANALÝZA

NA

NÁDRŽ

A OBJEKTY

Následky případného katastrofálně rychlého pohybu - pohybu dosahujícího rychlost až 10 m/s
- byly zkoumány v r. 1967 na hydraulickém - fyzikálním - modelu nádrže v rámci
výzkumného úkolu Vědeckovýzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství při
fakultě stavební VUT v Brně.
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
Po ověření aktivizace sesuvu v letech 1970 až 1972 byla na žádost odborné komise
MZVLH pro uvedení VD Šance do trvalého provozu zpracována v r. 1973 pracovníky TBD
a zpracovatelem inženýrskogeologického průzkumu zpráva, jejímž cílem bylo posoudit
celková rizika vyvolaná aktivizací sesuvu Řečice. Ze zprávy – dnes bychom ji nazvali
rizikovou analýzou - 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. Zároveň však zpráva
zdůrazňuje, že:
"...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."
"...sesuvný pohyb je "proces, při kterém může docházet ke změnám rychlosti.... Tato
skutečnost se nepříznivě projeví v podmínkách pro realizaci konečné úpravy svahu po
−

−
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jeho uklidnění, které bude vždy problematické a bude je nutno ověřovat kontrolními
měřeními dlouhodobého charakteru"

Obrázek 2 - Situace sesuvu a objektů pro kontrolní sledování
Oblasti, v nichž je ohroženo zdraví a životy lidí při katastrofálně rychlém pohybu, byly
definovány na základě výsledků hydraulického modelu z r. 1967 takto:
• 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
V letech 1992 až 1996 vypracoval řešitelský tým Ústavu vodohospodářského výzkumu
Fakulty stavební VUT v Brně pod vedením prof. Ing. Milana Daňka, DrSc. na objednávku
Povodí Odry a.s. "Matematický model následků sesuvu na hladinové poměry ve zdrži VD
Šance".
Výhodou matematického modelu oproti fyzikálnímu modelu byla především možnost
operativního ověřování vlivu změn okrajových podmínek - rychlosti sesuvu, mocnosti
a objemu části sesuvu vnořené do nádrže, úrovně hladiny v nádrži v okamžiku velmi rychlého
sesutí atd. - na výšku sesuvem generované vlny a její časoprostorový vývoj, bez nutnosti
uchovávat a udržovat rozměrný fyzikální model nádrže. Změny okrajových podmínek
vyplývají postupně z poznatků, získaných z kontrolního sledování chování sesuvu a jejich
interpretace.
Výsledky matematického modelování v podstatě potvrdily závěry z fyzikálního modelu
a dále ověřily, že ani při zvýšení rychlosti nad 10 m/s nedojde k významnějším změnám
v rozsahu prostoru ohrožení.
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3. INSTRUMENTACE PRO KONTROLNÍ SLEDOVÁNÍ SESUVU
Již v roce 1966 – před dokončením hráze - bylo zahájeno kontrolní sledování pohybu sesuvu
Řečica geodetickými metodami s cílem ověřit zda dojde vlivem zatopení paty svahu k oživení
pohybu starého sesuvu. Geodetická metoda – polygonometrie – se ukázala málo přesnou pro
dosažení hlavního cíle kontrolního sledování – analyzovat vliv rozhodujích faktorů na rozvoj
pohybu, aby bylo možno včas upozornit na nebezpečí rychlého pohybu a tak zabránit ztrátám
na zdraví a životech lidí.

Obrázek 3- Časový průběh pohybu sesuvu Řečica od r. 1969
Po objevení zřetelných známek pohybu na deformované pravobřežní obvodové
komunikaci bylo proto zahájeno v srpnu 1972 měření délkových základen přes zřetelně se
projevující obvodové trhliny v odlučné oblasti sesuvu. Základny BRMS (Bod Relativního
Měření Sesuvu) – viz výsledky na obrázku 3 – měřené cca v intervalu dvou týdnů poskytly
první poznatky o velmi proměnné rychlosti pohybu svahu v závislosti na srážkách.
V roce 1984 bylo zpřesněno měření na okrajových trhlinách instalací extensometrických
trianglů – vždy dva body situované na stabilním území a jeden bod na sesuvu - nazvané
Základny Pásmové Extenzometrie (ZPE). Celkem bylo na sesuvu Řečica instalovány tři ZPE
– viz obrázek 2. Ze změn vzdáleností bodu na sesuvu od stabilních bodů a současného měření
změn rozdílů jejich výšek jsou počítány prostorové vektory pohybu bodu na sesuvu. Chyba
těchto měření nepřesahuje ±1 mm, což umožnilo získat představu o proměnlivosti rychlosti
pohybu i při intervalech mezi měřením 10 až 20 dnů. Z výsledků však vyplynula vysoká
pravděpodobnost ještě mnohem rychlejších změn rychlosti, ke kterým může docházet řádově
v hodinách.
Potřebná četnost měření byla vyřešena až v roce 1993 instalací tyčových extenzometrů
s automatickým odečtem pohybu, tj. změny vzdálenosti volného konce laminátové tyče,
ukotvené v sesuvu, od stabilního bodu mimo sesuv. Tyto Základny Tyčové Extenzometrie –
ZTE jsou instalovány celkem tři, ZTE-3 a ZTE-5 v místech starších ZPE a ZTE-21 ve střední
části hlavní odlučné trhliny, kde byl očekáván nejvýraznější pohyb. Časový interval
automatického odečtu do povodně v červenci 1997 byl šest hodin. Na základě výsledků
z průběhu povodně byl zkrácen na 1 hodinu.
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V současnosti jsou údaje z automatických měření pohybu na tyčových extenzometrech
hlavním zdrojem informací o momentálním chování – rychlosti sesuvu. Měření
extenzometrickým pásmem na ZPE a ZTE, které slouží jako kontrola automatického odečtu
a celkové funkce tyčového extenzometru se realizuje dvakrát ročně.
Geodetická kontrola pohybu prošla vývojem od původní polygonometrie přes využití
laserových dálkoměrů až k současnému použití totálních stanic. Kontrolní měření prováděné
zpravidla jednou ročně slouží především ke kontrole stálosti v poloze stabilních bodů
v trianglech ZPE a ZTE a rovněž k ověření rozdílu mezi rychlostí střední části a paty sesuvu
a jeho okrajů, kde jsou ZPE a ZTE situovány. Střední část representuje kontrolní bod 306,
patu sesuvu body 52 a 307.
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 ve střední části sesuvu - viz obrázek 2. 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.
Snímače v obou studnách jsou umístěny těsně nad pohybem deformovanou částí studny,
pronikající smykovou zónou, a měří výšku hladiny p.v. nad snímačem, tedy prakticky výšku
vody nad smykovou zónou. Údaje ze studny K-7 jsou periodicky kalibrovány srovnáním
s hladinou v nádrži za klidných období konstantní hladiny, bez srážek a vyjadřovány
v m n. m.
V roce 1998, zejména na základě zkušeností získaných během povodně v červenci 1997,
byla realizována další etapa modernizace instrumentace sesuvu. Její součástí byla instalace
automatického celoročního srážkoměru v prostoru odlučné oblasti sesuvu (společný objekt se
ZTE-21) a instalace ústředen umožňujících dálkový přenos dat z měření hladiny p.v. ve studni
K-6 a měření pohybu a srážek v prostoru ZTE-21.
4. SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH POZNATKŮ
Z časového průběhu celkového pohybu sesuvu Řečice vyplývají následující poznatky:
• K nejvýraznější reaktivizaci sesuvu došlo v období od 11/1971 do 08/1972, příčinou
bylo patrně uvolnění kumulované energie v dolní - pasivní - části sesuvu po
nadlehčení paty sesuvu vodou vzdutou v nádrži. Reaktivizace v tomto období
probíhala retrogresivně od paty svahu vzhůru.
• K ukončení reaktivizace horní části sesuvu patrně došlo v průběhu povodně v srpnu
1972, od této doby se sesuv pohybuje prakticky jako jeden celek, o čemž svědčí
měření na BRMS a později přesnější měření na ZPE-3,4 a 5 a ZTE-21 a jejich
srovnání s pohybem středu sesuvu reprezentovaným bodem 306. V období od roku
1972 do roku 1993 lze pozorovat trend postupného zpomalování sesuvu, avšak
přesnější měření na ZPE od roku 1984 prokázala, že rychlost pohybu sesuvu citlivě
reaguje na změny podmínek, zejména na změny hladiny p.v. a vody v nádrži nad
úrovní cca 497 – 500 m n. m.
• od roku 1993 dochází opět k zvyšování dlouhodobých průměrných rychlostí, které
jsou však výrazně ovlivněny i dvěma povodněmi v 09/1996 a 07/1997
Na základě dlouhodobého kontrolního sledování sesuvu Řečice lze předpokládat, že
k udržování pomalého pohybu sesuvu stačí vliv nadlehčení paty sesuvu vodou vzdutou
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nádrží. Tento pohyb bude pokračovat až do vytvoření přirozené zatěžovací lavice z hornin
přemístěných svahovým pohybem na patu svahu a údolní dno. Proces bude dlouhodobý,
urychlován bude zrychlením pohybu v období extrémních srážek, vzdouvajících významně
hladinu p.v. v celém sesuvu. Taková období byla 08/1972, 09/1996, 07/1997 a 05/2010.
Poslední tři povodně proběhly již v období funkce postupně inovovaného kontrolního
systému, za první povodně v r. 1972 byl pohyb monitorován pouze geodeticky a na BRMS
a hladina p.v. nebyla systematicky sledována. Ze všech období jsou známy denní úhrny
srážek, z let 1996 a 1997 i záznamy automatického, kontinuálního srážkoměru na hrázi
vodního díla, z roku 2010 též hodinové úhrny srážek na sesuvu. Podrobně je dále analyzována
povodeň 07/1997.
Z průběhu sledovaných veličin během povodně v červenci 1997 vyplývá několik důležitých
poznatků viz obrázek 4:
• Intenzita srážek dne 6. 7. 1997 cca od 10:00 byla taková, že hladina p.v. ve střední části
sesuvu během šestnácti hodin – do 7. 7. 1997 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 – 38 mm/den.
• Snížení intenzity srážek, zejména v době mezi 7. 7. 1997 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.
• Druhá vlna srážek od 8. 7. 1997 0:00 nedosáhla již obdobné trvalé intenzity jako
6. 7. 1997, avšak nástup hladiny p.v. byl v dopoledních hodinách 8. 7. 1997 ještě rychlejší
než 6. 7. 1997, 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. 1997.Celkový pohyb za 4 dny od 6. 7. 1997 0:00 do 10. 7. 1997
0:00 dosáhl téměř přesně 40 mm a průměrná rychlost tedy 10 mm/den. Během tohoto
krátkého posunu však dvakrát došlo k výraznému zvýšení rychlosti na cca 37 mm/den
a 25 mm/den a to v prvém případě velmi rychle, během 12 hodin.
• Ze zkušeností z monitorovaných sesuvů, jejichž pohyb se změnil na katastrofálně rychlý,
víme, že limit rychlosti, po jehož dosažení došlo k extrémnímu zrychlení je
cca 60 – 100 mm/den [3]. Z ze záznamů rychlosti pohybu svahu vyplývá, že této rychlosti
sesuv Řečica může dosáhnout, stoupne-li hladina p.v. ve studni K-6 nad úroveň 4.0 m nad
smykovou zónu, tj. cca o 30 cm výše než byla 7. 7. 1997 02:00. Pokud by v noci z 6. 7. na
7. 7. 1997 pokračovaly stejně intenzivní srážky ještě několik hodin po půlnoci, byla by
nepochybně tato limitní hranice překonána.
Ze získaných zkušeností vyplynulo, že zrychlení svahového pohybu až k limitu, kdy nelze
vyloučit náhlý přechod do katastrofálně rychlého pohybu, může proběhnout v konkrétním
případě sesuvu Řečica podstatně rychleji, než se na základě předchozích poznatků
odhadovalo. Praktickým důsledkem byla instalace ústředen pro automatické měření pohybu
a hlavních faktorů – hladiny p.v. v sesuvu a intenzity srážek – s možností řízení a odečtů dat
na dálku, prostřednictvím sítě GSM. Takto byly vystrojeny v roce 1998 ústředny na ZTE-21
a ve studni K-6. Od roku 1998 je nastaven interval odečtů měřených veličin na 1 hodinu, což
zaručuje možnost kvazi-kontinuálního sledování vývoje pohybu a působících faktorů, které
ho ovlivňují. V kritických obdobích lze sledovat tento vývoj na dálku prakticky v reálném
čase.
Vlastní příčina přechodu od relativně pomalého, použitou instrumentací sledovatelného,
pohybu ke katastrofálně rychlému je zatím nepoznána a jsou rozvíjeny různé hypotézy pro
řadu obdobně problematických sesuvů ve světě [1],[3].
Pro sesuv Řečica byla zatím navržena mezní rychlost 60 mm/d s tím, že v červenci 1997
bylo dosaženo rychlosti 37 mm/d a k dalšímu zrychlení nedošlo.
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Obrázek 4 - Výsledky kontrolního sledování sesuvu Řečica během
povodně 1997
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5. DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SESUVU ŘEČICA
Posudek bezpečnosti přehrady Šance za povodně zpracovaný po katastrofální povodni v roce
1997 potvrdil, že přehrada patří mezi 5 nejhůře zabezpečených přehrad v České republice. Při
KPV 10 000 dochází k přelití koruny hráze. Z dnešního pohledu nedostatečná kapacita
bezpečnostního přelivu byla hlavním důvodem zahájené stavby realizované od r. 2015
s termínem dokončení v r. 2018 nazvané „VD Šance – převedení extrémních povodní“ (dále
jen stavba). S ohledem na pokud možno komplexní řešení rekonstrukce přehrady i z pohledu
existence sesuvných území v nádrži jsou součástí stavby i objekty řešící bezpečnost hráze při
náhlém pohybu sesuvu v údolí Řečice do nádrže.
V rámci stavby bude provedena částečná stabilizace sesuvu. Pro projekt částečné
stabilizace sesuvu Řečica byl proveden rozsáhlý geofyzikální průzkum doplněný kontrolními
inklinometrickými vrty pro ověření skutečné hloubky smykové zóny. Výsledky potvrdily
charakter sesuvu – planární vrstevný sesuv o mocnosti 6 – 18 m.
V horní severozápadní části sesuvu bude provedeno odtěžení hlinitokamenitých sutí
včetně skalního podloží až na smykovou plochu. Takto získaný materiál bude přemístěn do
spodní středové části sesuvu nad hladinou v nádrži do prostoru vystupující paty sesuvu. Tím
bude dán základ vzniku zatěžovací lavice. Předpokládá se odtěžení cca 200 tis. m3 horniny,
s tím, že do paty sesuvu bude přemístěna zhruba ½ objemu. Druhá polovina odtěženého
objemu skalní horniny mimo sutě bude použita do zatěžovací lavice na vzdušné patě
stávajícího násypu hráze kamenité přehrady ke zvýšení její stability. Součástí stavby je
i rekonstrukce koruny hráze. Koruna včetně vlnolamu bude zvýšena tak, aby při souběhu
transformace PV 100 a náhlého pohybu svahu do nádrže v Řečici nedošlo k přelití koruny.
Dalším opatřením v rámci stavby vyvolané možným sesuvem do nádrže je modernizace
a doplnění systému měření o 3 šikmé 45 m dlouhé lankové extenzometry ve střední části
sesuvu vybavené automatickými snímači pohybu a s dálkovým přenosem zapojeným do
varovného systému.
I přes to, že došlo k výraznému zpomalení pohybu svahu po napuštění nádrže
a v současnosti je dlouhodobý průměrný pohyb menší než 15 mm/rok – díky období sucha
a hladině v nádrži snížené pod úroveň 492 m n. m. - nelze při kombinaci velkých srážek
v úhrnech více než 50-100 mm/den a hladiny v nádrži v retenčním prostoru vyloučit náhlý
rychlý pohyb sesuvu. Částečná stabilizace sesuvu by měla výrazně snížit pravděpodobnost
katastrofálně rychlého sesutí. Podle stabilitních výpočtů [7] by po vybudování projektované
zatěžovací lavice mělo dojít ke snížení stupně stability na hodnotu 0,91, při níž rychlost
pohybu dosáhne cca 60 mm/den – hodnotu považovanou zatím za kritickou – až při hladině
podzemní vody vyšší o 2,5 m než dosud.
Trvalé sledování sesuvu, modernizace, vybudovaný varovný systém ani realizace stavby
řešící přelití koruny hráze, však nemůže zabránit dalším škodám a ohrožení osob na sesuvu,
na protějším svahu a bezprostředně v korytě pod hrází. Zároveň je z dlouhodobého sledování
zřejmé, že k úplnému uklidnění pohybu svahu zatím nedochází. Správce přehrady proto do
budoucna z dlouhodobého hlediska uvažuje s další postupnou stabilizací sesuvu na základě
nových poznatků o chování a příčinách pohybu. Vzhledem k téměř 50. letému odstupu od
posouzení celkového rizika vyvolaného aktivizací sesuvu Řečica uvažuje správce přehrady
o zpracování nové rizikové analýzy, na jejímž základě budeme rozhodovat o dalším postupu
při provozu přehrady a případně o konečné stabilizaci sesuvu.
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VD ŽERMANICE – TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR
Jan Staš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
ABSTRAKT: VD Žermanice je tížná betonová hráz založena ve složitých geologických
podmínkách. Tento fakt je jedním z důvodů, proč dochází na dilatačních spárách ke značným
rozdílům vzájemných posunů hrázových bloků. Toto je jedna z hlavních příčin, proč došlo
k poškození těsnění dilatačních spár. Již v roce 2007 byl zaznamenán silný výtok
v předpokládané úrovni cca 286,1 m n. m. Hlavní průsaky do hráze vykazovala spára 11/12
a 9/10. V důsledku toho došlo k zaplavení spodní části injekční chodby. Protože se degradační
účinky provázené zvýšenými průsaky projevovaly i na dalších spárách vodního díla, vznikla
potřeba zabývat se koncepčně možnostmi opravy. Článek pojednává o již provedených
opravách, aplikaci příložného těsnění a následné injektáži dilatační spáry. Je zde zmapován
postup prací těchto metod těsnění, zvolená technologie opravy a jejich současná účinnost.

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Vodní dílo Žermanice se nachází na vodním toku Lučina a bylo vybudováno v letech 1951 –
1957 pro zásobení ostravského průmyslu provozní vodou. Samotným vzdouvacím objektem
je tížná betonová hráz tvořena 54 bloky, z čehož 20 bloků tvoří boční křídla a 3 bloky jsou
přelivné. Hráz je založena ve složitých podmínkách v okrajovém pásmu karpatského flyše
tvořeném spodnokřídlými břidlicemi. Díky tomuto dochází ke značným rozdílům vzájemných
posunů bloků. Tento fakt je jednou z hlavních příčin poškození těsnění dilatačních spár, což
se v minulých létech projevovalo zvýšenými průsaky na spárách 11/12 a 9/10 a výtoky
zakalené vody do hrázových chodeb.
V roce 2007 byl zaznamenán v úrovni cca 286,10 m n m. silný zakalený výtok. Následně
došlo k zatopení spodní části injekční chodby z důvodu nedostatečné kapacity čerpadla
prosáklé vody, což představovalo cca 5 l/s. Přesná hodnota a místo průsaku nebylo možné
stanovit díky zalomení drenážní šachty, do níž voda vytékala. Po následné analýze průsaků se
předpokládalo, že k porušení těsnění došlo od úrovně 286,50 m n. m a výše. Jelikož se
degradační účinky, které indikují zvýšené průsaky, projevily v určitém rozsahu i na dalších
spárách vodního díla, bylo zapotřebí se opravou dilatačních spár zabývat koncepčněji.
Souhrnným zpracováním problematiky těsnění dilatačních spár betonových tížných přehrad
a hodnocením vhodnosti jednotlivých způsobů opravy spár na VD Žermanice se zabývala
studie s názvem: „Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků“, (Říha a kol.
2009), z níž byly vybrány vlastníkem díla Povodí Odry, s.p. 4 varianty, které byly následně
podrobněji analyzovány v rámci: „Studie proveditelnosti“, (Říha, Špano 2010).

2. MĚŘENÍ TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU
2.1 HRÁZOVÉ POHYBY
Hrázové deformace a pohyby hrázových bloků jsou měřeny na tělese hráze těmito metodami:
- Náklon a průhyb bloků - pomocí měření hrázových kyvadel.
- Relativní posuny na spárách bloků - pomocí měření na deformetrických základnách.
- Náklon bloků ve směru po a proti vodě – měření na klinometrických základnách.
- Svislé a vodorovné deformace hrázových bloků – jsou měřeny geodeticky.
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2.1.1 Měření na hrázových kyvadlech
Rozhraní, kde se mění smysl náklonu po nebo proti vodě je mezi bloky 16 a 19. Předěl, kde
dochází ke změně ve smyslu náklonu k pravému nebo levému břehu, je potom mezi bloky 11
a 13. Maximální hodnota je zaznamenána na kyvadle 13 a představuje 11,11 mm /10 m ve
směru náklonu bloku po vodě a 2,0 mm /10 m ve směru náklonu k levému břehu. Tedy
celkový náklon od roku 1963 představuje u kyvadla 11 hodnotu +27,71 mm a u kyvadla 13
pak +30,65 mm.
2.1.2 Náklon bloků v základové spáře
Největší náklon ze srovnávacích podzimních měření ze září 2014 byl zaznamenán na bloku 12
hodnotou 11,6835 mm/ 10 m. Ke změně velikosti náklonu dochází mezi bloky 8 a 9, kde je
rozdíl z etapy 09/2014 (posun mezi sousedními bloky) v naměřeném náklonu 3,228 mm.
Největší příčný posun je na dilataci mezi bloky 14 a 15 s rozdílem z celkového posunu
6,496 mm.
2.1.3 Posuny bloků na dilatačních spárách
Jedná se o měření relativních vzájemných posunů hrázových bloků, které je prováděno na
deformetrických základnách osazených na dilatačních spárách. V hrázových chodbách jsou
posuny ve smyslu roztažení, případně přiblížení dilatačních spár měřené řádově v desetinách
milimetrů.
2.1.4 Zdvih hráze – svislé posuny
Od roku 2003 se projevil zdvih střední části hráze od bloku 8 po blok 15 a postupné sedání
koruny k oběma břehům. Maximální zvýšení bylo naměřeno na bloku 12, kde byl v roce 2012
naměřen zdvih v hodnotě +5,0 mm.
2.1.5 Svislé a vodorovné deformace hrázových bloků
Jedná se o geodetické měření vodorovných posunů vzdušního líce hráze. Maximální celkový
vodorovný posun je dlouhodobě zaznamenáván na bloku 12.
Z těchto výsledků je patrné, jak se vodní dílo chová během let a jakým způsobem docházelo
k postupné degradaci těsnění dilatačních spár.
2.2 PRŮSAKOVÝ REŽIM
Již v období 2002 – 2007 byl patrný nárůst celkového průsaku, který se periodicky opakuje
při poklesu teploty vzduchu pod 0°C. Významný podíl tohoto celkového průsaku tvořily
průsaky dilatačními spárami 11/12 a 9/10. Velikosti průsaků jsou také závislé na výšce
hladiny v nádrži. Před zahájením opravy těsnění dilatačních spár se maximální celkový
průsak pohyboval cca 5,0 l/s.

3. ŘEŠENÍ OPRAVY DILATAČNÍCH SPÁR
Původní těsnění dilatačních spár mezi bloky 6 až 15 je tvořeno jednostranným klínem,
šestibokou šachticí vyplněnou těsnícím jílem a měděným plechem. Studie proveditelnosti
z roku 2010 (2), se blíže zabývala čtyřmi vybranými variantami řešení opravy. Jednalo se
o tyto varianty:
• V1 – Instalace příložného těsnění v revizní šachtě
• V2 – Oprava jílového korálku
• V5 – Předvrtání otvoru podél spáry a jeho vyplnění injekční směsí, resp. v modifikaci
jiného prvku.
• V11 – Překrytí spáry příložným těsněním z návodní strany bez výraznějšího vypuštění
nádrže (instalace pod vodou).

135

Po podrobném zhodnocení všech čtyř variant bylo přistoupeno na variantu V1 – Instalace
příložného těsnění v revizní šachtě. Metoda se jevila v hodnocených faktorech jako
nejvhodnější. Jako hodnocené faktory byly posuzovány např. provozní spolehlivost
a životnost, požadavek na vypuštění nádrže, podmínky realizovatelnosti, cena apod.
3.1 ZVOLENÁ VARIANTA
Zvolená varianta V1 - Instalace příložného těsnění v revizní šachtě byla projektována
a detailně zpracovaná zadávací dokumentací pro realizaci stavby firmou Pöyry Environment
a.s. v roce 2012. Navržená oprava byla projektem stanovena v rozsahu osmi dilatačních spár.
Řešení varianty spočívalo v překrytí dilatačních spár s použitím vyztužených pryžových
těsnicích pásů šířky 500 mm s profilací umožňující dotlačení resp. umožňující v budoucím
provozu přenesení nestejných deformací sousedících přehradních bloků. Těsnicí pás je pak
kotven po obou stranách dilatační spáry nezávislými kotevními prvky. U-profilové kotevní
prvky jsou 0,6 m dlouhé, kotvené do betonu po 300-400 mm závitovými lepenými kotvami.
Kontrola funkčnosti těsnění je provedena vystrojenými drenážními vrty vedenými z prostoru
mezi korálkem a navrhovaným těsněním.

Obrázek 1: Zkušební pole příložného těsnění
Před samotnou instalací těsnícího systému, bylo zbudováno zkušební pole (viz Obrázek
1), které bylo umístěno na stěně injekční chodby v levém zavázání hráze. Na zkušebním poli
byl simulován tlak vody z nádrže a zkoušela se těsnost a celková funkčnost navrženého
příložného těsnění. Když byla ujasněna technologie těsnění na místě samém, započalo se 11.
11. 2013 se samotnou instalací. Investorem bylo rozhodnuto, že se v první fázi zatěsní čtyři
dilatační spáry z uvažovaných osmi. Skladba těsnícího systému byla volena následovně:
• Těsnící pás tl. 2 mm, šířky 140 mm s proužkem tl. 4 mm ve 4 řadách.
• Šňůra průměru 5 mm omotaná kolem kotvy a dvojitě natažená mezi kotvami.
• Pryžový těsnící pás.
• „U“ profil (kotvící prvek).
• Závity kotev opatřeny Loktaitem č. 577.
• Podložka s navulkanizovanou gumou v celé ploše.
• Podložka klasická.
Před započetím instalace systému bylo potřeba provést přípravné práce. Plocha betonu, na
kterou tyto U-profily pás dotláčely, byla v rámci přípravných prací upravena do hladké roviny
(broušení, sanace, atd.).
Následně bylo přistoupeno k osazení těsnění. Pro horní část těsnění dilatační spáry bylo
voleno překrytí pryžovým pásem šířky 50 cm s jednou pryžovou vložkou pro návrhový
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přetlak 0,17 MPa. Spodní část pak byla vybavena pryžovým těsnícím pásem 50 cm se dvěma
textilními vložkami, schopného přenést zatížení přetlakem 0,32 MPa. Ukončení těsnění bylo
provedeno za pomocí dvou přítlačných dotěsňovacích příčných prvků, které jsou tvořeny
nosníky z nerezové oceli (UPN 160 mm, délky 800 mm) umístěnými napříč přes dilatační
spáru (viz Obrázek 2: Ukončení příložného těsnění). Pro ukončení těsnění dilatační spáry
v patě hráze bylo provedeno plošné dotěsnění dilatační spáry za pomocí injektáže pružným
gelem. To bylo provedeno s použitím vrtů délky 1,0 m injektovanými bočními návrty
vedenými střídavě z obou stran do spáry.
V neposlední řadě byly provedeny kontrolní vrty, které byly instalovány v horní i spodní
části těsnění pro kontrolu tlaku vody za těsněním.

Obrázek 2: Ukončení příložného těsnění
3.2 HODNOCENÍ INSTALOVANÉHO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR
V září 2014 byla dokončena instalace příložného těsnění na 4 dilatačních spárách. Následně
bylo rozhodnuto sledovat funkčnost těsnění přes období, ve kterém dochází k periodicky
opakovaným zvýšeným průsakům přes dilatační spáry. Na kontrolních vrtech byl sledován
tlak vody ve spáře působící na systém těsnění. Již v prosinci 2014, byly na dilatační spáře
pozorovány drobné netěsnosti o velikosti průsaku 0,23 l/s při tlaku 200 kPa. Na spáře byly
pozorovány netěsnosti systému kolem závitových tyčí, které byly znovu dotěsněny (viz
Obrázek 3).
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Nejvyšší tlak byl naměřený na dilatační spáře 11/12 v únoru 2015, kdy dochází vlivem
teplot k nejvyššímu průsaku do hráze. Tlak dosahoval maximální hodnoty 234 kPa a systém
jevil známky deformací pryžového těsnícího pásu. Průsak na dilatační spáře zůstal díky
četným netěsnostem systému nezměněn. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že budou spáry
11/12, 9/10, 10/11 vypuštěny. Následně se tlak sleduje pouze na dilatační spáře 14/15.

Obrázek 3: Netěsnosti kolem závitových tyčí
3.3 INJEKTÁŽ DILATAČNÍ SPÁRY 11/12
Na konci roku 2015 bylo rozhodnuto dočasně utěsnit dilatační spáru 11/12. Navrženo bylo
řešení injektáže dilatační spáry 11/12 po celé její výšce. Práce byly naplánovány do dvou
etap, kdy první etapa proběhla v prosinci 2015 jako injektáž a těsnění celé délky spáry a druhá
etapa je následně naplánovaná jako reinjektáž případných netěsnosti vzniklé po první
injektáži. Navržené řešení bylo provedeno tak, aby odolalo tlaku 0,35 MPa. Na spáře 11/12
byl odstraněn stávající příložný systém těsnění dilatační spáry a byly navrtány otvory pro
osazení injekčních pakrů.
Rozteč injektážních vrtů byla 400 mm. Injektážní vrty byly vedeny střídavě po obou
stranách dilatační spáry, tak aby protínaly dilatační spáru v cca její polovině. Jedním z cílů
bylo zatěsnit dilatační spáru, aby injektážní médium dosáhlo až k těsnění jílového korálku.
Před samotnou injektáží byla dilatace předtěsněna pomocí rychlovazné bobtnající malty
a největší průsaky byly regulovány osazením injektážních hadiček. Samotná injektáž proběhla
pomocí speciálního dvousložkového injektážního čerpadla pro hydrostrukturní gely, kde
injektážním mediem byla hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt GL-95 TX. Následně byly
pakry odstraněny a zatěsněny těsnícím maltou.
Po provedení první etapy injektáže dilatační spáry, nebyl zjištěn žádný průsak na spáře.
V periodicky se opakujícím období rozevírání dilatačních spár, se však objevil drobný průsak
o velikosti cca 0,1 l/s. Z těchto důvodů bude provedena druhá etapa reinjektáže, která by
měla zatěsnit vzniklé netěsnosti první etapy.
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Obrázek 4: Spotřeba injekční směsi

4. ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že vodní dílo Žermanice je založeno ve velmi složitých
geologických podmínkách, které výrazně ovlivňují chování hráze. Dle spotřeby injektované
směsi (viz Obrázek 4: Spotřeba injekční směsi) se lze domnívat, že nejrozsáhlejší degradaci
původního těsnění jílového korálku dochází v úrovni kolísání hladin v nádrži. V dnešní době
probíhá příprava na reinjektáž spáry 11/12. Jakmile bude provedeno zatěsnění (reinjektáž)
spáry 11/12, bude sledováno kolísání průsaků u otevřených spár. Pokud by docházelo
k nárůstu průsaků, pravděpodobně by se přistoupilo k chemické injektáži. Řešení situace bude
upřesněno po vyhodnocení funkce opravy probíhající chemické injektáže.
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REKONSTRUKCE SPODNÍ VÝPUSTI VD JANOV
Jan Svejkovský
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Czech Republic
ABSTRAKT: Postupným vývojem společnosti dochází k přehodnocování zdrojů, podkladů
i technického vybavení vodních děl. Vodní dílo Janov (VD Janov) není výjimkou. Bylo
uvedeno do provozu v roce 1914 jako víceúčelové VD s významným účelem vodárenským
pro zásobování města Mostu a okolních obcí vodou.

Obrázek 1: Vodní dílo Janov – vzdušní líc hráze v době stavby
pravé spodní výpusti
VD Janov bylo sice vybaveno dvěma spodními výpustmi (SV) uvnitř zděného tělesa
hráze, ale pod vodní dílo do vývaru již pokračovala pouze jedna, levá, SV. Druhá, pravá, byla
zavedena do úpravny vody a přiváděla tak surovou vodu z etážového odběrného objektu k její
úpravě. Přehodnocením zdrojů pro úpravu vody a celkové efektivity začátkem 21. století byla
zrušena úpravna vody Janov a pravá SV, kromě krátkého propojení do levé výpusti, nemohla
být samostatně provozována. Pro možnost efektivního provozování VD vzešel požadavek na
rekonstrukci pravé SV jednak z důvodu zvýšení bezpečnosti VD, jednak z důvodu využití
neškodného odtoku z VD při nižší úrovni hladiny vody v nádrži a jednak k budoucí možnosti
využití energetického potenciálu na VD.
Rekonstrukce SV je prováděna ponecháním stávajícího potrubí v tělese hráze,
rekonstrukcí stávajících šoupátkových uzávěrů SV a napojením nového, cca 220 m dlouhého
potrubí, na jehož konci je navržena strojovna SV. Potrubí je navrženo ocelové s plastovou
protikorozní ochranou a je uloženo v zemi. Regulačním uzávěrem je rozstřikovací uzávěr
umístěný do tlumicí komory. Z potrubí SV je navržena krátká odbočka jako nátok k budoucí
malé vodní elektrárně. Délka a místo zakončení potrubí SV bylo limitováno nedostatečně
kapacitním vývarem, památkovou ochranou VD a využitím spádu pro budoucí energetické
využití.
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1. ÚVOD
Vodní díla jsou od počátku věků stavěna z důvodu potřeby ovlivňování množství a kvality
vody v čase. Na straně jedné slouží svému účelu, ale na straně druhé, se stávají potenciálním
rizikem pro své okolí. Musejí se vypořádat se suchem i s povodní. Péče o jejich bezpečnost
a optimální funkčnost je velmi významná.
Požadavky na rámcové zvyšování parametrů vodních děl se v čase vyvíjí podle změn
hodnot ve společnosti. Obvyklé je zpřísňování kritérií, kterým musejí vodní díla vyhovět. VD
Janov je z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly zařazeno do
II. kategorie, vyhovuje bezpečnosti při povodních, zajišťuje dostatečnou stabilitu při působení
veškerých vnějších sil. V současnosti nevyhovuje podmínce uvedené v § 6, odst. 7 vyhlášky
č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, a to podmínce dvou samostatně
použitelných, funkčně na sobě nezávislých spodních výpustích. V době funkčního odběru pro
úpravnu vody Janov ještě podmínce vyhovovalo, ale po zrušení odběru a prodeji úpravny
vody k evidentně jinému než původnímu účelu již požadavek splněn být nemohl.

2. PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE
V tělese hráze byla od počátku vedena dvě samostatná potrubí spodních výpustí, ale
od strojovny u vzdušní paty hráze vedlo levé potrubí do vodního toku Loupnice a pravé
do úpravny vody. Pro zajištění aktuálních legislativních požadavků byla zahájena příprava
rekonstrukce pravé spodní výpusti od paty hráze až do recipientu, vodního toku Loupnice.

Obrázek 2: Demontovaná pravá spodní výpust v místě přechodu
z hráze to terénu, levá spodní výpust před opravou protikorozního
ochranného nátěru – pohled proti vodě
V rámci přípravy byly rozpracovány varianty řešení v několika úrovních.
V jedné se řešilo situační vedení pravého potrubí spodní výpusti. Zaústění pravé spodní
výpusti do kruhového vývaru vedle výpusti levé by bylo z pohledu funkčnosti a provedení
stavby asi to nejjednodušší řešení, ale vývar je kapacitní pouze pro jednu spodní výpust.
Napojování potrubí na odtokové koryto v jiném opevněném místě jednak postrádalo logiku
a jednak z pohledu památkové ochrany VD Janov nebylo toto řešení dále sledováno.
Výsledná varianta nalezla vyústění potrubí až ve vzdálenosti 220 m od vzdušní paty hráze.
V tomto místě již není koryto opevněno a současně se při zmíněné délce potrubí zajistila
obdobná kapacita pravé spodní výpusti jako výpusti levé a současně se dosáhlo zvýšení spádu
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pro možnost budoucího osazení malé vodní elektrárny na odbočce z tohoto potrubí. Tím
nebude do budoucna vyloučena víceúčelovost vodního díla Janov. Pro zajištění potřebné
kapacity spodní výpusti byl pro nový úsek potrubí zvětšen průměr z původních DN 400
na nových DN 500.
V další úrovni se řešil materiál vlastního potrubí spodní výpusti. Diskutovaly se materiály
na syntetické bázi i materiály tradiční. Ze syntetických materiálů byly podrobeny testování
potrubí z HDPE a ze sklolaminátu (HOBAS). Z materiálů klasických šlo o ocel a nerezavějící
ocel. Každé potrubí mělo své kladné i záporné stránky. Jsou uvedeny v Tabulce 1:
Tabulka 1: Porovnání materiálů potrubí
Materiál

Klady

Zápory

HDPE

problematická životnost svárů,
velká pružnost, dlouhá životnost
nevhodné pro ukládání v zemi v
trub
místních podmínách

HOBAS

velmi nízký součinitel tření

křehké potrubí zejména v
atypických tvarovkách a v uložení v
zemi, nevhodné spojování trub

ocel

velká pevnost, při vhodné
protikorozní ochraně dlouhá
životnost, dobrá svařitelnost v
daných podmínkách

aplikace protikorozní ochrany na
stavbě

nerezavějící ocel dlouhá životnost

vysoké pořizovací náklady

Z uvedených materiálů bylo zvoleno ocelové potrubí s dvojitou plastovou protikorozní
ochranou. Na troubách je plastová ochrana nanesena již z výrobní linky, místa svárů se opatří
plastovou manžetou tepelně aplikovanou na stavbě. Vnitřní povrch potrubí nebude
protikorozně ošetřen.

Obrázek 3: Svár na ocelovém poplastovaném potrubí pravé spodní
výpusti
Vzhledem k zaústění potrubí pravé spodní výpusti až pod upravený úsek odtokového
koryta, na kterém je situováno stávající měření v limnigrafické stanici, byla potřeba zajistit
doplňkové měření odtoku z vodního díla Janov. Pro měření byl zvolen příložný průtokoměr
na potrubí uložený v šachtě mimo těleso hráze. Příložný průtokoměr zajistí potřebnou
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přesnost měření a současně nenaruší povrchovou protikorozní ochranu potrubí. Celkový
odtok z VD Janov bude stanoven jako součet průtoku změřeného stávající limnigrafickou
stanicí a nového příložného průtokoměru na potrubí pravé spodní výpusti.
V místě zaústění potrubí pravé spodní výpusti do Loupnice byl navržen výtokový objekt
se strojovnou uzávěrů. Jako regulační uzávěr byl zvolen rozstřikovací uzávěr DN 500 PN 16.
Ostatní uzávěry na potrubí pravé spodní výpusti umístěné v tělese hráze zůstanou stávající
a budou repasována. Ve strojovně uzávěrů byl ponechán prostor na budoucí umístění soustrojí
malé vodní elektrárny.

3. FÁZE REALIZACE
Stavba s oficiálním názvem „VD Janov – výstavba druhé spodní výpusti“ byla zahájena
předáním staveniště v srpnu 2015. Zahájilo se přípravnými pracemi spojenými s přeložkami
inženýrských sítí vyvolanými stavbou. Následovaly zemní výkopové práce v trase pokládky
potrubí a v místě napojení výtoku z potrubí do koryta vodního toku Loupnice. Během
výkopových prací byla postupně likvidována potrubí bývalé vodárenské infrastruktury.
Některá potrubí sice měla být dle projektové dokumentace zachována, ale při realizaci bylo
od zachování původním správcem upuštěno a veškeré původní potrubní sítě byly odstraněny.
Během výkopových prací byly odstraněny pařezy zbylé po vykácení vzrostlých stromů
v podhrází. Výkopové práce se nachází na území uměle vytvořeném při výstavbě hráze
v letech 1911 až 1913. Při výkopech byly odstraňovány i rozvolněné skalní bloky o velikosti
až 2 metry.
Významné práce byly prováděny v místech, kde je situována strojovna regulačního
uzávěru. Oproti projektové dokumentaci byly zastiženy kompaktní skalní výchozy, které bylo
nutné dolámat a upravit projektovou dokumentaci, zejména v oblasti založení objektu.

Obrázek 4: Změna základových poměrů je patrná na skalním
výchozu zasahujícím do obdélníkového půdorysu základů
strojovny regulačního uzávěru; vpravo je podkladní beton
budoucího zaústění pravé spodní výpusti a nyní přeloženého
koryta Loupnice
Na trase potrubí byla osazena prefabrikovaná železobetonová šachta pro možnost umístění
příložného průtokoměru. Do otvorů v šachtě bylo provlečeno potrubí spodní výpusti.
Po provedení veškerých zkoušek kvality potrubí (zejména svárů) budou prostupy v šachtě
s ocelovými přípravky (manžetami) zabetonovány.
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Obrázek 5: Prostup vodoměrnou šachtou v době montáže potrubí
Během výkopových prací byla částečně odhalena levá spodní výpust v místě přechodu
z hráze do terénu. Na tomto potrubí byla opravena protikorozní ochrana nátěrem.
S ohledem k potřebě pohybu osob i strojů na staveništi probíhají výkopové práce po
částech. V části cca 60 m od paty hráze nyní, ke konci března 2016, probíhá svařování
a pokládka 12metrových trub do pískového lože. Kontrola předepsaných vlastností materiálu
potrubí ve svárech je prováděna od technologického předpisu svařování přes vlastní proces
svařování až po vizuální kontrolu provedených svárů, ultrazvukovou a rentgenovou
defektoskopii. Kontrola bude završena tlakovou zkouškou, která bude stejně jako v případě
výkopových prací prováděna opět po částech. Po kontrolách s pozitivním výsledkem bude
možné provést bandážování svárů potrubí a následně je po zhotovených úsecích definitivně
uložit do země.

Obrázek 6: Pokládka potrubí pravé spodní výpusti v prvním cca
60metrovém úseku
Dále je v tomto období realizováno osazení tlumicí komory rozstřikovacího uzávěru.
Tlumicí komora je provedena z nerezového materiálu. Jde o skříň z plechů vyztužených na
rubové straně žebry. Žebra budou zalita v železobetonové konstrukci. Z tohoto důvodu jsou
žebra přerušována, aby bylo zajištěno důkladné a bezezbytkové obetonování komory.
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Součástí tlumicí komory jsou zavzdušňovací potrubí, kterými bude přiváděn vzduch do
vnitřního i vnějšího prostoru rozstřikovaného kužele vody, tedy před a za rozstřikovací
uzávěr.

4. ZÁVĚR
Stavba je nyní v realizaci a její ukončení je dáno smluvním vztahem do 30. listopadu 2016.
Významně se posílí retenční schopnost VD Janov vlivem možnosti vypouštění neškodného
průtoku do recipientu od nižší hladiny vody v nádrži.
Stavba je spolufinancována ze státního rozpočtu z programu Prevence před povodněmi III.
LITERATURA
[1] VP Projekting, s. r. o., Karlovy Vary; VD Janov – výstavba spodní výpusti – PD DUR,
DSP, DPS.
Autor: Ing. Jan Svejkovský
Pracoviště: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Czech Republic
Kontakt: jsvejkovsky@poh.cz

145

VODNÁ STAVBA LOZORNO II. - PRETRVÁVAJÚCE
PROBLÉMY S PRIESAKMI HRÁDZE
A NAVRHOVANÉ RIEŠENIA
Janka Sviteková
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, Slovensko

Iveta Simanová
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Slovensko
ABSTRAKT: VS Lozorno II. má od prvého napúšťania problémy s priesakmi a sufóziou
v podloží hrádze. Projekt stavby uvažoval s realizáciou podzemnej tesniacej steny v telese
hrádze, ktorá mala byť riadne zaviazaná do podložia. PTS však nebola vybudovaná
a namiesto nej boli zrealizované predlžené tesniace koberce z návodnej aj vzdušnej strany
telesa hrádze. Neodborná zmena projektu aj vzhľadom k náročnej geológii profilu hrádze
bola potvrdená prevádzkou VS a jej neustálymi problémami s priesakmi a sufóziou.

Obrázok 23: Situovanie VS Lozorno II. (zdroj Google)
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Obrázok 2: Letecký pohľad na VS Lozorno II. (zdroj Google –
Earth Pro)

1. ÚVOD
Vodná stavba Lozorno II. leží cca. 20 km západne od Bratislavy, v katastri obce Lozorno,
okres Malacky. Priehradný profil je vybudovaný na Suchom potoku v rkm 8,5 pod miestom
sútoku Suchého a Záhorského potoka. Vzhľadom na horský charakter vodného toku je údolná
niva malej šírky. Údolie je čiastočne asymetricky vyvinuté s nerovnakými sklonnými
pomermi. Pôvodný hlavný účel vodnej nádrže Lozorno II. bola akumulácia vody pre jej
využitie na zavlažovanie poľnohospodárskych pozemkov. Poklesom poľnohospodárskej
výroby v lokalite sa voda na zavlažovanie prestala úplne odoberať. Vodná stavba dnes plní
funkciu splošťovania povodňových vĺn, nadlepšovania prietokov v čase sucha a vzhľadom
k blízkosti k hlavnému mestu je to vyhľadávaná rekreačná oblasť.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE VODNEJ STAVBY
V roku 1979 bol pre VS VN Lozorno II. vypracovaný „Odborný posudok pre stanovenie
kategórie pre VN Lozorno II.“ VS bola pôvodne zaradená do III. kategórie. V roku 1994 bola
VS delimitovaná zo správy bývalej Štátnej melioračnej správy (ŠMS), resp. Slovenského
pozemkového fondu, do správy SVP š.p. OZ Bratislava, (pôvodne Povodie Dunaja, š.p.).
Následne bol vypracovaný nový odborný posudok pre stanovenie kategórie. Na základe tohto
odborného posudku Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaradilo v roku 1995 vodnú stavbu
do II. kategórie.
Základné údaje vodnej stavby:
storočný prietok
sanitárny prietok
minimálna prevádzková hladina
maximálna prevádzková hladina
maximálna retenčná hladina
objem nádrže celkový

Q 100 = 8,0 m3 s-1
Q min = 13 l.s-1
211,00 m n. m.
218,60 m n. m.
219,00 m n. m.
2 308 654 m3
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Hlavné objekty vodnej stavby :

Zemná hrádza:
dĺžka hrádze v korune
šírka koruny
max. výška hrádze nad základom
kóta koruny hrádze

Zemná hrádza
Združený funkčný objekt
Vodná nádrž
Odpadové koryto
Zariadenia na meranie a pozorovanie

426 m
5,0 m
16,0 m
220,50 m n. m.

3. PREVÁDZKA VODNEJ STAVBY
Vzhľadom k tomu, že sa v tomto príspevku budeme venovať priesakom a sufózii v telese
a v podloží hrádze, podrobne popisujeme iba objekt hrádze.
Zemná hrádza je vybudovaná z heterogénnych materiálov s tesniacou a stabilizačnou
časťou. Koruna hrádze je na kóte 220,50 m n. m., je opevnená cestnými panelmi. Z návodnej
strany je na korune hrádze umiestnený prefabrikovaný vlnolam. Návodný svah má premenný
sklon. Od koruny hrádze po lavičku má sklon 1:3,4 a od lavičky, ktorá má šírku 7,3 m po dno
má sklon 1:2,5. Táto časť návodného svahu je bez opevnenia. Na kóte 208,00 m n. m. sa svah
napája na tesniaci koberec dĺžky 100 m. Vzdušný svah hrádze má sklon 1:2,5 od koruny
približne po kótu 208,00 m n. m. a ďalej pokračuje sklonom 1:10 a napája sa na rastlý terén.
Celý svah je zatrávnený.
Tesniacu časť hrádze tvorí šikmé stredové tesnenie z ílovitých hlín so sklonom proti
vode, ktoré v päte návodného svahu nadväzuje na tesniaci koberec. Kóta koruny stredového
šikmého tesnenia je 220,30 m n. m..
Tesniaci koberec je zložený z dvoch častí, a to z návodného tesniaceho koberca
a z tesniaceho koberca prechádzajúceho v telesa hrádze na jeho vzdušnú stranu.
Návodný tesniaci koberec tvoria vrstvy ílovitých hlín hrúbky min. 1,0 m, uložené
na vrstve z prachovito-piesčitých hlín hrúbky min. 0,8 m. Koberec má premennú hrúbku.
Vrstva ílovitých hlín je predĺžená až za pätu návodného svahu hrádze. Na nej je položená
vrstva vzdušného tesniaceho koberca, ktorá zabraňuje porušeniu návodného tesniaceho
koberca.
Vzdušný tesniaci koberec je zložený z vrstvy prachovito-piesčitých hlín. Hrúbka vrstvy sa
mení.
Stabilizačná časť hrádze plní funkciu bezpečnosti. Návodná stabilizačná časť je tvorená
vrstvou ílovitých pieskov a vrstvou piesčitých štrkov. Vzdušnú stabilizačnú časť tvorí vrstva
ílových pieskov. V nej sa nachádza šikmý a vodorovný drén z piesčitých štrkov. Vnútorný
drén zberá vodu presiaknutú tesniacou časťou hrádze a odvádza ju k drénu na päte vzdušného
svahu. Podložie hrádze nie je tesnené.
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Obrázok 3: Geologický profil v mieste osadenia odľahčovacích
sond vnútorného drénu
Prvé napúšťanie nádrže vodnej stavby bolo v jeseni roku 1986. Vykonávalo sa po etapách
dosiahnutia hladín v nádrži na kótu 211,00 čo zodpovedá min. prevádzkovej hladine, 214,00;
217,00; a 219,00 m n. m. Už počas tohto napúšťania sa vyskytli problémy so zvýšenými
priesakmi v pozorovacích sondách. Stanovené limitné hodnoty boli zaznamenané už v čase,
keď bola nádrž napustená na hladinu cca 215,30 m n. m.. Objavilo sa zamokrenie na
ľavostrannom zaviazaní hrádze a v miestach meandrov starého koryta potoka. Po úplnom
napustení nádrže na kótu 219,00 m n. m. bola HPV v okolí sondy PV-8 situovanej v zázemí
vyššie ako bola hlava vrtu, a voda vytekala zo sondy na terén. Vtedajší vlastník VS Štátna
melioračná správa Bratislava dala vypracovať elaborát „Posúdenie priesakov ľavostranného
zaviazania hrádze“. Na základe geofyzikálnych parametrov prúdenia vyplynulo, že celý
priestor hrádze bol postihnutý procesom sufózie – tj. vyplavovaním jemných frakcií skeletu
horninového prostredia. K sufózii dochádza z dôvodu nepriaznivých geometrických vlastností
zemín v podloží (štrkovo-piesčité zeminy a zvetralé podložie granitoidnej formácie).
Dôsledkom sufózie došlo k zničeniu niektorých pôvodných vrtov, bola úplne eliminovaná ich
pôvodná funkcia, keď sediment vyplnil celú perforovanú časť vrtu. Závery vypracovaného
posudku odporúčali prehodnotiť medzné hodnoty, zrealizovať prísyp na päte hrádze a za
vzdušnou pätou hrádze do min. výšky 205,00 m n. m. a bez sanačných zákrokov
(dobudovania podzemnej tesniaca steny) trvale neprekračovať výšku hladiny vody v nádrži na
kóte 216,00 m n. m. Ďalej bolo odporučené dobudovať podrobnejší pozorovací systém na VS.
Tu treba poznamenať, že už pôvodný projekt uvažoval s vybudovaným podzemnej tesniacej
steny s podrobnejším zabudovaním merných a pozorovacích zariadení. Vtedajší investor
podcenil požiadavky projektu a vybudoval VS bez podzemnej tesniacej steny a niečo ušetril
aj na nevybudovaných merných zariadeniach.
Na základe uvedených odporúčaní a poznatkov z prevádzky bol v rokoch 2000 -2002
vybudovaný nový systém pozorovacích sond, odvodňovacích sond na päte hrádze pre
zníženie filtračných rýchlostí a na obnovu funkčnosti pätného drénu bola zrekonštruovaná
ľavá vetva drenážneho systému, ale nebola vybudovaná PTS.
Niektoré novovybudované zariadenia boli napojené na systém automatizovaného
diaľkového prenosu a to hladiny vody v nádrži, vo vývare, teploty ovzdušia do prevádzkovej
budovy na vodnej stavbe, HPV vo vrtoch PV-7 a PV-8 osadených v zázemí. Následne začal
vlastník VS SVP , š.p., prevádzkovať režim hladiny v nádrži v zmysle pokynov
manipulačného poriadku. Okrem mimoriadnych stavov bola hladina udržiavaná na max.
hodnotách, na kóte 218,60 m n. m..
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Na problém VS upozorňujú aj výsledky geofyzikálneho merania a to hneď po jej
napustení ako aj následne po každom pravidelnom geofyzikálnom meraní, hlavne v oblasti
sledovania vertikálnych rýchlostí a obtekania vody v miestach ľavostranného
a pravostranného zaviazania hrádze do terénu, kde sa odporúčalo vybudovať podzemnú
tesniacu stenu.
Od roku 2002 hlavný zamestnanec dohľadu štátom poverenej organizácie
VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p., Bratislava poukazoval vo svojich hláseniach,
etapových správach, ako ja na rôznych odborných fórach na pretrvávajúci problém
s viditeľnou sufóziou a pomerne vysokým priesakom zaznamenávaným na jednotlivých
vetvách drenážneho systému. Vlastník VS, SVP, š.p. mal snahu o riešenie problému, dal
vykonať viaceré geofyzikálne merania, a v posledných rokoch predložil aj stavebný zámer na
realizáciu PTS, ale zatiaľ to zostáva iba v štádiu príprav.
Vzhľadom k dlhodobo pretrvávajúcim problémom s priesakmi meraných v drenážnom
systéme a výnosom jemného materiálu v pozorovacích sondách a v drenážnych studniach a na
výtokovom objekte drenáže, odporučil hlavný zamestnanec dohľadu v roku 2015 začať
znižovať hladinu vody v nádrži. Na základe doterajšieho vývoja sledovaných javov na vodnej
stavbe bolo skonštatované, že stav priesakov a vynášania materiálu vzbudzuje obavy
o bezpečnosť vodnej stavby (viď. nasledovné obrázky).
Dňa 22. 6. 2015 sa začala postupne znižovať hladina v nádrži z úrovne 218,70 m n. m
Následne boli na VS vykonávané zhustené pozorovania a merania.

Obrázok 4: Zaústenie drenáže do potoka pod VS (27. 4. 2015)

Obrázok 5: Zanesenie merných priepadov v kontrolných šachtách
priesakov
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Obrázok 6 – 7: Výnos materiálu z drenážneho
zachyteného v kontrolnej šachte (27. 4. 2015)

systému

Obrázok 8 – 9: Zanesené merné priepady priesakov v kontrolnej
šachte (27. 4. 2015)
Pri kontrole drenážnej šachty Š 18 bol zistený pomerne intenzívny výver vody z dna
studne a viditeľné vírenie sedimentov. Vzhľadom k tomu, že na dne studne bol usadený
jemný, prevažne piesčitý materiál vo výške cca 30 cm nebolo možné identifikovať presné
miesto a rozsah výveru.

Obrázok 10 -11: Drenážna studňa Š18 – spozorovaný výver a vyťažený materiál z dna studne
(9. 11. 2015)
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Následne bola drenážna studňa vyčistená a bolo z nej vytiahnutých cca 20 kg piesčitého
materiálu. Výver v dne mal nezmenenú intenzitu. Najviac vody totiž do drenážneho systému
vyteká z odľahčovacích studní, ktoré sú súčasťou vnútorného drénu, ktorého funkcia je zber
vody presakujúcej cez tesniacu časť hrádze.

Obrázok 12 – 13: Pohľad na VS pri kóte hladiny v nádrži 215,75
(14. 12. 2015)
Na základe nameraných hodnôt sledovaných priesakov v spádiskovej šachte sa hladina
vody v nádrži znížila do decembra 2015 z prevádzkovej hladiny 218,60 m n. m. na hladinu
215,75 m n. m.
Pri postupnom znižovaní hladiny v nádrži bolo zaznamenávané postupné znižovanie
priesakov na základe pravidelných meraní, ako aj na základe vizuálneho pozorovania,keď sa
znížili celkové priesaky (z 4,48 l.s-1 pri hladine v nádrži 218,00 m n.m., v januári 2015 na
2,61 l.s-1 pri hladine v nádrži 215,80 m n. m. vo februári 2016). Znížili sa výnosy
jemnozrnného materiálu – piesku, ale stále je pozorovaný výver v dne šachty Š18.

4. NÁVRHY RIEŠENIA
Správca vodnej stavby SVP, š.p. dal v roku 2014 spracovať stavebný zámer na odstránenie
nepriaznivých javov na VS. Projektová dokumentácie je spracovaná pre tri varianty a je
zameraná hlavne na vybudovanie podzemnej tesniacej steny.
4.1 ALTERNATÍVA 1
Podzemná tesniaca stena alternatíva 1a, predpokladá podzemnú stavbu, ktorá by bola
vykonaná bez nárokov na zabratie nového územia. Práce sa budú vykonávať tryskovou
injektážou, s injektážnou súpravou umiestnenou na korune hrádze pri minimálnej hladine
vody v nádrži. Tesniaca stena sa zhotoví z koruny hrádze po celej dĺžke medzi ľavo
a pravostranným zaviazaním.
Hĺbka navrhovanej podzemnej tesniacej steny je priemerne 6,0 až 23 m, celkova dĺžka je
419 m, a celková výmera navrhovanej podzemnej tesniacej steny bude cca 6 860 m2.

152

Obrázok 14:Schéma vybudovania PTS v alternatíve 1
4.2 ALTERNATÍVA 2
Alternatíva 2 predpokladá úplné vypustenie nádrže počas injektážnych prác. Práce na PTS
sa budú vykonávať tryskovou injektážou, s injektovacou súpravou umiestnenou na dočasnom
spevnenom násype na návodnej strane hrádze na kóte 217,00 mn.m. Do svahov bude
podzemná stena zaviazaná ozubmi cca 2m do nepriepustnejšieho podložia. Pre pojazd vrtnej
súpravy sa na pravostrannom a ľavostrannom svahu zhotovia vodorovné plošiny dĺžky cca 12
m pre pohyb súpravy a prístupové rampy pre pohyb medzi plošinami. Mimo plošín bude
injektáž vykonávaná z dočasného násypu. Hĺbka navrhovanej podzemnej tesniacej steny je
priemerne 6,0 až 20,0m, celkova dĺžka je 410 m, celková výmera bude cca 6 240 m2.

Obrázok 15 Schéma vybudovania PTS v alternatíve 2
4.3 ALTERNATÍVA 3
Alternatíva 3 predpokladá úplné vypustenie nádrže počas injektážnych prác a pred realizáciou
je potrebné vykonať prieskum na overenie prítomnosti a rozsahu predĺženého tesniaceho
koberca z návodnej strany. Práce sa budú vykonávať tryskovou injektážou, s injektážnou
súpravou umiestnenou na dočasnom spevnenom násype. Pre pojazd vrtnej súpravy sa na
pravostrannom a ľavostrannom svahu zhotovia terasovito vodorovné plošiny dĺžky cca
12 m pre pohyb vrtnej súpravy a prístupové rampy pre pohyb medzi plošinami. Hĺbka
navrhovanej podzemnej tesniacej steny je priemerne 6,0 až 14,0m, celkova dĺžka je 419 m,
celková výmera bude cca 4 570 m2.
Túto alternatívu je možná zrealizovať len za predpokladu, ak sa prieskumom
preukáže existencia tesniaceho predloženého koberca v dolnej časti na návodnej strane
hrádze.
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Obrázok 16: Schéma vybudovania PTS v alternatíve 3

5. ZÁVER
Rekonštrukciu VS je potrebné poňať komplexne ako priestorový problém, nakoľko ani jedna
alternatíva navrhovaných riešení nemusí zaistiť bezpečnosť vodnej stavby a okrem pasívnych
tesniacich prvkov (PTS) je potrebné prehodnotiť aj stav aktívnych protipriesakových prvkov
(drenážnych prvkov, v ktorých dochádza k výverom s výnosom materiálu). Na základe
predkladaných riešení a na základe poznatkov z doterajšieho výkonu odborného technickobezpečnostného dohľadu konštatujeme, že Alternatíva 1, ako jediná rieši aj prípadnú
nedostatočnú tesniacu účinnosť zemného tesnenia.
Až do preukázateľného vyriešenia popisovaného problému je odporúčané prevádzkovať
nádrž so zníženou maximálnou prevádzkovou hladinou 216,00 m n. m.
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DERIVAČNÉ KANÁLE VÁŽSKYCH KASKÁD PO
VIAC AKO ŠESŤDESIATICH ROKOCH PREVÁDZKY
Ivan Voštinár, Dušana Berezňaninová
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, Slovensko

Peter Magula
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany, Slovensko
ABSTRAKT: V súvislosti s viac ako šesťdesiatročnou prevádzkou derivačných kanálov na
vážskych kaskádach sa čoraz viac vynárajú problémy s betónovým tesnením týchto kanálov.
Vplyvom účinku vody v kombinácii s klimatickými podmienkami ako aj inými faktormi
mechanického a chemického charakteru dochádza k poruchám betónových tesnení.
Dôsledkom takýchto porúch sú priesaky cez násyp hrádzí na vzdušnú stranu, resp. do
podložia, čím môže byť ohrozená stabilita hrádzí. Z dôvodu bezpečnosti preto musí správca
týchto vodných stavieb (Slovenský vodohospodársky podnik š.p.) takéto poruchy
a poškodenia odstraňovať.

1. VÁŽSKE KASKÁDY – KONŠTRUKCIA DERIVAČNÝCH
KANÁLOV
Výstavba vážskych kaskád prebiehala v rokoch 1932 – 1963 a patria k najstarším vodným
stavbám v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (Odštepný závod Piešťany,
ktorý má v správe povodie Váhu). Nakoľko oddelenie TBD Žilina vykonáva technicko –
bezpečnostný dohľad nad troma kaskádami, budeme sa bližšie zaoberať iba nimi.
V roku 1932 začala výstavba I. vážskej kaskády haťou v Dolných Kočkovciach a vodnej
stavby (ďalej aj VS) Ladce. Do prevádzky boli uvedené v roku 1936. Ďalšie stupne tejto
kaskády Ilava - Dubnica - Trenčín boli vybudované v rokoch 1940 - 1956. Hornovážska
kaskáda Krpeľany – Sučany – Lipovec, s haťou v Krpeľanoch, bola vybudovaná v rokoch
1953 až 1960. Strednovážska kaskáda Hričov – Mikšová - Považská Bystrica s haťou
a nádržou v Hričove bola vybudovaná v rokoch 1958 - 1963. Dĺžka derivačných kanálov
týchto kaskád je 81,94 km, z toho dĺžka prívodných kanálov je 57,94 km.
1.1 PRÍVODNÉ KANÁLE Z HĽADISKA KONŠTRUKCIE
Priečny profil prívodných kanálov (ďalej aj PK) sa realizoval pri všetkých kaskádach
v lichobežníkovom tvare, s jeho podstatnou časťou prečnievajúcou nad pôvodným terénom.
Návodný svah hrádzí a dno PK sú tesnené betónovým tesnením hrúbky 15,0 a 20,0 cm.
Koruna a vzdušný svah boli zahumusované a zatrávnené. Sklon návodných svahov PK je
1:1,75 a vzdušných 1:3 a 1:1,75. Šírka PK v dne je rôzna a pohybuje sa v rozpätí od 17,0 do
35,0 m. Postup budovania PK bol u všetkých kaskád v podstate rovnaký. Predchádzalo mu
odhumusovanie do hĺbky cca 0,3 m. Zvýšená pozornosť odhumusovania sa venovala najmä
v lokalitách, v ktorých kanále križovali staré korytá vodných tokov, kde sa objavovali slatinné
a bahnité pôdy. Hrádze sa sypali a hutnili po vrstvách hrúbky 0,6 až 0,8 m prevažne
z hrubozrnných zahlinených štrkov. Návodné betónové tesnenie svahov sa budovalo finišermi
v pásoch (lamelách) šírky cca 8,0 m. Škáry medzi lamelami betónového tesnenia sú utesnené
gumeným hranolovým pásom (resp. hrubostennou gumovou hadicou), nad ktorou je
cementová zálievka vystužená oceľovým prútom priemeru 7 mm. Dno kanálov sa betónovalo
v pásoch 10,0 až 15,0 m. Pod dnom sa vybudovala odvodňovacia sieť.
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Odpadové kanály predstavujú časť kanálov pod VE, ktorá je v prevažnej miere zapustená
do jestvujúceho terénu. Svahy odpadových kanálov sa opevňovali zväčša kamennou dlažbou
(prefabrikátmi).

2. PORUCHY BETÓNOVÉHO TESNENIA PRÍVODNÝCH KANÁLOV

Od doby spustenia vážskych kaskád do prevádzky uplynulo už niekoľko desaťročí
a najvážnejšími prejavmi starnutia na kaskádach sú poruchy na betónovom plášťovom tesnení
prívodných kanálov. Vplyvom účinku vody v kombinácii s klimatickými podmienkami
a inými faktormi mechanického a chemického charakteru dochádza k poruchám tesnenia,
predovšetkým v oblasti rozkyvu prevádzkových hladín. Oblasť rozkyvu hladín je značne
porušená predovšetkým pozdĺžnymi trhlinami rôznej šírky. Poškodením sa vyznačujú aj
tesniace prvky dilatačných škár medzi jednotlivými betónovými lamelami a schodiskami do
kanálov. Z pohľadu poškodení betónového tesnenia prívodných kanálov je na tom najhoršie
kaskáda Krpeľany – Sučany – Lipovec, kde až 80 % betónových lamiel v rozkyve hladín je
poškodených.
Dôsledkom porušenia betónového tesnenia sú priesaky cez násyp hrádzí na vzdušnú
stranu, resp. do podložia, čím môže byť ohrozená stabilita hrádzí. Priesaky cez teleso hrádze
sa prejavujú najmä podmáčanou pätou hrádze, resp. vývermi, pričom v ostatnom období boli
zaznamenané aj priesaky, ktoré boli charakterizované vývermi v strede svahu hrádze.

Obrázok 1: PK Sučany (znížená hladina v PK) – poškodenie
betónového tesnenia v rozkyve hladín

Obrázok 2: PK Sučany (znížená hladina v PK) – detail poškodenia
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Obrázok 3: PK Sučany (znížená hladina v PK) – poškodené
schody

Obrázok 4: PK Sučany - jeden z priesakových úsekov, ktorý je
charakterizovaný vytekaním vody z päty hrádze

Obrázok 5: PK Mikšová – plošný priesak ťahajúci sa takmer do
stredu svahu hrádze

157

Obrázok 6: PK Mikšová – sústredený priesak v strede svahu
hrádze

3. OPRAVY BETÓNOVÉHO TESNENIA PRÍVODNÝCH KANÁLOV
Z dôvodu bezpečnej prevádzky prívodných kanálov musí správca týchto vodných stavieb
poruchy a poškodenia betónového tesnenia odstraňovať. Z hľadiska dosiahnutia účinnosti
opravy je najrozhodujúcejšia etapa správnej lokalizácie netesnosti betónového tesnenia. Sú
evidované priesaky, ktoré sa ani po opakovaných opravách nepodarilo odstrániť úplne.
Lokalizáciu týchto priesakov neumožňuje ani vybudovaný pozorovací systém pre TBD.
Systém na hrádzach pozostáva z pozorovacích sond a kontrolných výškových bodov. Aj keď
na uvedených troch kaskádach je situovaných takmer 500 sond, ktoré sú situované do profilov
od seba vzdialených 250 až 1000 m, z poznatkov získaných v rámci dohľadu môžeme
konštatovať, že len veľmi malý počet sond signalizoval zásadné zmeny vo filtračnom prúdení
podzemnej vody, ktoré by bolo možné prisúdiť poruche tesnenia.
Pri pravidelných revíziách vodných stavieb (raz za 15 rokov) sa pri vyprázdnení
derivačných kanáloch zisťuje skutkový stav tesnenia prívodných kanálov. Počas revízií sa
vykonáva prehliadka celého plášťového tesnenia so zakreslením všetkých viditeľných
poškodených miest na dilatáciách a pozdĺžnych, resp. priečnych prasklín na betónovom
tesnení. Poklepom sa zisťujú dutiny pod tesnením, pričom všetko je zaznamenané do situácie
plášťového tesnenia a po zistení všetkých poškodení (diery, dutiny pod tesnením, praskliny,
povrchové poškodenia betónov, stav dilatácií, poškodenie schodov...) nasleduje ich oprava
a utesnenie. Spôsob utesnenia je závislý na rozsahu poškodenia ako aj na lokalite poškodenia.
Samozrejme, že betónové tesnenie v priesakových úsekoch sa neopravuje iba počas
revízií, v prípade, že sa na prívodných kanáloch objaví priesak, pristupuje sa k oprave
poškodeného betónového tesnenia, ktorá spočíva v nasledujúcich krokoch:
• v úprave prevádzkového režimu, tj. zníženie hladiny na minimálnu prevádzkovú
hladinu
(v individuálnych
prípadoch
ešte
nižšie),
čo
je
úroveň
najpravdepodobnejších a najčastejších výskytov porúch tesnenia,
• v lokalizácii poruchy tesnenia (vizuálne z koruny hrádze, poprípade prostredníctvom
potápačov, ak je porucha pod hladinou),
• v oprave poruchy (oprava z koruny hrádze nad hladinou, alebo prostredníctvom
potápačov pod hladinou).
Pri lokálnej oprave nad hladinou sa najskôr poškodené miesto očistí, vyšramuje, vystrieka
sa tlakovou vodou a následne sa zatrie sanačnou maltou. Pri opravách pod hladinou sa
používajú vode odolné tmely, alebo sú poruchy zatampónovanie dvojzložkovými
polyuretánovými živicami.
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Obrázok 7: PK P. Bystrica – čistenie poškodených miest tlakovou
vodou

Obrázok 8: PK P. Bystrica – následne sa poškodené miesta vyplnia
sanačnou maltou
Ďalší spôsob lokálnej opravy bol použitý v roku 2004 na ľavostrannej hrádzi PK Ilava,
kedy bol riešený priesak, ktorý sa prejavoval vytekaním vody z päty hrádze na úseku s dĺžkou
30 m a bol rovnako dôsledkom poškodenia betónového tesnenia PK. Potápačsky prieskum
vtedy zistil poškodené betónové tesnenie v rozsahu 2 x 3 m (tesne nad dnom kanála),
z ktorého časť bola prepadnutá do telesa hrádze a časť vypadnutá na dno PK. Oprava bola
realizovaná za prevádzky (PK nebol vypustený, hladina v PK bola znížená o 2 m pod
minimálnu prevádzkovú hladinu) a to tak, že zamestnanci SVP š.p. zhotovili konštrukciu
strateného debnenia, ktorá bola potápačmi priskrutkovaná na nepoškodenú časť okolitého
betónového tesnenia a stratené debnenie bolo vyplnené cca 8 m3 betónu.
Pri sanácii betónového tesnenia na PK Sučany v roku 2008, ktoré bolo v oblasti rozkyvu
hladín poškodené kontinuálne na dĺžke cca 300 m, bola realizovaná výmena časti
jestvujúceho betónového tesnenia za nové. Časti poškodených lamiel betónového tesnenia (44
ks) boli odstránené, vybratý úsek bol podsypaný štrkom, na ktorý bola uložená výstuž
a lamely boli následne dobetónované.
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Obrázok 9: PK Ilava – konštrukcia strateného debnenia (rok 2004)

Obrázok 10: PK Ilava – následné vyplnenie debnania betónom

Obrázok 11: PK Sučany – odstraňovanie poškodených častí
tesnenia (rok 2008)
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Obrázok 12: PK Sučany – následné dobetónovanie lamiel
Ostatným spôsobom sanácie betónového tesnenia je použitie asfaltovej fólie, ktorá bola
aplikovaná v septembri 2015 na 700 m úseku na PK Sučany (priesakový úsek, kde
presiaknutá voda vytekala aj v strede hrádze). Pred kladením samotnej fólie muselo byť
betónové tesnenie upravené tak, aby vyhovovalo ako podklad pod fóliu (očistenie vzduchom,
vystriekanie vysokotlakovou vodou, vyspravenie sanačnou maltou).

Obrázok 13: PK Sučany – kladenie asfaltovej fólie (rok 2015)

Obrázok 14: PK Sučany – asfaltová fólia bola aplikovaná na 700
m úseku
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Asfaltová fólia bola kladená po úroveň 1,0 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu,
v hornej časti nad okrajom jestvujúceho tesnenia sa fólia kotvila vo výkope. Na dne výkopu
sa pásy fólie prichytávali v miestach prekrývania ako aj každých cca 1,25 m zemnými
kotvami (spony z ocele). V dolnej časti sa fólia prichytávala k betónovej ploche natavením na
povrch, ktorý bol opatrený asfaltovým penetračným náterom a zafixoval sa lištou (pásovina
z pozinkovaného plechu, kotvená každých 30 cm skrutkou). Nakoniec sa lišta prekryla ďalším
pásom fólie so šírkou 35 cm. V súčasnosti sa táto použitá metóda javí ako účinná, opravovaný
úsek je doposiaľ bez priesakov.

4. ZÁVER
Betónové tesnenia prívodných kanálov na vážskych kaskádach starnú, počet priesakových
oblastí, ktoré sú dôsledkom priečnych a pozdĺžnych porúch v betónovom tesnení kanálov
narastá, preto filozofia opráv musí smerovať nie k lokálnemu, ale k celoplošnému pretesneniu
návodnej strany kanálov novou tesniacou konštrukciu (môžu to byť tesniace fólie,
modifikované asfalty, betóny...). A zároveň bude taktiež potrebné využiť všetky dostupné
geofyzikálne metódy na zistenie stavu hrádzí, ktoré boli vystavené dlhodobému účinku
priesakov, z hľadiska ich konštrukcie, resp. ich stability.
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VD NEŠKAREDICE A VELKÝ RYBNÍK –
REKONSTRUKCE ZVYŠUJÍCÍ PROVOZNÍ
SPOLEHLIVOST, OCHRANNOU FUNKCI
I ZABEZPEČENOST ZA POVODNÍ
Ivan Beran, Petr Michalovich
Povodí Labe, státní podnik
ABSTRAKT: Malá vodní nádrž Neškaredice byla v roce 2011 převzata do správy státního
podniku Povodí Labe jako již delší dobu nevyužívaná závlahová nádrž. Přehodnocením
funkcí a úpravou parametrů objektů pro převádění vody dochází ke zlepšení jejich provozní
spolehlivosti a současně ke zvýšení ochranné funkce nádrže. Historická nádrž Velký rybník je
dlouhodobě bez funkčních spodních výpustí. Při projednávání projektové dokumentace na
obnovu spodních výpustí bylo dílo navrženo k přeřazení z IV. do III. kategorie TBD. Toto
zjištění vyvolalo potřebu dopracovat projekt rekonstrukce o vyrovnání nivelety koruny hráze
a zkapacitnění pravobřežního přelivu.

VD NEŠKAREDICE
1. POPIS VD NEŠKAREDICE

Vodní dílo Neškaredice ležící nedaleko Kutné Hory na říčce Křenovce v ř. km 3,0 bylo
vybudováno v letech 1973 až 1977. Původním účelem byla akumulace vody pro zajištění
závlah. Objekt čerpací stanice byl vybudován pod hrází a je majetkoprávně oddělen od vodní
nádrže a není již dlouhodobě využíván k vodohospodářskému účelu. V současnosti VD slouží
k retenčním účelům, pro neorganizovanou příměstskou rekreaci a pro sportovní rybolov. Ve
smyslu vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
je VD zařazeno do III. kategorie.
1.1 HRÁZ
Hráz je sypaná, zemní, prakticky homogenní, z místních materiálů. Návodní líc ve sklonu 1:3
s lavičkou v úrovni 236,00 m n. m. je těsněn geotextílií Geofiltex, která je opevněna
štěrkovým pohozem prolévaným betonem. Vzdušní líc hráze je proveden ve sklonu 1:2,2
s lavičkou na kótě 237,00 m n. m. Svah je ohumusován (tl. 10 cm) a zatravněn. Ve vzdušní
straně hráze je vytvořen patní štěrkový drén s potrubím o průměru 20 cm.
Parametry hráze:
kóta koruny hráze (minimální)
241,61 m n. m.
délka hráze
90,40 m
šířka koruny hráze
4,00 m
výška hráze nad terénem
9,50 m
sklon návodního líce
1:3
sklon vzdušného líce
1:2,2
1.2 SDRUŽENÝ OBJEKT
Sdružený objekt je umístěn u levého svahu údolí. Skládá se z manipulační šachty, provozního
přelivu, bezpečnostního přelivu a hrázové části.
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V manipulační šachtě jsou klínová šoupátka spodní výpusti DN 600 a v současné době
nepoužívaného potrubí odběru do čerpací stanice DN 500. Do šachty je zaústěno 5 drénů
odvádějících vodu z prostoru pod fólií na návodním líci hráze. Obě potrubí jsou uložena ve
spodním patře hrázové části, které je na vzdušním líci hráze zaslepeno proti vnikání vzduté
dolní vody. Přístup do obou prostorů je po lávce z koruny hráze a po žebříku z plata
sdruženého objektu.
Provozní přeliv je vytvořen v levé části bezpečnostního přelivu. Je 1,0 m široký a jeho
pevná přelivná hrana je v úrovni 238,07 m n. m. Přeliv je opatřen dvěma drážkami. V návodní
jsou osazeny železné česle, v druhé je osazeno dřevěné hradítko s horní přelivnou hranou na
kótě 238,57 m n. m.
Bezpečnostní přeliv tvoří dvě přelivné hrany po obou stranách spadiště sdruženého
objektu. Každá je 9,60 m dlouhá v úrovni 239,92 m n. m. s poloměrem zakřivení přelivné
hrany 0,40 m. Spadiště je 2,00 m široké se dnem na kótě 234,57 m n. m. Spadiště přechází do
skluzu, kterým je voda odváděna do koryta pod hrází. Spadiště i skluz mají jednotný spád
1 %, dolní hrana skluzu je v úrovni 234,17 m n. m.
Parametry přelivů:
celková délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu
2 x 9,6 m
délka přelivné hrany provozního přelivu
1,0 m
kóta přelivné hrany provozního přelivu
238,57 m n. m.
kóta koruny bezpečnostního přelivu
239,92 m n. m.

Obrázek 1: VD Neškaredice - sdružený objekt

2. PROBLÉMY PŘI VÝSTAVBĚ VD
Během výstavby VD bylo zaznamenáno několik okolností, které zapříčinily její prodloužení
a vyvolaly následné sanační práce hned po prvním napuštění nádrže.
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Již v samém počátku stavby při pracích v prostoru budoucí nádrže bylo zjištěno, že zhruba
uprostřed nádrže, v místech kde koryto přecházelo z pravé paty údolí na levou, se voda
v korytě potoka ztrácí a vystupuje na povrchu až zhruba po 250 m. Na toto zjištění však
nebylo nijak reagováno, např. doplňujícím geologickým průzkumem. Další nepředvídaná
situace nastala, když po odkrytí základové spáry pro sdružený funkční objekt nebyly
zastiženy rostlé pískovce, jak předpokládal projekt, ale zcela zvětralá vrstva písčitohlinitých
náplavů, nevyhovujících pro založení funkčního bloku. Nevhodná vrstva v mocnosti 1,5
m byla odtěžena a tím bylo dosaženo úrovně rozpukaných pískovců, na kterých byl pak
funkční blok založen.
Po odtěžení základové spáry pro hráz v pravém svahu údolí byl asi uprostřed svahu mezi
budoucí korunou a její patou, zjištěn silný výron (0,3 l/s) podzemní vody, který znemožňoval
bezpečně založit hráz. Tento výron byl podchycen drénem a napojen do patního drénu hráze.
Dále při pokračování výstavby byl zjištěn silný vývěr podzemní vody v patě pravého
údolního svahu u vzdušního svahu hráze, který byl podchycen pramenní jímkou a sveden do
koryta pod hrází. Vlevo od funkčního objektu byl zjištěn také vydatný průsak, který byl
rovněž napojen do patního drénu.
Stavba byla dokončena začátkem roku 1977, pouze s drobnými nedodělky, které nebránily
zahájení napouštění nádrže. Vzhledem k výše popsaným problémům při výstavbě nebylo však
překvapením, že záhy po prvních metrech nadržení vodohospodářské ztráty překročily
množství vody, které přitékalo do nádrže, až se stoupání hladiny zastavilo úplně. Navíc v níže
položené obci Neškaredice byla zaznamenána výrazná změna v režimu podzemních vod.
Proto bylo ihned po tomto nezdaru zahájeno zpracování projektové dokumentace na
sanaci nádrže. Projektu předcházel podrobný geologický průzkum, jehož účelem bylo získat
výchozí informace pro volbu způsobu sanace hráze. Závěr průzkumu byl takový, že
nedoporučil utěsnění podloží hráze formou injektáže. S přihlédnutím k výsledkům všech
následných průzkumů byl vypracován projekt sanace. V něm bylo navrženo provést sanaci
návodního líce, sanaci boků a dna nádrže těsnící fólií Hydrofol překrytou 40 cm vysokou
vrstvou hutněných spraší, a to do vzdálenosti až 120 od paty hráze. Dále bylo folií zatěsněno
koryto potoka ve dně nádrže a hutněním sanováno dno a boky nádrže na zbytku zatopeného
území. Sanace probíhala v letech 1982 až 1985.

3. PROVOZ VD
Správcem nádrže byla do 31. 12. 2010 Zemědělská vodohospodářská správa, od 1. ledna 2011
je správcem díla státní podnik Povodí Labe. Ihned po převzetí do správy byly provedeny
podrobné prohlídky stavebních i především strojních konstrukcí VD. Na základě výsledku
prohlídky byl vyhodnocen stav strojně technologických částí VD Neškaredice jako havarijní.
Uzávěry spodní výpusti jsou silně zkorodované, dlouhodobě nepoužívané a bylo doporučeno
s nimi nemanipulovat. V prosinci 2012 byl dále proveden potápěčský průzkum sdruženého
objektu zaměřený na oblast vtoku do spodních výpustí a vtoky do etáží původního
závlahového odběru. Prostor nátoku do spodních výpustí je zanesen bahnem a dřevní hmotou.
Dřevěné trámy provizorního hrazení před vtoky do výpustí a závlahového odběru jsou
prohnilé, značně zkorodované jsou i česlové rámy. Pro zajištění plné funkčnosti uzávěrů
spodních výpustí a zajištění provozuschopnosti celého VD bylo rozhodnuto provést celkovou
rekonstrukci spodních výpustí a současně také zajistit posílení retenční schopnosti VD
Neškaredice.
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Obrázek 2: VD Neškaredice - ovládání spodní výpusti

4. VARIANTNÍ STUDIE POSÍLENÍ RETENČNÍHO ÚČINKU VD
Ještě před zpracováním projektové dokumentace bylo v roce 2013 zadáno zpracování
variantní „Studie posílení retenčního účinku nádrže Neškaredice“, jejímž autorem je doc. Dr.
Ing. Pavel Fošumpaur. Cílem studie bylo nalézt vhodnou variantu pro zajištění posílení
retenční funkce VD a zajistit tak jeho dlouhodobou bezpečnost, spolehlivou funkci
a minimalizovat nároky na manipulace za povodňových situací. Součástí studie bylo rovněž
posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních dle požadavků normy TNV 75 2935.
Celkem bylo posuzováno 5 variant a jejich kombinace. Posouzeny byly varianty:
stávajícího stavu, obnovení spodní výpusti, využití potrubí bývalé čerpací stanice, zvýšení
přelivné hrany bezpečnostního přelivu až po realizaci nové povodňové výpusti. Jednotlivé
varianty jsou zhodnoceny na základě zpracovaného vodohospodářského řešení retenční
funkce nádrže pomocí transformace povodňových vln PV 1 až PV 100 .
Jako nejvýhodnější varianta pro budoucí provoz VD byla vybrána realizace nové
povodňové výpusti v kombinaci se zprovozněním současné spodní výpusti a zároveň se
zvýšením přelivné hrany bezpečnostního přelivu. Varianta současně předpokládá odstranění
potrubí na bývalou čerpací stanici s provozováním spodní výpusti v uzavřeném stavu, jako
s pohotovostní rezervou. Retenční účinek nádrže Neškaredice je za předpokladu realizace
povodňové výpusti DN 1100 a úpravy bezpečnostního přelivu na úrovni Q 20 .
V rámci posouzení VD při povodních byla, vzhledem k zařazení VD Neškaredice do III.
kategorie TBD, zvolena kontrolní povodňová vlna s dobou opakování kulminačního průtoku
1000 let. Pro všechny zkoumané varianty bylo konstatováno, že kontrolní maximální hladiny
se nachází pod stanovenou mezní bezpečnou hladinou. VD Neškaredice tedy vyhovuje
požadavkům na bezpečnost při povodních ve smyslu TNV 75 2935.
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5. ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE REKONSTRUKCÍ SPODNÍCH
VÝPUSTÍ
Na základě výsledků variantní studie byla v roce 2014 zpracována projektová dokumentace
pro stavební povolení a následně pro realizaci stavby. Autorem projektové dokumentace je
Projekční oddělení státního podniku Povodí Labe. Technické řešení rekonstrukce vyplývá
z vybrané varianty předložené ve výše uvedené studii.

Obrázek 3: VD Neškaredice - podélný řez (schéma)
rekonstruovaným sdruženým objektem
Nově bude realizována povodňová výpust v čele sdruženého objektu pomocí ocelového
potrubí DN 1100. Potrubí bude procházet armaturní šachtou sdruženého objektu a bude
zaústěno do spadiště bezpečnostního přelivu. V čele sdruženého objektu, v místě stávajícího
hrazení z dubových dluží, které budou odstraněny včetně stávajících ocelových svislých česlí,
bude vybetonována nová armovaná stěna s kótou přelivné hrany 238,57 m n. m. Současně
bude odstraněno závlahové potrubí DN500 na bývalou čerpací stanici včetně obou odběrných
etáží z kašny vtokového objektu.
Podle návrhu studie bude také realizována rekonstrukce přelivné hrany bezpečnostního
přelivu sdruženého objektu. Hrana přelivu bude opancéřována nerezovým plechem a jeho
niveleta bude navýšena ze současné kóty 239,92 m n. m. na úroveň 240,11 m n. m., tedy
o 0,19 m. Toto řešení zajistí zvýšení ovladatelného retenčního prostoru o 14 707 m3 a zlepšení
retenčního potenciálu nádrže.
Pro převádění průtoků bude nadále možno využívat také potrubí spodní výpusti, pro jejíž
zprovoznění je třeba obnovit vtokový objektu a kašnu v přední části sdruženého objektu.
Stávající jedno klínové šoupátko bude nahrazeno dvěma šoupátky se stoupajícím vřetenem –
1x nožové a 1x třmenové, DN 600 mm. Na vtoku potrubí bude osazena příruba pro možnost
případného provizorního zahrazení. Spodní výpust bude trvale uzavřena, aby transformace
povodňových vln probíhala zcela bezobslužně. Spodní výpust bude tak možno využít jako
pohotovostní rezervu a pro prázdnění nádrže.
Součástí rekonstrukčních prací je také osazení automatické měřící stanice za účelem
měření kóty hladiny v nádrži a teploty vody. Dále bude doplněno zařízení TBD o nové pevné
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výškové body a o kontrolní výškové body na sdruženém objektu. Navíc také dojde k rozšíření
sítě pozorovacích vrtů pro sledování hladiny podzemní vody. Čtyři nové vrty budou
instalovány v údolní nivě a jeden v pravém svahu údolí pod hrází.

6. REALIZACE STAVBY
Předání staveniště proběhlo již v listopadu 2015 a první stavební práce byly zahájeny v lednu
2016. Do konce února byla nádrž vypuštěna a bylo tak možno zřídit sjezd do nádrže a převést
tok Křenovky pod profil VD. V současné době (březen 2016) probíhají především přípravné
a bourací práce v prostoru před sdruženým objektem. Předpokládaný termín ukončení stavby
a předání provozovateli k užívaní je srpen 2016. Generálním dodavatelem stavby je
METROSTAV a.s.

Obrázek 4: VD Neškaredice - bourací práce na sdruženém objektu

7. ZÁVĚR
Předmětem rekonstrukčních prací je modernizace funkčních částí vypouštěcího zařízení
a zvýšení nivelety bezpečnostního přelivu sdruženého objektu za účelem dosažení lepšího
transformačního účinku nádrže a vyšší ochrany území pod hrází. Rekonstrukčními pracemi
bude takto dosaženo zvýšeného retenčního účinku nádrže a míra ochrany území pod VD bude
řádově zvýšena se současné hodnoty Q 10 na Q 20 .
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VD VELKÝ RYBNÍK
8. POPIS VD VELKÝ RYBNÍK
Vodní dílo Velký rybník, které leží na středním toku Vrchlice pod stejnojmennou přehradou,
bylo vybudováno v roce 1850, kdy zde byla provedena zásadní úprava původního rybníku
zvaného „Dolní Královský“, „Velký Královský“ nebo i „Obický“. Původním účelem VD bylo
zadržení a hospodaření s vodou pro vodní mlýny a další provozy ležící pod Velkým
rybníkem. Voda byla dodávána např. až do cukrovaru v Kutné Hoře a umožňovala rovněž
fungování městské kanalizace v Kutné Hoře. Provoz rybníka byl v minulosti spojen také
i s hornickou činností. V současné době plní pouze rekreační účely. VD Velký rybník je
tvořeno těmito základními objekty:
• Mírně zakřivená zemní sypaná hráz přibližně lichoběžníkovitého tvaru, místy
vybavená zděnými zídkami.
• Dva nehrazené korunové přelivy vysekané ve skalním výchozu, umístěné při
levém a pravém zavázání hráze.
• Dvě hrázové spodní výpusti napojené na samostatné výpustní štoly, které jsou
v současné době mimo provoz.
8.1 HRÁZ
Hráz je situována v úzkém hrdle údolí a je z obou stran ohraničena skalním masívem.
Délka koruny hráze je cca 60 m. Těleso hráze je zhotoveno ze zemního materiálu z místních
zdrojů. V půdoryse je hráz mírně zakřivená a vyklenutá po vodě. Příčný tvar hráze je přibližně
lichoběžníkovitý se skloněným návodním i vzdušním lícem. Oba svahy jsou osety a zpevněny
drnem. Vzdušný svah hráze je v patě doplněn zděnou cihelnokamennou zdí místy až 4 m
vysokou. Návodní líc je částečně opevněn vyštětovaným lomovým kamenem. Niveleta
koruny hráze je proměnná, nachází se na ní průlehy a lokální propady způsobené sedáním
a ulehnutím zemního materiálu. Tělesem hráze prochází dvě zděné štoly, které dříve sloužily
pro odvod vody od spodních výpustí.
Parametry hráze:
max. výška nad základovou spárou na návodní straně
cca 10,0 m
max. výška nad základovou spárou na vzdušní straně
14,7 m
šířka hráze
8,0 m
sklon návodního líce
1:1,5 - 1:2
sklon vzdušného líce
1:1,6
kóta koruny hráze (průměrná)
289,70 m n. m.
kóta koruny hráze minimální
289,55 m n. m.
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Obrázek 1: VD Velký rybník - pohled z levého zavázání
8.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIVY
Na obou stranách zavázání hráze jsou umístěny bezpečnostní přelivy, které jsou vysekané ve
skále. Levý přeliv je opatřen lávkou. Původně byly přelivy opatřeny, pro možnost zvyšování
úrovně hladiny, osazovanými nástavky. V současné době je zařízení demontované a úroveň
přelivů zvyšovat nelze. Přelivná hrana obou přelivů není rovná a nemá jednotnou výškovou
úroveň. Za levobřežním přelivem následuje krátký skluz do koryta v podhrází. Od
pravobřežního přelivu je voda odváděna cca 80 m dlouhým skluzem, který je v dolní části
zalomený. Oba skluzy jsou podobně jako samotné konstrukce přelivů vytesány ve skále nebo
jsou tvořeny přírodním korytem.
Parametry přelivů:
kóta hrany pravého přelivu (průměrná)
285,90 m n. m.
délka přelivné hrany
5,2 m
kóta hrany levého přelivu (průměrná)
285,80 m n. m.
délka přelivné hrany
6,2 m
8.3 SPODNÍ VÝPUSTI
K zajištění hospodaření s vodou byl rybník vybaven dvěma samostatnými spodními výpustmi,
které jsou však v současné době mimo provoz. Původní odběr v pravém zavázání, byl opatřen
ovládáním z výpustné věže a výpustným potrubím vyústěným do odtokové štoly. Při
rekonstrukci rybníka v roce 1923 byla štola v místě vyústění potrubí zabetonována a trvale
vyřazena z provozu. Navíc v roce 1928 došlo ke zřícení původní ovládací věže do rybníka.
Pro zajištění manipulace se dvěma uzávěry na levé spodní výpusti byla v roce 1923
zbudována ovládací věž spojená s korunou hráze železobetonovou lávkou. V roce 1954 došlo
poškození ovládání a výpust byla odstavena z provozu. V současnosti je vtok do spodní
výpusti zanesen až 3 m vysokou vrstvou sedimentů.
Pro zajištění odtoku vody z nádrže i při hladinách pod úrovní přelivů, byly krátce
v minulosti používány násosky instalované v každém z přelivů.
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9. PŮVODNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE
První projekt na rekonstrukci VD Velký rybník byl zpracován již v roce 1960. Projekt
předpokládal zachování původní hráze, její drobné opravy a řešil možnosti regulace hladiny
v nádrži. Byla navržena oprava obou přelivů s osazením nových stavidlových uzávěrů. Měla
být rekonstruována pouze levá základová výpust. Jako druhá výpust byla navržena násoska
zaústěná do betonového vývaru. Rekonstrukce byla několikrát odložena, protože v té době
nebyla vyjasněna otázka definitivního umístění přehrady na Vrchlici. Plánovaná akce však
nebyla provedena.
Současný stav VD Velký rybník neumožňuje zajistit jeho bezpečné provozování a nejsou
dodrženy požadavky, které jsou něj kladeny v souladu s platnou legislativou. Na nádrži není
možná jakákoliv manipulace s vodou a není umožněno ani zajištění minimálního
zůstatkového odtoku z nádrže. Proto bylo správcem díla zahájeno (započato) s přípravou
celkové rekonstrukce spodních výpusti pro zajištění vodohospodářských funkcí nádrže. Již
v roce 2007 byl zpracována variantní „Studie obnovy spodních výpustí“ (Pöyry Environment,
a.s.), následně byl v roce 2008 byl zpracován investiční záměr na „Obnovu spodních výpustí“
a v roce 2009 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (Pöyry
Environment, a.s.).
Podle návrhu se mělo jednat o náhradu stávající levobřežní spodní výpusti dvěma profily
DN 600 mm s celkovou kapacitou okolo 6 m3/s. Nové výpustné zařízení bylo navrženo
z vtokového objektu, přívodní štoly, obslužné věže, odpadní štoly a z potrubí spodních
výpustí. Dále byly v rámci této rekonstrukce navrženy méně významné úpravy navazujících
objektů.

10. POSUDEK BEZPEČNOSTI PŘI POVODNÍCH
Během zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byl také zpracován posudek
o rozsahu a provádění TBD (VODNÍ DÍLA - TBD a.s.), který navrhl přeřadit VD Velký
rybník z IV. do III. kategorie. V souvislosti s rekategorizací VD byl v roce 2009 dále
zpracován „Posudek bezpečnosti vodního díla při povodních“ (VODNÍ DÍLA - TBD a.s.).
V rámci tohoto posudku bylo provedeno přešetření všech skutečností k ověření kapacit všech
zařízení VD. Vzhledem k potencionálním rizikům a možným ztrátám byla za požadovanou
míru bezpečnosti díla zvolena kontrolní povodňová vlna s dobou opakování N = 1000 let.
Pro potřeby zpracování posudku byly stanoveny dvě teoretické kontrolní povodňové vlny,
které se odlišují délkou trvaní deště. Obě kontrolní povodňové vlny byly stanoveny
deterministicky. První odvozená z jednodenní srážky s kulminací Q 1000 = 155 m3/s a druhá
z dvoudenní srážky s kulminací Q 1000 = 115 m3/s. Mezní bezpečná hladina byla stanovena
v souladu s požadavky posudkové normy TNV 75 2935 na kótě 289,70 m n. m. Celkem bylo
řešeno šest různých variant pro různé provozní situace, které se lišili vstupními podmínkami.
U variant, kde byly v provozu také nově uvažované výpusti DN 600 mm, bylo uvažováno se
základními manipulacemi. Kontrolní maximální hladina byla zvolena na úrovni 290,04 m n.
m., což odpovídá variantě, kdy byly uvažovány pouze stávající přelivy.
Po zhodnocení výstupů řešených transformací kontrolních povodňových vln Q 1000
a vzhledem k tomu, že se kontrolní maximální hladina nachází 34 cm nad mezní bezpečnou
hladinou, nevyhovuje VD Velký rybník v současném stavu požadavkům na bezpečnost při
povodních ve smyslu TNV 75 2935.
V závěru posudku je proto doporučeno, nejen realizovat obnovu spodních výpustí dle
původní projektové dokumentace, ale provést i další technická opatření. Pro zajištění
bezpečnosti i při extrémních provozních situacích je nutné vyrovnat korunu hráze a především
zvýšit kapacitu bezpečnostních přelivů.

171

11. NOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Ve smyslu doporučení posudku bezpečnosti byl původní záměr rekonstrukce přepracován
a rozšířen o další stavební objekty. Autorem projektové dokumentace pro realizaci stavby,
která byla správci díla předána v září 2015, je Aquatis a. s. (dříve Pöyry Environment, a.s.).
Zásadním stavebním objektem obnovy VD Velký rybník tak zůstává rekonstrukce
spodních výpustí. Pro obnovu spodních výpustí je navrženo využití stávající štoly
v levobřežní části hráze. Nový objekt spodních výpustí umístěný v návodní straně hráze
navazuje tedy na stávající štolu, která bude upravena pro požadovaný profil a prochází
stávající hrází a ve výústní části navazuje na koryto Vrchlice. V tomto novém objektu
spodních výpustí je soustředěno veškeré technologické zařízení a zařízení pro obsluhu objektu
vodního díla. Ve spodní části nové odběrné věže bude umístěna armaturní komora, ve které
bude na každé ze dvou potrubí instalován revizní uzávěr (nožové šoupátko DN 600), návodní
provozní uzávěr (klapka DN 600) a jako hlavní provozní uzávěr je navržen segmentový
uzávěr DN 600. Všechny uzávěry budou ovládány elektropohonem.

Obrázek 1: VD Podélný řez spodní výpustí
Hlavní změnou plánované rekonstrukce je úprava koruny hráze, zkapacitnění obou
bezpečnostních přelivů a úprava odpadního koryta od pravostranného přelivu včetně opravy
dělící zdi mezi tělesem hráze a odpadním korytem pod pravým přelivem.
Oba rekonstruované železobetonové bezpečnostní přelivy budou mít proudnicový tvar
složený ze dvou protisměrných válcových ploch o poloměru 2,0 m. Koruna obou přelivů bude
přímá a bude mít stejnou šířku 6,5 m. Rovněž výšková úroveň je jednotná na úrovni
285,80 m n. m. Bloky přelivů budou osazeny do rostlé skály. Celková kapacita obou
bezpečnostních přelivů při mezní bezpečné hladině na kótě 289,80 m n. m. bude 155 m3/s.
Tím dojde k výraznému navýšení kapacity oproti současnému stavu a bude zajištěno
bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny.
Obnovované odpadní koryto navazující na pravobřežní přeliv bude v rostlé skále
prohloubeno a rozšířeno, a to na šířku dna 4,0 m se sklonem dna 5% a délku 66 m. Stávající
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dělící zeď u pravého přelivu bude zbourána až na skalní podloží. Nová zeď bude provedena
z netříděného lomového kamene na cementovou maltu s vypárovaným povrchem.
Pro zajištění přístupu provozovatele na hráz vodního díla a k objektu spodních výpustí je
navíc součástí stavby úprava příjezdové komunikace a přemostění levobřežního
bezpečnostního přelivu a pro přívod elektřiny bude vybudovaná kabelová přípojka.

12. ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že VD Velký rybník překračuje svojí max. hloubkou parametry malých
vodních nádrží, je nutné zajistit, aby splňovalo kritéria pro spodní výpusti přehrad. To bude
zajištěno provedením plánované rekonstrukce spodních výpustí. Toto opatření zajistí mnohem
větší možnosti z hlediska manipulace a hospodaření s vodou. Při projednávání projektové
dokumentace došlo navíc ke změně kategorie VD, což vyvolalo její rozšíření o další stavební
objekty pro zajištění celkové bezpečnosti VD. Rekonstrukcí bezpečnostních přelivů bude
zajištěno bezpečné převedení kontrolní povodně.
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MVN VELKÁ BUKOVINA I.-IV. – NEKONEČNÝ
PŘÍBĚH
Martin Cidlinský, Kateřina Sedláčková
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Česká republika
ABSTRAKT: Vodní nádrže kaskády Velká Bukovina I.-IV. pocházejí z poměrně nedávné
doby, z roku 1996. Jedná se o malé vodní nádrže IV. kategorie o jednotlivých celkových
objemech od 2.662 do 7.521 m3. Hráze nádrží jsou zemní, sypané, homogenní. Výpustná
zařízení horních tří nádrží tvoří sdružený objekt složený z požeráku a bezpečnostního přelivu
o třech přelivných hranách. Od sdruženého objektu prochází hrází odpadní betonové potrubí.
Spodní nádrž má samostatný požerák s betonovým potrubím v hrázi a bezpečnostní přeliv,
který je umístěn v levém zavázání hráze.
V průběhu provozování nádrží docházelo zejména k poruchám spojených s betonovými
potrubími od požeráků. Nejzávažnější je, že vlivem průsaků docházelo ke ztekucování zemin
v podloží a tím ztrátě jejich únosnosti. Poslední poruchy se projevily průsaky a propady
návodních líců na hrázích horních dvou nádrží.
Dle zhodnocení situace z pohledu TBD nastaly skutečnosti rozhodné pro nastolení I.
stupně povodňové aktivity při nebezpečí vzniku zvláštní povodně dle § 70, odst. 2, písm. b)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. A to pro horní dvě nádrže.
Vzhledem k reálnému nebezpečí protržení hrází, jsou dnes všechny nádrže vypuštěné a po
provedených IG průzkumech se připravuje kompletní rekonstrukce všech čtyř hrází.

1. ÚVOD

Dle záznamů existovalo v místě původně 6 rybníků, z nichž nejspodnější ležel pod současnou
nádrží I., ale už v době rekonstrukce z něj existovaly pouze zbytky hráze a celá zátopa byla
porostlá vzrostlým lesem. Obnova malých vodních nádrží v této lokalitě tak byla zcela
pochopitelná.
Původním záměrem akce byla rekonstrukce 5 rybníků s levostranným obtokem vedoucím
od bezpečnostního přelivu 5. nádrže podél nádrží až pod rybník č. I. Během přípravy byla
verze změněna na rekonstrukci čtyř rybníků bez obtoku. Důvodem byl nesouhlas majitele
pozemku 5. rybníku a jeho záměr provést opravu tohoto rybníčku a mít jeho následný provoz
ve vlastní režii. (V roce 1999 bylo vlastníkovi uloženo vodoprávním úřadem v Děčíně
uvedení rybníka do bezpečného provozu z důvodu jeho havarijního stavu. Rybník byl
vypuštěn a do dnešního dne nebyl obnoven).

2. VLASTNÍ VÝSTAVBA

Rekonstrukce probíhala ve třech etapách, které však spolu úzce souvisely. Včetně jednoho
zhotovitele. Vlastní realizaci předcházel poměrně obsáhlý geologický průzkum. Stavba
nádrže I. byla povolena již 1. 10. 1993 Městským úřadem Benešov nad Ploučnicí. Realizace
probíhala od 12/1993 do 08/1996. Následně byl zahájen zkušební provoz. Nádrž IV. měla
stavební povolení od Okresního úřadu v Děčíně ze dne 23. 2. 1995, ale dokončena byla
rovněž v roce 1996 včetně uvedení do zkušebního provozu. Stavba nádrží II. a III. byla
povolena Okresním úřadem v Děčíně až 25. 10. 1995, ale dokončení a zahájení zkušebního
provozu nastalo stejně tak v roce 1996.
Kategorizaci děl a autorský dozor prováděla VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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K rekonstrukcím hrází se využilo místního materiálu. Vlastní provádění provázely běžné
neduhy staveb zemních těles, hráze nevyjímaje – nedostatečné zhutnění, nevhodná vlhkost,…
Vše bylo řešeno standardním způsobem včetně sejmutí nevhodně provedené části hráze.

3. PROVOZ
Investorem stejně jako provozovatelem byla Zemědělská vodohospodářská správa. Ta však
přenášela postupně starost o běžnou údržbu na vodních dílech na jejich nájemce. Nádrže se
pronajímaly za účelem chovu ryb a sportovního rybolovu.
V jarních měsících 2009 došlo k vypuštění nádrží za účelem slovení rybí osádky (nájemci
končila nájemní smlouva) a prostory se ponechaly vypuštěné. Začátkem července 2009 došlo
na vodním toku – Kaskádový potok Karlovka v povodí Bystré – k průchodu povodňové vlny.
Na vlastních hrázích nebyly poruchy zaznamenány. Na podzim 2009 byly nádrže napuštěny.
V záznamech kontrol TBD jsou pravidelné zápisy o velkém úbytku vody v nádržích v letních
suchých měsících, zejména v nádržích III. a IV.

4. POČÁTEK KONCE
4.1 ROK 2010
V březnu 2010 se zjistily první poruchy – na výpustném betonovém potrubí u nádrží I., II.
a IV. Následná kontrola TBD konstatovala, že k nim došlo vlivem nekvalitního obetonování
při výstavbě. Působením prosakující vody docházelo k dlouhodobému výnosu materiálu
z tělesa hrází, který se za přispění průchodu povodňové vlny v r. 2009 a následné zimy
projevil propadem návodních svahů.
V květnu 2010 byla provedena sanace. Bylo odkryto potrubí v místě poruchy a následně
provedeno obetonování potrubí a utěsnění výkopu jílovým materiálem. Takovým způsobem
bylo postupováno u všech tří nádrží. V rámci sanace byla provedena oprava vymletého dna
požeráku pod dlužemi u nádrže I. Z finančních a časových důvodů byla sanace provedena
jako likvidace havárie bez vyhotovení projektové dokumentace.
V podzimních měsících roku 2010 byly provedeny prohlídky nádrží, které měly být
předány do správy Povodí Ohře, státní podnik. Týkalo se dne 22. 11. 2010 i Velkých
Bukovin. Při místním šetření nebylo u nádrží I. – III. shledáno nic zvláštního s ohledem na
bezpečnost a provozuschopnost. U nádrže I. však bylo zaznamenáno, mimo drobnosti,
podmáčení pravého zavázání. S ohledem na přítomnost náletových dřevin na všech hrázích
však nebylo možné učinit nějaké hlubší závěry. Po předání nádrží do správy Povodí Ohře,
státní podnik proběhlo v roce 2011 v rámci údržby jejich odstranění.
4.2 ROK 2011
V srpnu 2011 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. zpracovala zprávu ke stavu nádrže I. Doporučení
v souvislosti se spodní výpustí překvapila. Bylo doporučeno:
• opětovně opravit spodní výpust překopáním tělesa hráze a výměnou odpadního
potrubí s doplněním obetonávky
• vybudování nového výústního portálu a podtrubní jámy
• zajistit těsnost dlužové stěny požeráku přizpůsobením spodní dluže tvaru dna
požeráku (tvaru dosedacího prahu)
• opravit rozvolněné opevnění odpadního koryta
• rekonstruovat bezpečnostní přeliv (na návodním svahu sanovat místo možného
průsaku vody (kontakt konstrukce přelivu s tělesem hráze) a doplnit chybějící
opevnění a přespárovat porušené spáry ve skluzu a odpadním korytě od
bezpečnostního přelivu

175

•

opravit hráz a vybudovat patní odvodňovací drén v pravé části podhrází
s odvodněním do odpadního koryta od spodní výpusti.

4.3 ROK 2013
V roce 2013 byla v rámci údržby provedena výše uvedená doporučení mimo odvodňovacího
drénu.

5. POSLEDNÍ KAPKA
5.1 PŘEDZVĚST
Při pravidelných obchůzkách se na nádrži IV. od srpna 2014 pozoroval postupný pokles
hladiny, který souvisel s nalezeným průsakem vody hrází (pravděpodobně podél levé paty
sdruženého objektu) do spáry odtokového potrubí. Na následné prohlídce TBD (proběhla na
všech nádržích) se rozhodlo o vypuštění nádrže a zpracování projektu na opravu. Zpracovatel
projektu zahájil práce a po místním ohledání se přistoupilo k objednání „ověřovacího“
inženýrskogeologického (dále jen IG) průzkumu. Charakter dna zátopy v blízkosti výpustního
objektu byl ověřen ručním vrtem, charakter hráze a jejího podloží byl ověřen strojním vrtem
ke konci roku 2014. Podzemní voda se ve vrtu po odvrtání nacházela 7,10 m pod terénem
(Obrázek 1).

Obrázek 1: Situování provedených vrtů.
Jeho závěrem je konstatování: „Poruchy odpadního potrubí byly s velkou
pravděpodobností způsobeny tím, že v podloží se nacházejí zvodnělé měkké až kašovité
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zeminy o mocnosti i více než 2,00 m a v důsledku toho došlo k jeho nadměrnému
nerovnoměrnému sedání. O tom
mohou svědčit i zjištěné rozdíly v nadmořských výškách základních částí sdruženého
objektu. Současné výšky se oproti výškám uvedeným v manipulačním řádu liší o 6 až 14 cm.
Aby se zabránilo dalšímu nerovnoměrnému sedání výpustného potrubí, doporučujeme
výpustné potrubí odstranit, nahradit měkké zeminy v podloží hráze (tj. do hloubky cca 7,40
m) vhodným hutněným materiálem a poté potrubí znovu zabudovat.
V případě, že potrubí nebude stabilizováno, bude docházet k jeho dalšímu
nerovnoměrnému sedání. Následkem toho se významně poruší homogenita zemin a v okolí
potrubí mohou vznikat průsakové cesty, kterými bude postupně odnášena zemina a vytvoří se
kaverny. Jejich zvětšování může vést až k destrukci hráze. Rozsah měkkých zemin v podloží
hráze doporučujeme ověřit podrobným vrtným průzkumem, existenci a rozsah kaveren lze
ověřit např. geofyzikálním měřením.“
5.2 POTVRZENÍ
Na základě výsledků výše popsaného IG průzkumu byl objednán podrobný geofyzikální
průzkum celé hráze IV včetně zavázání a podloží do hloubky 4 m pod patu. K vyhledání
poruch v hrázi a míst možných průsaků skrz hrázové těleso a jeho podloží byl použit komplex
nepřímých geofyzikálních metod:
• spontánní polarizace (SP),
• odporové sondování v multielektrodovém uspořádání (ERT),
• dipólové elektromagnetické profilování (CMD),
• georadar (GPR),
• mělká refrakční seismika (MRS).
GPR byl použit i zevnitř potrubí spodní výpusti. Výsledky metod byly ověřeny
penetračními sondami.
Výsledek: „Na základě výsledků měření lze konstatovat, že hlavní porušená zóna se
nachází v okolí výpustného potrubí a jižně od něj,... Prostředí je v tomto intervalu méně
ulehlé a více propustné pro vodu. Díky dlouhodobým průsakům docházelo zřejmě
k vymývání materiálu, k postupné degradaci prostředí a ke vzniku dutinek, eventuálně až
souvislých kanálků. Přítomnost dutinek v okolí výpustného potrubí byla ověřena
a zdokumentována technoskopem. Intenzivní porušení hrázového tělesa bylo zjištěno v celé
šíři koruny a zasahuje od terénu až pod niveletu dna výpusti. I při snížené hladině vody
dochází v okolí výpusti k průsakům vody patou hráze a podložím. Jíly v podloží jsou
rozbředlé a mají relativně nízkou ulehlost (odpor v sondě DP3 se až do hloubky 7,4
m pohybuje do 8 MPa, v sondě DP1 to je okolo 20 MPa).“ Průzkumem byly zjištěny další
anomálie v tělese hráze.
Pokud by bylo přistoupeno k opravě tělesa hráze dle doporučení, znamenalo by to
prakticky odtěžení celého tělesa a nasypání nového.
5.3 DOKRESLENÍ
Počátkem června 2015 byl zaznamenán rychlý úbytek vody v nádrži III. Proběhlo vynucené
slovení rybí osádky. Kontrolou po vypuštění nádrže nebyly zjištěny konkrétní příčiny úbytku
vody – žádné průsaky, ani poruchy na potrubí. Nádrž byla znovu napuštěna.
S ohledem na historii kaskády vodních děl a stav na nádrži č. IV. Povodí Ohře, státní
podnik objednal podrobný geofyzikální průzkum i na zbývající hráze I., II. a III. Byl rozdělen
do dvou etap. První byla shodná jako u nádrže IV. a druhá se týkala zejména propustnosti
a zhutnitelnosti použitých zemin. Jeho územní rozsah je patrný z Obrázku 2.

177

Obrázek 2: Celková situace geofyzikálních profilů (Profil)
a penetračních sond (DP).
Celkové výsledky byly obdobné nálezům u nádrže IV. Proto bylo rozhodnuto o vypuštění
i zbývajících nádrží I., II, a III.
Novou skutečností, která rovněž ovlivňuje technický stav hrází, je výskyt ondater
pižmových.

6. SHRNUTÍ
Situace kolem malých vodních nádrží Velká Bukovina I. – IV. přinesla zaměstnancům Povodí
Ohře, státní podnik nové zkušenosti a výzvy. Ukázal se význam podrobného IG průzkumu
včetně využití nepřímých geofyzikálních metod.

7. ZÁVĚR
Po kompletaci všech dostupných informací nešlo udělat jiný závěr: Je nutno odtěžit hrázová
tělesa a nahradit je novými včetně jejich podloží. Jedná se o významnou rekonstrukci.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace s předpokladem realizace
v nejbližších letech.
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VÝSTAVBA PROTIPOVODŇOVÝCH POLDROV
V BÝVALOM VOJENSKON OBVODE JAVORINA
Ladislav Fabian, Peter Mackovjak, Ľubomír Uhorščák
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava

Ján Jurica
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce
ABSTRAKT: Povodne sú jednou z najčastejšie sa opakujúcich prírodných katastrof na území
Slovenska. Návrhom protipovodňových opatrení sa zaoberali naši predkovia už pred
mnohými storočiami. V posledných rokoch sa však pozornosť verejnosti ako aj odborníkov
v dôsledku povodní na Slovensku výrazne zamerala na možnosti účinnej ochrany pred
škodlivými účinkami týchto negatívnych prírodných javov. Jedným z protipovodňových
opatrení na ochranu miest a obcí, prípadne iných dôležitých objektov, je výstavba suchých
nádrží, tzv. poldrov, situovaných v povodí nad chráneným územím. V tomto príspevku
chceme informatívnym spôsobom oboznámiť verejnosť s výstavbou jedenástich
protipovodňových poldrov v bývalom vojenskom obvode Javorina.

Obrázok 1: Situovanie stavebných objektov poldrov

1. ÚVOD
V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame s výskytom prívalových dažďov a s tým
súvisiacimi povodňami menšieho alebo väčšieho rozsahu. Inak tomu nie je ani v oblasti
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Levočských vrchov, kde okolité obce sú po intenzívnych zrážkach opakovane ohrozované
povodňovými prietokmi. Najhoršia povodňová situácia bola v roku 2010 v obci Ľubica
a meste Kežmarok.
Z dôvodu zníženia povodňových rizík v obciach v okolí Levočských vrchov (Ľubica,
Ihľany, Lomnička, Kolačkov, Jakubany a Tichý Potok) sa Vojenské lesy a majetky, štátny
podnik Pliešovce rozhodli vybudovať v priestore bývalého vojenského obvodu Javorina
sústavu suchých nádrží - poldrov. Projektová príprava a stavebné konanie boli zahájené už
v roku 2010, samotná výstavba poldrov bola realizovaná v mesiacoch jún až september 2015.
Základným konštrukčným prvkom vybudovaných poldrov je prehrádzka z ekoblokov
(drôtokamenných košov) vyplnená železobetónovou tesniacou stenou, ktorá zabezpečuje aj
jeho hydraulickú funkciu (dnový výpust a bezpečnostný priepad). Teleso drôtokamennej
prehrádzky je založené na železobetónovej základovej doske, s ktorou je prepojené
betonárskymi tyčami. Ekobloky sú medzi sebou a s tesniacou stenou taktiež poprepájané
betonárskymi tyčami. V užších údoliach sú prehrádzky zaviazané priamo do svahov (Polder
Lomnický km 4,16 pf. č. 1, Polder Poľný km 0,70 pf. č. 2, Polder Kolačkovský km 6,90 pf.
č. 3 a Polder Škapová pf. č. 10), v širších profiloch je na teleso prehrádzky naviazaná zemná
homogénna hrádza (jednostranná - Polder Ruskinovský km 1,3 pf. č. 13, Polder Lomnická
rieka km 0,25 pf. č. 4, Polder Jakubianka km 12,90 pf. č. 5, Polder Holumnický km 10,60 pf.
č. 6 a Polder Ihla km 1,40 pf. č. 7, resp. obojstranná - Polder Ľubica km 10,25 pf. č. 12
a Polder Ihla km 0,60 pf. č. 8).
Keďže jednotlivé poldre (so zemnou hrádzou, resp. bez zemnej hrádze) sú si
z konštrukčného hľadiska a postupu výstavby podobné, podrobnejšie sa venujeme len poldru
s najväčším zádržným objemom – t.j. poldru Ľubica.

2. SÚSTAVA POLDROV NAD OBCOU ĽUBICA
2.1 POLDER ĽUBICA km 10,25 pf. č. 12 (3) – III. kategória
Polder Ľubica bol vybudovaný prehradením toku Ľubica v rkm 1,3 prehrádzkou z ekoblokov
vyplnenou železobetónovou tesniacou stenou, na ktorú je naviazaná pravo a ľavostranná
zemná homogénna hrádza. Celková dĺžka prehradenia je 146,0 m, z toho kamenno-betónová
časť prehrádzky má dĺžku 36,0 m, pravostranná zemná hrádza 26,0 m a ľavostranná hrádza
dĺžku 84,0 m.
Výstavba poldra bola zahájená na prelome júna a júla 2015 odklonením toku Ľubica mimo
priestor založenia kamenno-betónovej prehrádzky a vybudovaním základovej železobetónovej
steny zapustenej do nepriepustného podložia. Následne bolo osadené potrubie dnového
výpustu zo železobetónových rúr DN 1000 (jeho kapacita postačuje na odvedenie vody do
prietoku Q 1) a pokračovalo sa výstavbou samotnej prehrádzky. Drôto-kamenné ekobloky na
návodnej a vzdušnej strane v podstate plnili funkciu debnenia pre železobetónovú tesniacu
stenu prehrádzky. Celková výška prehrádzky nad základom je 8,2 m, nad okolitým terénom
do 6,2 m. Na jej korune šírky 1,2 m je bezpečnostný priepad šírky 12,0 m s maximálnou
výškou prepadového lúča 2,45 m, ktorého kapacita je Q 100 = 90,0 m3.s-1.
Súčasne s výstavbou prehrádzky boli zahájené aj práce na výstavbe vývaru dĺžky
12,0 m so stálou hladinou 0,7 m, opevneného lomovým kameňom s betónovou zálievkou.
Po presmerovaní toku do pôvodného koryta boli zahájené práce na výstavbe zemných
homogénnych hrádzí naviazaných na prehrádzku. Hrádze boli sypané z miestnych materiálov,
maximálne prevýšenie koruny hrádze šírky 4,5 m nad okolitým terénom je do 5,0 m. Svahy
hrádze sú v sklone 1:2, návodný svah je opevnený kamennými ekomatracmi hr. 15 cm,
vzdušný svah je ohumusovaný a zatrávnený.
Základné parametre vodnej stavby sú v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka 1: Základné parametre poldra Ľubica
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

103 000 m3
51 000 m2
146,0 m
8,2 m
12,0 x 2,45 m

Obrázok 2: Rez prehrádzkou a zemnou hrádzou Poldra Ľubica

Obrázok 3: Výstavba prehrádzky s tesniacim jadrom (21.07.2015)

Obrázok 4: Postup výstavby prehrádzky a vývaru (10.08.2015)

Obrázok 5: Sypanie hrádze a bezpečnostný priepad (25.08.2015)
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Obrázok 6: Návodná strana po ukončení výstavby (15.10.2015)
2.2

POLDER RUSKINOVSKÝ km 1,3 pf. č. 13 (2) - III. kategória

Tabuľka 2: Základné parametre poldra Ruskinovský
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

76 000 m3
30 000 m2
103,0 m
9,2 m
7,0 x 2,2 m

Obrázok 7: Návodná strana poldra po ukončení výstavby

3. SÚSTAVA POLDROV NAD OBCOU KOLAČKOV
3.1

POLDER LOMNICKÁ RIEKA km 0,25 pf. č. 4 (9) - IV. kategória

Tabuľka 3: Základné parametre poldra Lomnická rieka
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

Obrázok 8: Návodná strana poldra po ukončení výstavby
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22 300 m3
11 200 m2
67,0 m
8,2 m
7,0 x 2,3 m

3.2

POLDER KOLAČKOVSKÝ km 6,90 pf. č. 3 (10) - IV. kategória

Tabuľka 4: Základné parametre poldra Kolačkovský
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

6 600 m3
6 000 m2
19,0 m
4,95 m
8,0 x 1,4 m

Obrázok 9: Vzdušná strana poldra po ukončení výstavby

4. SÚSTAVA POLDROV NAD OBCOU IHĽANY
4.1

POLDER HOLUMNICKÝ km 10,60 pf. č. 6 (4) - IV. kategória

Tabuľka 5: Základné parametre poldra Holumnický
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

6 300 m3
3 300 m2
59,0 m
7,7 m
7,0 x 2,2 m

Obrázok 10: Návodná strana poldra po ukončení výstavby
4.2

POLDER IHLA km 0,60 pf. č. 8 (5) - IV. kategória

Tabuľka 6: Základné parametre poldra Ihla km 0,60
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)
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6 300 m3
4 200 m2
46,0 m
6,5 m
7,0 x 1,75 m

Obrázok 11: Návodná strana poldra po ukončení výstavby
4.3

POLDER IHLA km 1,40 pf. č. 7 (6) - IV. kategória

Tabuľka 7: Základné parametre poldra Ihla km 1,40
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

14 000 m3
8 400 m2
44,5 m
6,5 m
7,0 x 1,6 m

Obrázok 12: Návodná strana poldra po ukončení výstavby

5. SÚSTAVA POLDROV NAD OBCOU LOMNIČKA
5.1

POLDER LOMNICKÝ km 4,16 pf. č. 1 (7) - IV. kategória

Tabuľka 8: Základné parametre poldra Lomnický
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

Obrázok 13: Návodná strana poldra po ukončení výstavby
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4 100 m3
2 100 m2
32,0 m
6,8 m
7,0 x 1,25 m

5.2

POLDER POĽNÝ km 0,70 pf. č. 2 (8) - IV. kategória

Tabuľka 9: Základné parametre poldra Poľný
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

1 700 m3
1 200 m2
16,3 m
4,5 m
4,6 x 1,2 m

Obrázok 14: Vzdušná strana poldra po ukončení výstavby

6. POLDER JAKUBIANKA km 12,90 pf. č. 5 (11) - IV. kategória
Tabuľka 10: Základné parametre poldra Jakubianka
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)

17 000 m3
13 100 m2
88,0 m
6,0 m
14,0 x 1,6 m

Obrázok 15: Návodná strana poldra po ukončení výstavby

7. POLDER ŠKAPOVÁ km 3,3 pf. č. 10 (12) - IV. kategória
Tabuľka 11: Základné parametre poldra Škapová
Objem vody v poldri pri Q 100
Maximálna plocha zátopy
Celková dĺžka prehradenia v korune
Výška drôtokamennej časti prehrádzky nad základom
Parametre bezpečnostného priepadu (šírka x výška)
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4 800 m3
2 400 m2
27,5 m
6,5 m
7,0 x 2,2 m

Obrázok 16: Návodná strana poldra po ukončení výstavby

8. VÝKON TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉHO DOHĽADU
Rovnako ako u ostatných vodných stavieb, aj na poldroch vo vojenskom obvode Javorina je
vlastníkom vodnej stavby zabezpečený technicko-bezpečnostný dohľad odborne spôsobilou
osobou. Poldre sú zaradené do III. a IV. kategórie vodných stavieb. Keďže samotné stavby
nie sú vystrojené žiadnymi meracími zariadeniami, hodnotenie ich bezpečnosti
a prevádzkyschopnosti sa vykonáva na základe vizuálnych obhliadok pracovníkov vlastníka
stavby, ktorých pozornosť je zameraná predovšetkým na dôkladnú vizuálnu kontrolu stavu
hlavných objektov vodnej stavby (prehrádzka, bezpečnostný priepad, potrubie dnového
výpustu, vývar) a ich bezprostredného okolia. Osobitná pozornosť je venovaná miestam
zaviazania zemnej hrádze so svahom a prehrádzkou, deformáciám či poškodeniam vplyvom
prostredia (erozívne brázdy po zrážkovej činnosti, poveternostné účinky, zosuvy brehov,
účinky vegetácie a živočíchov, nepovolané zásahy tretích osôb a pod.).
V súčasnosti sú vyššie uvedené vodné stavby v skúšobnej prevádzke. Za obdobie od
ukončenia ich výstavby ku dňu spracovávania tohto príspevku neboli zaznamenané
povodňové situácie, pri ktorých by došlo k naplneniu zásobného priestoru poldrov. Čiastočné
zaťaženie hrádze vzdutou vodou bolo zaznamenané začiatkom roka 2016 len na Poldri
Ľubica, po ktorom však neboli zistené žiadne poškodenia alebo nepriaznivé skutočnosti, ktoré
by ohrozovali jeho bezpečnosť a prevádzkyschopnosť.

9. ZÁVER
Aj napriek skutočnosti, že jednotlivé poldre nie sú kapacitne schopné transformovať celý
objem povodňovej vlny pri prietoku Q 100 na neškodnú úroveň, pri bleskových povodniach
však môžu plniť dôležitú funkciu protipovodňovej ochrany hlavne zachytením plavenín, ktoré
by v zastavanom území mohli spôsobovať problémy upchávaním priepustov, mostov a pod.
Prínos uvedených stavieb je taktiež v stabilizácii koryta tokov a protieróznej ochrane územia.
Keďže od výstavby poldrov ešte nedošlo k ich zaťaženiu výraznejšími povodňovými
prietokmi, nebolo doposiaľ možné pozorovať ich účinnosť, prípadne skutočnosti, ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť vodných stavieb.

10. POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí hlavne zamestnancom Vojenských lesov a majetkov, š.p. Pliešovce, ktorí
zabezpečili kompletnú prípravu uvedených vodných stavieb a spolu s dodávateľmi
stavebných prác aj vybudovanie objektov protipovodňovej ochrany v „šibeničnom“ termíne
v požadovanej kvalite.
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ODKALIŠTĚ DOLNÍ ROŽÍNKA A ZLATKOV –
MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Vít Rainer
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Miloš Veselý
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM
Příspěvek se věnuje představení odkališť z pohledu ojedinělých podmínek jejich provozu,
včetně základních informací o technologii produkce uranové rudy a způsobu ukládání
zbytkového kalu. Podrobněji se příspěvek zabývá hrázovými systémy obou odkališť
z pohledu jejich výstavby, specifiky postupného zvyšování hrázového systému odkaliště
Dolní Rožínka a prováděním a výsledky TBD. Jsou prezentovány informace o nedávno
zahájené sanaci hrázového systému odkaliště Dolní Rožínka, spojené s blížícím se ukončením
jeho provozu. Dále jsou v příspěvku nastíněny zvažované možnosti dalšího využití odkališť,
jako je například zvýšení jejich objemu při hypotetickém otevření nového uranového dolu
nebo využití sedimentů uložených v odkališti Dolní Rožínka jako netradičního zdroje
nerostných surovin.

1. VÝSTAVBA ODKALIŠŤ, PLAVENÍ KALU A PRINCIP TĚSNĚNÍ
HRÁZÍ
1.1 ODKALIŠTĚ K I
Jedná se o odkaliště bez průtoku povrchových vod, původně údolního typu se základní hrází
sypanou na rostlý terén a dalšími sypanými hrázemi na naplaveném sedimentu. Postupným
etapovitým zvyšováním koruny hráze (aktuálně 8 zvyšovacích etap) došlo k uzavření tělesa
hráze po celém obvodu, jako u odkaliště typu rovinného. Ke kompletnímu uzavření odkaliště
po jeho obvodu došlo již v rámci 6. zvyšovací etapy.
Ve skalním podloží odkaliště K I se nachází metamorfované horniny tvořené převážně
rulami a amfibolity s čočkami a žílami pegmatitů a serpentinitů. Skalní podloží je velmi málo
tektonicky porušeno s ojedinělými strukturami do mocnosti 0,5 m. Pokryvné útvary jsou
tvořeny zeminami jílovitopísčitého až písčitojílovitého charakteru s úlomky a valouny hornin,
mocnost do 4 metrů.
Základní hráz, která přehrazuje původní údolí, je v základové spáře široká 160 m, vysoká
40 m, se sklony svahů 1:1,5. Koruna hráze, šířky 5 m je na úrovni cca 510 m n. m. Její
výstavba byla zahájena v roce 1968. Hráz byla sypána z vytěženého kamenitého materiálu
a byla hutněna pojezdem naložených vozidel a stavebních mechanizmů po vrstvách do
1,0 m tloušťky. Návodní líc základní hráze je chráněn chemlonovou tkaninou, uloženou na
podsypu. Základní hráz byla poté v letech 1969 až 1977 rozšiřována a navyšována o další tři
dílčí zvyšovací etapy, které jsou ještě založeny na rostlém terénu a jejichž konečná koruna je
na kótě cca 525 m n. m. Odkaliště bylo následně navyšováno a uzavíráno obvodovými
hrázemi, které jsou založeny na naplaveném sedimentu s odsunutím základny směrem do
odkaliště (tzv. zvyšování proti vodě). Hrázky jsou 3,0 až 4,0 metry vysoké, vzdušný svah má
sklon 1:1,75 a návodní 1:1,5, šířka koruny hráze je 4-5 m. Hráze byly sypány z vytříděné
haldoviny (5. etapa) a z šotoliny (6. a 7. etapa) a v jejich základové spáře byly provedeny
roznášecí lavice mocnosti cca 1,2 m s upravenou zrnitostí a případně byly opatřeny
geotextilií. V hrázi nejvyšší 8. etapy je vybudováno vnitřní těsnění z odvodněného
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odkalištního rmutu. Konečná kóta koruny nejvyšší etapy se nachází na kótě 539,00 m n. m.,
celkově tedy cca 54 m nad nejnižším místem původního terénu.

Obrázek 1: Schéma budování hrázového systému odkaliště K I
Po celém obvodě, ve vzdálenosti min 32,5 m od osy hráze posledních dvou zvyšovacích
etap, je směrem dovnitř odkaliště vybudována pomocná vnitřní hrázka a prostor mezi
obvodovou hrází a mezihrázkou je vyplaven rmutem. Souvislý prstenec náplavy po celém
obvodě má za účel utěsnění průsaků z tekutého středu odkaliště tak, aby mohla být hrázová
soustava odkaliště provozována kdykoliv po zahájení likvidačních prací, kdy již nebude
možné náplavou oddalovat volnou hladinu od návodního líce.
Tento obvodový prstenec byl budován v letech 1998 - 2000. Pro snížení hladiny volné
vody v násypu a monitoring průsaků v patách zvyšovacích hrází 5. až 7. etapy, které jsou
založeny na rmutu, realizováno několik drenážních zářezů, vysypaných propustným
materiálem a případně vystrojených perforovaným potrubím.
Odkaliště slouží převážně k ukládání technologického kalu, tvořeného materiálem po
rozemletí a vyloužení uranové rudy. Kal (rmut) je do prostoru odkaliště dopravován ve formě
hydrosměsi a je rozváděn podél obvodu odkaliště a řízeně vypouštěn (naplavován) do míst,
kde dochází k sedimentaci pevných částic. Vnitřní prostor odkaliště byl po roce 2000 rozdělen
vnitřními hrázkami na aktuálně 7 lagun, které umožňují zaplavování tekutého středu hrubším
materiálem. V současné době probíhá plavení zejména v jednotlivých lagunách z rozvodů po
korunách vnitřních mezihrázek a z plovoucích trubních tras přímo z hladiny vody tak, aby
konečná výška naplaveného rmutu vykazovala co možná nejmenší spády, aby bylo možné
mělkou vrstvou volné vody na náplavě eliminovat riziko prášení chemicky a radiačně
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kontaminovaného materiálu. Řízeným zaplavováním tekutého středu s dotací hrubších částic
se připravuje lepší výchozí pozice pro budoucí sanaci tekutého středu odkaliště.
Pro bezpečnou vzdálenost okraje hladiny volné vody od tělesa obvodové hráze platila
podmínka minimální délky pláže 15,0 m, přičemž celá vrstva o této mocnosti musela být
tvořena naplaveným rmutem. Tento způsob „izolace“ návodního líce obvodové hráze
naplaveným rmutem byl od začátku nutnou podmínkou provozu odkaliště. Do 6. etapy se
plavilo přímo z návodního líce vnější obvodové hráze a řízeným naplavováním
a oddalováním hladiny volné vody od hráze se snižovaly průsaky do hrázového tělesa
a zabezpečovala se tak stabilita hrázového systému. V posledních dvou zvyšovacích etapách
byla podmínka bezpečné šířky pláží splněna vyplavením obvodového prstýnku po celém
obvodu koruny hráze.
1.2 ODKALIŠTĚ K II
Vlastní oblast odkaliště tvoří úsek údolí Zlatkovského potoka, které bylo uzavřeno dvěma
sypanými hrázemi, a potok odveden raženou obtokovou štolou mimo zájmové území.
Geologická stavba území je značně složitá. V oblasti levého svahu hráze B probíhá linie
tzv. svrateckého přesmyku, tvořící tektonickou hranici mezi horninami moldanubika
a horninami svratecké antiklinály. Moldanubikum je zastoupeno horninami pestré série,
jmenovitě biotitickými rulami, migmatity a amfibolity. Základním typem svratecké
antiklinály jsou dvojslídné svorové ruly a dvojslídné svory. Linie přesmyku je tvořena
pásmem mylonitů. Kvartérní pokryvy mají tloušťku do 4 m a jsou zastoupeny převážně
sedimenty charakteru hlín až po kamenité sutě. Popsaný komplex krystalických hornin je
slabě puklinově propustný.
Odkaliště K II je umístěno JV směrem od odkaliště K I v bývalém údolí Zlatkovského
potoka, který je levobřežním přítokem Nedvědičky. Z původního údolí byla vyčleněna jeho
část ohraničená dvěma hrázemi, tj. dolní hrází „pod“ odkalištěm a horní hrází „nad“
odkalištěm.

Obrázek 2: Schéma uspořádání odkaliště K II
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Horní hráz A uzavírá odkaliště od JJV v prostoru pod hrází stávajícího rybníka, kterým
protéká Zlatkovský potok. Minimální kóta koruny hráze je 516,00 m n. m., celková délka
v ose hráze je 259 m, šířka koruny 8,5 m, výška od paty vzdušního líce v údolní nivě je 13 m.
Těleso hráze bylo nasypáno z haldoviny a hutněno pojezdy vibračního válce. Těsnící prvek
byl vytvořen ze svislé asfaltobetonové stěny tloušťky 0,6 m, která byla uložena na
základovém bloku šíře 1,0 m, jehož boky byly dotěsněny jílovou vrstvou. Dotěsnění podloží
základového bloku bylo provedeno fortifikační jílocementovou injektáží do hloubky
5,0 m pod základovou spáru. Návodní líc nad kótou 510,50 m n. m. byl dodatečně dotěsněn
šikmým hutněným rmutovým těsněním.
Dolní hráz „B“ uzavírá SZ část odkaliště v údolí Zlatkovského potoka nad původním
soutokem Zlatkovského potoka a Nedvědičky. Minimální kóta koruny hráze je
516,00 m n. m., celková délka v ose hráze je 241,0 m, šířka koruny 8,5 m, výška od vzdušní
paty v údolní nivě je 33,0 m. Těleso hráze bylo nasypáno z haldoviny, zhutněné vibračním
válcem. V ose hráze je vybudováno střední asfaltobetonové těsnící jádro, které bylo
prokládáno kamenem a bylo ukládáno do ztraceného bednění šířky 0,6 m. Jádro spočívá na
základovém bloku z asfaltobetonu opět prokládaného kamenem, šířky 3,0 m. Základový blok
byl ve svazích terasovitě uspořádán po stupních výšky 1,0 m. Základový blok byl s podložím
spojen jílocementovou injekční clonou do hloubky 5 m pod základovou spáru. Návodní líc
nad kótou 510,50 m n. m. byl dodatečně dotěsněn HDPE fólií o tloušťce 0,5 mm, krytou
geotextilií a zavázanou do návodní pláže, v kombinaci se šikmým rmutovým těsněním.
Kal je na odkaliště dopravován ve formě hydrosměsi kalovodem, uloženým na 1,1 km
dlouhém potrubním mostě. Od uvedení do provozu v roce 1980 do roku 1986 sloužilo
odkaliště k ukládání technologického kalu (rmutu) ze zbytků produkce uranové rudy. V roce
1991 byla povolena změna využití odkaliště pro uložení detoxikovaných kalů. Produktem
detoxikační linky, odvodňovaným přímo na odkališti je sanační materiál, který je využíván
pro sanaci a rekultivaci obou odkališť. Sanační materiál, na jehož neutralizaci je potřeba velké
množství vápna a který nelze odvodnit sedimentací, byl naplavován do odvodňovacích lagun
umístěných na rmutových plážích podél obou hrází, vystrojených dnovými drény s odtokem
do středu odkaliště. Odtud byl odvodněný materiál převážen na mezideponii sanačního
materiálu uvnitř odkaliště a odvodňovací laguny byly využívány opakovaně.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY ODKALIŠŤ A ZAŘÍZENÍ TBD
Obecně jsou hráze obou odkališť vystrojeny poměrně rozsáhlým systémem pro geodetické
sledování přetvoření, jako jsou povrchové a hloubkové nivelační značky a pozorované body
pro sledování vodorovných posunů. Drenážní systém je rovněž poměrně složitý a je tvořen
jednak obvodovými a podélnými patními drény, drenážními pery, čerpacími studnami a vrty,
čerpacími zářezy a řadou vzájemně propojených čerpacích stanic. Účelem drenážního
systému je jednak zachycení a monitoring kontaminovaných průsakových vod, dále jejich
využití v provozu produkce uranové rudy, případně pro zajištění jejich vyčištění a vypuštění
do vod povrchových.
2.1 ODKALIŠTĚ K I
Hrázové těleso je vybaveno 101 pozorovacími vrty pro měření hladiny vody. Celkem je na
vzdušním líci vystrojeno 19 měrných profilů pozorovacích vrtů. Pro měření vodorovných
a svislých posunů jsou osazeny výškové a směrové body ve 22 profilech. Celkem je na
vzdušním líci 147 kontrolních bodů pro měření svislých posunů. Na 52 z nich se rovněž
provádí měření vodorovných posunů. Ve 4 úrovních je na naplaveném podloží posledních tří
zvyšovacích etap osazeno 24 hloubkových nivelačních značek pro měření stlačování
rmutového podloží zvyšovacích hrází.
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Hráz K I nemá těsněné podloží a hlavními prvky, zachycující průsakové vody je
obvodový drenážní systém a čerpací vrty. Odkaliště má drenážní systém vybudovaný po
celém jeho obvodu. Původní drenážní trasy jsou tvořeny z kameninového potrubí
spojovaného bez těsnění o jmenovité světlosti 1x DN 200 mm až 2x DN 400. Během provozu
byly trasy patního drénu ve zvyšovacích etapách podle potřeby doplněny sanačními
opatřeními ve formě drenážních pér s gravitačním svodem do hlavního řádu. Trasa nového
drénu, postupně budovaného v rámci plánované sanace odkaliště vede v prostoru mezi
stávající drenáží a nově upraveným obvodovým příkopem, přičemž dno nového drénu je pod
úrovní původních patních drénů. Nové drenážní potrubí je tvořeno z perforovaného PEHD
potrubí (perforace ze 2/3 průřezu) o jmenovité světlosti 1x DN 250 až 2x DN 500. Trasy
drénů jsou zaústěny do čerpací stanice drenážních vod pod hlavní hrází a částečně i do lokální
čerpací stanice v západní části odkaliště. Aktuální délka drenážního systému činní celkem cca
6,4 km. V údolní nivě, pod hlavní hrází jsou umístěny čerpací stanice pro přesun drénované
vody do chemické úpravny nebo pro potřeby technologie zpracování rudy a další drenážní
prvky pro zamezení úniků kontaminované vody do životního prostředí.

Obrázek 3: Příčný řez hrázovým systémem odkaliště K I v místě
základní hráze
2.2 ODKALIŠTĚ K II
Na vzdušním líci a v podhrází hráze „A“ se nachází celkem 11 pozorovacích vrtů. Na hrázi je
dále osazeno 13 zaražených nivelačních značek a 6 kontrolních bodů pro měření vodorovného
posunu. Pro odtok prosáklé vody od svislého těsnicího prvku v ose hráze jsou kolmo na osu
hráze provedena čtyři odvodňovací žebra, zaústěná do šachtic patního drénu. Patní drén je
tvořen levou a pravou větví v patě vzdušního svahu hráze. Je vystrojen kameninovým
potrubím DN 200 s obsypem a je osazen 6 drenážními šachticemi. Obě větve jsou
vyspádovány směrem do středu údolí do čerpací stanice.
Na hrázi a v okolí hráze „B“ je vybudováno celkem 15 pozorovacích vrtů. Pro sledování
přetvoření násypu hráze je osazeno 27 kontrolních bodů (vodorovné i svislé posuny). Pro
odvedení vody, která prosákne svislým AB těsněním, jsou na vzdušní straně základového
bloku osazeny odvodňovací žlábky. Odvodňovací žlab je osazen v celé délce základového
bloku a rozdělen na 6 úseků, zaústěných do drenážních šachet, pro možnost lokalizace
průsaků. Patní drén tvoří levá a pravá větev v patě vzdušního svahu, osazená kameninovým
potrubím DN 250 s 11 kontrolními šachticemi. Spádově jsou obě větve vedeny ke středu
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údolí do a odtud do záchytné nádrže a do čerpací stanice. V patě hráze B je rovněž
vybudována čerpací studna pro lokální umělé snížení hladiny podzemní vody ve středu údolní
nivy. Dno je vyhloubeno 3 m pod trasou patního drénu. Čerpací stanice je situována pod
patou hráze a slouží k zachycení a přečerpávání drenážních vod z prostoru hráze B. V těsné
blízkosti pod čerpací stanicí je proveden napříč údolní nivou záložní čerpací zářez délky 31
m, maximální hloubky 10 m. Je vystrojen plastovým perforovaným potrubím DN 200 se
štěrkovým zásypem a svislou štětovou stěnou ukončenou cca 2 m pod terénem. Z obou stran
údolí je zářez vyspádován do nejnižšího místa, kde je zabudována akumulační jímka pro
zachycení průsakových vod.

Obrázek 4: Příčný řez hrází B odkaliště K II

3. TECHNOLOGIE TĚŽBY, ÚPRAVA RUDY A PRODUKCE KALU
Vytěžená uranová ruda je z dolu transportována nákladními automobily do areálu chemické
úpravny, kde se z ní hydrometalurgickým způsobem separuje přítomný uran. Nákladní
automobily rudu vysypou na depo, z něhož se ruda pomocí pásových dopravníků transportuje
do mlýnice. Zde se ruda mele v kulových mlýnech mokrou cestou na výslednou frakci okolo
75 mikrometrů. Tato velikost je důležitá v procesu alkalického loužení, pro zajištění dobré
výtěžnosti (v případě velkých částic může dojít k tomu, že se loužicí činidlo nedostane do
kontaktu s přítomným kovem a ten tudíž zůstává v pevné fázi). Rmut (rozemletá ruda smísená
s vodou) z mlýnice je zaveden do několika zahušťovačů Dórova typu, kde dochází k zahuštění
z poměru 1:6 na poměr 1:1 (pevná a kapalná fáze).
Zahuštěná fáze potom pokračuje dále do linky alkalického loužení. Tu tvoří osm
kaskádovitě spojených kolon o objemu 600 m3. V těchto kolonách probíhá loužící reakce, při
níž přítomný uran reaguje se sodou a vytváří komplexní sloučeninu uranyltrikarbonát. Loužící
linka je vytápěna pomocí parních výměníků na teplotu 80 °C a míchaná tlakovým vzduchem.
Výtěžnost loužicího procesu se pohybuje okolo 90 %.
Výluh společně se rmutem je veden na sorpční linku. Zde se vyloužený uran sorbuje na
slabě bazický ionex, který se následně na sítech oddělí od zpracovaného rmutu. Rmut se poté
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ukládá jako odpad na odkališti, kam je dopravován ve formě hydrosměsi. Ionex
s nasorbovaným uranem je zaveden na eluci, kde dochází k jeho desorpci – uranyltrikarbonát
je na ionexu nahrazován síranovým aniontem. Ionex zbavený uranu se vrací zpět do sorpce.
Eluční roztok obohacený uranem se potom dále zpracovává. V prvém kroku dojde ke
snížení pH kyselinou sírovou na hodnotu okolo 3. Při těchto podmínkách přestává být
uranyltrikarbonát stabilní a rozkládá se za uvolňování oxidu uhličitého. V dalším kroku je do
roztoku přidáván amoniak, který při pH 8 reaguje s přítomným uranem za vzniku diuranátu
amonného (tzv. žlutý koláč – ze zkratky vznikl název s.p. DIAMO). Ten musí být ještě před
vlastním sušením zbaven nečistot (nerozpustné látky, molybden a rozpustné soli). Po usušení
je žlutý koláč ve formě prášku transportován v ocelových sudech do některého z konverzních
závodů, kde dochází k jeho obohacení (zvýšení izotopu U 235) a následnému zpracování do
palivových tyčí pro jaderné elektrárny.
Výroba uranu je hydrometalurgický proces, který produkuje kromě pevných odpadů
(vyloužená ruda) i odpady kapalné. Veškeré tyto odpady pocházející z hornické činnosti se
ukládají do odkaliště. Voda v odkališti je tudíž chemicky kontaminovaná a musí být
zabráněno jejímu mísení s vodami v okolí. K tomu slouží složitý drenážní systém, jehož páteří
jsou patní drény hrází. Systém zachytává všechny průsaky a vrací zachycenou vodu zpět do
uzavřeného systému vod odkaliště, případně do chemické úpravny. Tento uzavřený systém
vod dotují přírodní zdroje o objemu cca. 400 000 m3/ročně. Jedná se zejména o čisté
podzemní vody závislé na srážkách a natékající do drenážního systému z extravilánu.
Vzhledem k tomu že se v systému udržuje vyrovnaná vodní bilance, je zapotřebí právě toto
nadbilanční množství vody ročně vyčistit a vypustit do vodoteče.
K čištění vod jsou na chemické úpravně používány tři technologie – iontová výměna,
membránové procesy a odpařovací stanice. Iontová výměna slouží k čištění velmi málo
zasolených vod (např. srážkové vody z areálu). Z těchto vod se v první fázi odstraní radium
pomocí srážení s chloridem barnatým a následně se tyto vody dočistí od případného uranu na
ionexové koloně. Po této úpravě již tyto vody splňují parametry pro vypuštění do vodoteče.
V silně zasolených vodách z odkaliště se nejprve snižuje obsah vápníku a hořčíku (po
přidání vápna a sody se vysráží). Pro technologii membránových procesů se voda dále pomocí
sorpce na ionex zbavuje přítomných těžkých kovů. Takto upravená voda je zpracovávána na
lince elektrodialýzy (hnací silou je napětí), která produkuje diluát (odsolenou vodu)
a koncentrát. Diluát se dočišťuje na lince reverzní osmózy (hnací silou je tlak) a následně
vypouští do vodoteče.
Koncentráty z elektrodialýzy a reverzní osmózy průběžně zpracovává odpařovací stanice.
Ta je osmi stupňová, přičemž poslední dva stupně slouží jako krystalizační a vyrábí se v nich
krystalický síran sodný. Ten je prodáván jako vedlejší produkt chemické úpravny. Kromě
síranu sodného odpařovací stanice produkuje kondenzát, který je vypouštěn do vodoteče.

4. SANACE HRÁZOVÉHO SYSTÉMU ODKALIŠŤ
Principem sanace odkaliště K I je zapouzdření odkaliště a vytvarování tělesa odkaliště do
takového stavu, aby bylo zabráněno přístupu srážkové vody dovnitř odkaliště, aby byly
vytvořeny podmínky pro bezpečné nakládání s průsakovými vodami (zabránění budoucího
šíření solí a uranu jejich vyčištěním) a aby byl eliminován únik radonu do ovzduší a odstíněno
radioaktivní záření.
Odkaliště K I bude mít v konečné podobě střechovitý tvar. Odkaliště K II bude sanováno
do tvaru úžlabí, kopírující směr a spád původního údolí.
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Nejprve se dokončí sanace největšího odkaliště K I, potom menšího K II a nakonec budou
sanovány přechodné nádrže na sanovaném povrchu K I tak, aby se po celou dobu až do
úplného zapouzdření měly kde akumulovat meziroční a sezónní výkyvy drenážních a volných
vod a aby se měly po celou tuto dobu kam ukládat kontaminované produkty ze sanací
a čištění vod, nejen z této lokality.
Sanace probíhá vzdušních líců a paty hráze spočívá zejména:
• vybudování nového drenážního systému, včetně nových čerpacích stanic
• úprava tras záchytných příkopů v části obvodu, aby navazovaly na patu hráze
• přesvahování vzdušního líce odkaliště do příkopu
• položení ochranných, těsnících a drenážních geokompozitních prvků
• položení krycí a odstiňující vrstvy (ve svazích s geomříží)
• úprava povrchu: biologicky oživitelná vrstva, protierozní mřížka a hydroosev
• průběžně nastavení nebo ochrana (výjimečně náhrada) prvků TBD.

Obrázek 5: Schéma uspořádání krycích vrstev odkaliště
1. etapa sanace v severní a západní části odkaliště K I probíhá od roku 2006 stavbou
drenáže a čerpací stanice. V roce 2012 bylo započato s úpravou příkopů a svahů. Stavba je
povolena do roku 2025. Navazující 2. etapa sanace K I byla zahájena v roce 2014 výstavbou
drenáží na levém východním břehu a v údolní nivě pod hlavní hrází. Sanační práce uvnitř
odkaliště se týkají pouze výstavby a údržby mezihrázek (výrazné sedání oproti obvodové
hrázi) a naplavování hrubších podílů do oblasti tzv. tekutého středu. Naplavování bude trvat
do konce roku 2016, kdy bude komerční těžba uranové rudy (od roku 1957) a její úprava (od
roku 1968) na ložisku Rožná jako poslední v celé Evropě ukončena.

5. DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODKALIŠŤ
V roce 2013 byla vypracována studie řešící varianty zvýšení objemu odkališť K I a K II pro
možnost ukládání odpadů při otevření případného dalšího uranového dolu, mimo oblast
současného naleziště u Dolní Rožínky (lokalita Brzkov). Využilo by se tak stávajícího
technologického zázemí odkališť a prodloužila by se životnost chemické úpravny, bez
nutnosti hledání prostorů pro otevření nového odkaliště.
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V rámci studie byly prověřeny různé možnosti zvýšení odkališť, jako např. zvýšení
hrázového systému pomocí jedné vyšší hráze nebo několika nižších s různými parametry
(poloha vůči stávajícímu systému hrází, dílčí a generální sklon, složení hrází atp.). Rovněž
bylo posuzováno, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení, jaké budou mít jednotlivé
varianty vliv na potenciálně uložený objem, jaké budou náklady na hlavní a související
práce atp.
V obou odkalištích je aktuálně uloženo cca 16 miliónů tun zpracované uranové rudy.
Přestože tento materiál již jednou prošel hydrometalurgickým procesem, tak stále obsahuje
velmi širokou škálu různých kovů. Pro případné přepracování je prakticky ideálně připraven,
neboť je již přístupný z povrchu (vytěžen) a je rozemlet na průměrnou frakci 75 mikrometrů.
Tyto dvě operace v současnosti představují cca 2/3 nákladů na zpracování.
Možností přepracování materiálu v odkalištích se aktuálně řeší ve dvou grantových
projektech. V rámci těchto projektů proběhlo podrobné vzorkování jak aktuálně zpracovávané
rudy, tak byla i pomocí hloubkových vrtů ovzorkována ruda zpracovávaná v dřívějších
obdobích. Z výsledků těchto projektů se jako zajímavá jeví zbytková koncentrace uranu
(10 % z původního množství), dále jsou přítomny prvky vanad, nikl, molybden, niob, tantal,
olovo, zinek a další. Bohužel při současných cenách se žádný z těchto prvků, případně nějaká
jejich možná kombinace nejeví jako ekonomicky životaschopná pro případné přepracování.
ZVYŠOVACÍ HRÁZE
23 m
STÁVAJÍCÍ HRÁZE

Obrázek 6: Výchozí návrh navýšení hrázového systému pro
odkaliště K I pomocí soustavy několika nižších zvyšovacích hrází
Autor1: Ing. Vít Rainer
Pracoviště: VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno
Kontakt: rainer@vdtbd.cz
Autor2: Ing. Miloš Veselý
Pracoviště: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM
Kontakt: VeselyM@diamo.cz
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„SUCHÉ“ NÁDRŽE – ZKUŠENOSTI TBD
Petr Smrž, Miloš Sedláček
VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
ABSTRAKT: Příspěvek shrnuje zkušenosti s návrhem, provozem a posuzováním bezpečnosti
specifické skupiny vodních děl – tzv. „suchých“ nádrží z pohledu technickobezpečnostního
dohledu (dále jen TBD). Jsou zde uvedeny výsledky prací realizovaných v rámci operačního
programu životní prostředí „Odborná podpora pro omezování rizika povodní – zvláštní
povodně a bezpečnost suchých nádrží“.

1. ÚVOD
Jedním ze základních a účinných prostředků ochrany před povodňovými škodami jsou volné
objemy v nádržích a v inundacích řek v povodí vodního toku, schopné v případě potřeby
dočasně zachytit nějakou podstatnější část objemu povodňové vlny.
Pro ochranu měst a obcí, popř. dalších významných objektů, může být za určitých
podmínek vhodným řešením vybudování tzv. „suchých“ nádrží situovaných v povodí
nedaleko nad chráněným územím, tak aby zachytily co největší část povodňových průtoků
z povodí. Transformační účinek volného retenčního prostoru vhodně navržené suché nádrže
může snížit kulminaci povodně na požadovanou úroveň tzv. neškodného průtoku.
Název „suchá“ nádrž (dále také jen SN), který vznikl v inženýrství životního prostředí asi
před 20 lety, je v současné době velmi frekventován. Je to totiž jeden z mála typů vodních děl
tolerovaných orgány ochrany přírody a ekologickými sdruženími. SN je ale jen jednoduchým
typem klasické ochranné, resp. retenční nádrže, kde je celkový objem nádrže „téměř shodný“
s objemem jeho ochranného prostoru. „Téměř shodný“, bohužel v praxi často znamená, že
nádrž nemá žádné stále nadržení, což může mít velmi negativní účinky na bezpečnost
a stabilitu zejména u sypaných zemních hrází, které v tomto segmentu vodních děl převažují.
SN situované v horních částech povodí svými parametry obvykle odpovídají malým
vodním nádržím, výjimkou ale nejsou ani větší vodní díla přehradního typu vybudovaná níže
po toku v údolních nivách, často v kombinaci s hrázovými systémy a poldry. SN jsou
konstrukčně a funkčně specifická vodní díla, která jsou, většinou bez stálé obsluhy a bez
stálého nadržení vodou, zatěžována nahodile jen při povodňových událostech. Vzhledem
k primární funkci SN, kterou je ochrana sídel před povodněmi, jsou ale tato vodní díla
umísťována přímo nad obydlenými územími. Tomu odpovídá i rozsah potenciálních škod při
hypotetické havárii díla a z toho vyplývající jeho kategorie z hlediska TBD.
Návrh, výstavba i provoz SN vyžadují kvalifikované odborné zázemí. Současný stav na
trhu služeb se vyznačuje relativně nízkým počtem hydrotechniků s odpovídající praxí
a zkušenostmi. Do řešení hydrotechnických problémů tak často vstupují osoby
s nedostatečnou znalostí problematiky vodního stavitelství a souvisejících odborností. V řadě
případů tak financování, přípravu, projekty a výstavbu hrází, funkčního zařízení
a souvisejících úprav SN provádějí subjekty bez elementárních znalostí z hydrologie,
hydrauliky, geotechniky, mechaniky zemin a dalších souvisejících disciplín. To mnohdy vede
k hrubým chybám při návrhu i provádění těchto vodních děl. S tím souvisí podcenění
podkladů pro řešení z důvodů „finančních úspor“, nedostatečné vodohospodářské řešení,
nevhodná koncepce a návrh, absence technické kontroly investora a projektanta, výběr
nevhodného zhotovitele a podcenění technickobezpečnostního dohledu v průběhu výstavby,
při ověřovacím a dále trvalém provozu vodního díla.
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2. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci Operačního programu životní prostředí, projektu „Odborná podpora pro omezování
rizika povodní - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží“ vznikl v roce 2014 soubor
prací zabývající se problematikou suchých nádrží z pohledu technickobezpečnostního
dohledu.
Práce byly realizovány sdružením a.s. VODNÍ DÍLA - TBD a Sweco Hydroprojekt a.s.,
ve spolupráci s Prof. Ing. Jaromírem Říhou, CSc.
V rámci plnění byly provedeny zejména tyto činnosti:
vytvoření
příručky
„Návrh
a realizace
suchých
nádrží
z pohledu
technickobezpečnostního dohledu“ ISBN 978-80-7212-600-2. Oponenti této publikace byli
prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. z Fakulty stavební, ČVUT v Praze, Ing. Richard Kučera
z Povodí Vltavy, státního podniku a Ing. Hana Zahradníková z Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
- vytvoření postupu pro kontrolu podpořených projektů odbornými garanty SFŽP, AOPK.
Byl vyhotoven návrh způsobu posouzení realizace podpořené akce a obsahu stanoviska
k závěrečnému vyhodnocení akce pro záměr projektu/návrhu suché nádrže, včetně
kategorizace navrhovaného vodního díla, a pro záměr výstavby suché nádrže/poldru včetně
ověření funkce a bezpečnosti nového vodního díla. Dále byl vytvořen návrh minimálního
obsahu a rozsahu projektové dokumentace na záměr: mapování rizika zvláštní povodně pod
vodním dílem, včetně návrhu kritérií hodnocení projektů pro záměry mapování zvláštních
povodní na vybraných vodních dílech IV. a III. kategorie.
- školení na podporu realizace podpořených projektů vlastníků a provozovatelů vodních
děl III. a IV. kategorie a suchých nádrží, projektantů a vodoprávních úředníků. Ve spolupráci
s jednotlivými krajskými úřady bylo pracovníky a.s. VODNÍ DÍLA - TBD v říjnu a listopadu
2014 postupně zorganizováno šest seminářů zaměřených na problematiku suchých nádrží
a zvláštních povodní.

3. DEFINICE SUCHÝCH NÁDRŽÍ
SN je podle TNV 75 2415 – Suché nádrže, vodní nádrž určená k ochraně před účinky
povodní, ve které je celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného
a neovladatelného ochranného prostoru. Plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok
v korytě vodního toku; může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení,
které plní krajinotvornou či ekologickou funkci. Velmi často je veřejností zaměňována suchá
nádrž s poldrem (prostor v říčním údolí přilehlý k toku, který po naplnění vodou při povodni
plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok v toku. Po průchodu povodně se prostor zcela
vyprázdní (je suchý) a zpravidla se zemědělsky využívá).
Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů je SN vodním dílem (VD) určeným ke vzdouvání nebo zadržování
vody a vzhledem k tomu podléhá technickobezpečnostnímu dohledu. TBD je specifikován
prováděcí vyhláškou č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly, v platném znění vyhlášky č.
255/2010 Sb. a nad vodním dílem se vykonává po celou dobu jeho existence, od období
přípravy, výstavby, ověřovacího provozu, trvalého provozu, případných změn stavby, až po
její odstranění. Ze společenského hlediska je totiž obtížná představa, že dílo určené k ochraně
před povodněmi by mohlo být povodní porušeno.
Před vlastní realizací SN je vždy nutné zhodnotit její efekt v porovnání s jinými způsoby
ochrany a zvážit také potencionální nebezpečí v území pod navrhovaným vodním dílem, které
vyplývá z jeho budoucí existence. Tyto aspekty, které v mnoha případech ostře kontrastují, je
nutné před realizací SN vyhodnotit ve studii odtokových poměrů, případně ve studii
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proveditelnosti. Povinností vyplývající ze zákona o vodách je pro vodní díla I. – III. kategorie
i odvození parametrů tzv. zvláštní povodně a stanovení rozsahu ohroženého území.
Základní rozhodovací kritéria při navrhování nové SN by měla být:
• co a v jaké míře bude suchá nádrž chránit, případně jaká je hodnota chráněného
majetku?
• jaké finanční prostředky jsou nutné k vybudování a také bezpečnému provozu suché
nádrže?
Po dokončení SN je nutné zajistit její provozování na dobré technické úrovni, vytvořit
trvale fungující mechanismus reakce na každé vyhlášení povodňového nebezpečí a zajistit
technickobezpečnostní dohled v rozsahu odpovídajícímu kategorii vodního díla.

4. ÚČEL, PODMÍNKY A MOŽNOSTI POUŽITÍ SUCHÝCH NÁDRŽÍ
Hlavním (a bohužel jediným) vodohospodářským účelem SN je ochranná (retenční) funkce.
SN by vždy měly zapadat do celkové koncepce protipovodňové ochrany v řešeném povodí
a jejich návrh je třeba kombinovat a sladit s dalšími protipovodňovými opatřeními, jako jsou
např. zkapacitnění kritických míst na toku pod nádrží, zvýšení hodnoty neškodného průtoku
zvětšením kapacity koryta nebo výstavbou klasických ochranných hrází nebo mobilních
prvků, opatřením v horním povodí apod.
Zásadní nevýhodou suchých nádrží je právě jejich jednoúčelovost a málo efektivní
využívání prostředků investovaných do jejich výstavby.
Povodně (a to s různými parametry a časem výskytu) byly a budou, ale v jejich mezidobí
jsou a budou i období sucha, někdy i katastrofálního s většími škodami než při záplavách.
Stavět jednoúčelová vodní díla z tohoto pohledu většinou logiku nemá. Důvodů, že tomu tak
v reálu je, bývá zpravidla více - nekompetentnost a nekoncepčnost, politický populismus, již
zmíněná tolerance orgánů ochrany přírody k zdánlivě „přírodě bližším projektům“ a také
„krátká paměť“ lidí, kdy se většinou řeší jen akutní nepříjemné věci, které právě nastaly,
a zapomíná se na ty, co již delší dobu nenastaly.
Z vodohospodářského hlediska je proto třeba upřednostňovat víceúčelová vodní díla
schopná zvládnout akumulační i retenční funkci.
Další nevýhodou SN je absence stálé pravidelné obsluhy na vodním díle, která u tohoto
jednoúčelového a dlouhodobě vodou nezatíženého typu vodního díla většinou není ani reálná.
To sebou zpravidla nese také absenci pravidelné kontroly a údržby díla, a pokud není
dokonale zajištěná povodňová pohotovost a reakce, pak je také omezena možnost manipulace
s uzávěry nebo hrazením otvorů (pokud je snad jimi hráz opatřena), operativní odstraňování
plavenin z česlí, bezpečnostních přelivů a výpustí, provádění nouzových opatření k omezení
havarijních situací, varovných opatření apod.
SN se tedy většinou navrhují bez možnosti regulace odtoku. To má za následek, že při
vysoké variabilitě parametrů reálných povodní oproti povodním teoretickým, které sloužily
projektantovi pro návrh a posouzení, není průchod konkrétní skutečné povodně manipulací
optimalizován.
Uvedené nevýhody se propagují zejména na SN situovaných v horních částech povodí
nebo na menších povodích s rychlým nástupem povodně, kde se obsluha (pokud je vůbec
určena) nedostane na místo včas. Specifickým problémem SN, který je nutno při návrhu řešit,
je zachycení plavenin, včetně rozměrného pláví, které může v době povodně zcela vyřadit
z funkce bezpečnostní zařízení se všemi důsledky nepříznivými zejména pro sypané hráze.
Při realizaci záměru je třeba prokázat splnění účelu, kdy bývá primární vodohospodářské
řešení a technickoekonomické hodnocení. Realizovatelnost je třeba prokázat řešením
územních a majetkoprávních otázek, souladem s územně plánovací dokumentací
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a vodohospodářským plánem, kvantifikací vlivů díla, splněním stavebně-technických
předpokladů a požadavků na bezpečnost a spolehlivost díla a doložením finančního krytí
průzkumů, výstavby vodního díla, tak i k zajištění jeho provozu.
V praxi platí nepsané finanční pravidlo „pětinásobku“:
- náklady „ušetřené“ na průzkumu při přípravě vodního díla se projeví pětinásobkem
nákladů na sanaci problémů při výstavbě a během provozu
- „ušetřené“ provozní náklady (údržba, výkon technickobezpečnostního dohledu, …) se
projeví pětinásobkem nákladů na sanaci poruch, popř. havárií
Budování SN, podobně jako nádrží víceúčelových, nezřídka naráží na požadavky ochrany
přírody. Protože se SN realizují na stávajících vodních tocích, je většinou pravidlem, že
jedním z hlavních požadavků orgánů ochrany přírody bývá požadavek na migrační
průchodnost jak pro vodní, tak i suchozemské živočichy a na biologickou kontinuitu vodního
toku. Zde je ale třeba zmínit § 15, odst. 6, písm. b) resp. c) zákona č. 254/2001 Sb., podle
něhož migrační prostupnost nemusí být zajištěna, vyžaduje-li to ochrana před povodněmi
nebo jiný veřejný zájem nebo kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního
toku nelze zajistit z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
Zejména požadavek migrační průchodnosti pro vodní biotu může totiž zásadně ovlivnit
návrh a také hydraulické výpočty výpustných zařízení.
Zde tedy shledáváme určitý rozpor mezi „vodohospodářským“ hlediskem, kdy je vždy
lepší navrhnout „suchou“ nádrž se stálým nadržením, které má z hlediska TBD příznivý
účinek na dlouhodobou těsnicí funkci, stabilitu a bezpečnost (sypané) hráze a hlediskem
„ochrany přírody“, kdy vytvoření tohoto prostoru není většinou žádoucí.

5. VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ SUCHÉ NÁDRŽE
Vodohospodářské řešení retenční funkce nádrže je základem pro efektivní návrh SN
z hlediska jejího objemu a jeho využití pro transformaci návrhové povodňové vlny
(ČSN 75 2405 - Vodohospodářská řešení vodních nádrží). Rozsah je dán významem SN a její
funkcí. Nezbytnou další součástí vodohospodářského řešení je dimenzování bezpečnostního
přelivu na teoretickou kontrolní povodňovou vlnu příslušné doby opakování stanovenou podle
kategorie vodního díla a nebezpečí možných ztrát na životech a posouzení bezpečnosti
navrhovaného vodního díla při povodních v souladu s ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti
vodních děl při povodních.
V praxi technickobezpečnostního dohledu jsou velmi často zaznamenávány případy, kdy
projektant ve vodohospodářském řešení SN provede výpočet s „návrhovou“ povodňovou
vlnou, ale neřeší převedení „kontrolní“ povodňové vlny, která je rozhodující pro návrh
bezpečnostního přelivu a bezpečnost vodního díla při povodních.
Bezpečnost vodního díla při povodni se posuzuje odstupňovaně podle jeho významu
z hlediska možných škod při jeho havárii, který se odvozuje podle zařazení díla do kategorie
z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 255/2010 Sb. Požadovaná míra bezpečnosti vyjádřená pravděpodobností
překročení kulminačního průtoku kontrolní povodňové vlny (KPV), kterou je třeba přes VD
převést, je upravena v příloze k této vyhlášce a je dále v textu uvedena v tabulce č. 1.
Podmínky převedení KPV přes vodní dílo jsou upraveny normovými hodnotami dle ČSN 75
2935.
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Tab. 1 Požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni
Kategorie
Označení
VD
výše
škody
(254/2001
Sb.)
I.

II.

III.

velmi
vysoké

vysoké

Střední

Škody

Ztráty lidských životů

p ≈ 1/N

N [let]

mimořádně vysoké ekonomické škody,
škody na životním prostředí a sociální
dopady v rozsahu státu

předpokládají se ztráty
lidských životů

0,0001

10 000

předpokládají se ztráty
lidských životů

0,0001

10 000

ztráty lidských životů
jsou nepravděpodobné

0,0005

2 000

ztráty lidských životů se
předpokládají

0,001

1 000

ztráty lidských životů
jsou nepravděpodobné

0,005

200

předpokládají se
ojedinělé ztráty lidských
životů

0,005

200

ztráty lidských životů
jsou nepravděpodobné

0,01

100

ztráty lidských životů
jsou nepravděpodobné

0,05

20

vysoké ekonomické škody, škody na
životním prostředí a sociální dopady
v rozsahu regionu, případně státu

značné ekonomické
životním prostředí
v rozsahu regionu

škody, škody na
a sociální dopady

nízké ekonomické škody, škody na
životním prostředí a sociální dopady
lokálního rozsahu
IV.

Požadovaná míra
bezpečnosti VD

Hodnotící hlediska

Nízké
nízké ekonomické škody pouze u vlastníka
VD, ostatní škody jsou nevýznamné

6. TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED NAD SUCHÝMI
NÁDRŽEMI
První činností v problematice TBD v přípravě realizace vodního díla, tedy i SN, je jeho
zařazení do kategorie, které ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí provede
příslušný vodoprávní úřad podle odborného posudku, který na základě požadavku vlastníka
vypracuje subjekt s pověřením od MZe. Výsledky kategorizace jsou podkladem pro návrh
a posouzení bezpečnostního zařízení, jak je uvedeno výše.
Velká většina SN je z hlediska TBD zařazena do IV. kategorie, výjimkou ale nejsou SN
zařazené do vyšších kategorií, zejména pokud se nacházejí nad sídelními celky. Provádění
TBD u vodních děl IV. kategorie je založeno především na periodických obchůzkách
a vizuálním pozorování stavu těchto děl. Měření se zavádějí jen účelově, např. měření
průsaků vody v průběhu plnění nádrže, ověření nivelety koruny hráze nebo lokálních propadů
a deformací. Obecně může problémy při výkonu TBD způsobovat neudržovaná vegetace na
vzdušních svazích hrází a v podhrází, která znemožňuje pozorování.
U SN zařazených do kategorie I. až III. je rozsah technickobezpečnostního dohledu určen
základním dokumentem - „Programem TBD“. Jejich zpracování je nutné pro všechny etapy
„života“ díla (etapa stavby, změny po dokončení, ověřovacího provozu a trvalého provozu).
Obsahují všechny činnosti, které jsou významné pro jeho bezpečnost a stabilitu. Provádět
technickobezpečnostní dohled nad vodními díly kategorie I. až III. může na základě
ustanovení § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. pouze odborně způsobilá osoba pověřená
k tomu Ministerstvem zemědělství.
Pokud je vodní dílo navrženo k zařazení do III. a vyšší kategorie, vyplývá z této situace
pro projektanta již ve fázi přípravy povinnost zabývat se ve spolupráci se subjektem
pověřeným výkonem TBD scénáři možných situací, jejichž následkem mohou být zvláštní
povodně a odvozením jejich parametrů. Vznik zvláštní povodně bezprostředně souvisí
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s bezpečností VD, a proto při určování parametrů zvláštní povodně a směrodatných limitů
stupňů povodňové aktivity (SPA) je nezbytná spolupráce s určeným pracovníkem, který nad
konkrétním dílem TBD vykonává nebo bude vykonávat. Výsledky (zejména charakteristiky
povodňových vln a rozsah ohroženého území) je třeba poskytnout příslušným povodňovým
orgánům pro zapracování těchto údajů do povodňových plánů územních celků, orgánům
krizového řízení a orgánům integrovaného záchranného systému. Další povinností je v rámci
Programu TBD stanovení SPA ve vazbě na nebezpečí vzniku zvláštních povodní a varování
povodňových orgánů níže na toku a Hasičského záchranného sboru ČR.
6.1 TBD PŘI PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY VODNÍHO DÍLA
V etapě přípravy stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled
zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6 vyhlášky č. 471/2001 Sb. Pro určené vodní
dílo IV. kategorie v etapě přípravy stavby vodního díla se projekt měření zpracovává, jestliže
povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný
vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu. Projekt měření je technickým
dokumentem obsahujícím:
• přehled důležitých předpokladů bezpečnosti VD pro etapu ověřovacího provozu a dále pro
etapu trvalého provozu a návrh sledovaných jevů,
• návrh způsobu sledování potřebných jevů a skutečností,
• návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění TBD,
• přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost
a stabilitu vodního díla a jím ohroženého území,
• návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného
výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,
• harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo změny stavby VD,
• požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,
• návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,
• dokumentaci kontrolních přístrojů.
6.2 TBD V ETAPÁCH STAVBY, ZMĚNY PO DOKONČENÍ, OVĚŘOVACÍHO
PROVOZU A TRVALÉHO PROVOZU
V etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu
a v etapě trvalého provozu určeného vodního díla I. až III. kategorie se dohled provádí:
a) zpracováním Programu dohledu,
b) pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených Programem dohledu,
c) obchůzkami a prováděním fotodokumentace,
d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
e) prohlídkami,
f) hodnocením výsledků všech pozorování a měření.
Dohled u určeného VD IV. kategorie se v uvedených etapách provádí obchůzkami, při
kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu dle přílohy 2 vyhlášky č. 471/2001
Sb. v platném znění. 6.2.1 Etapa výstavby nebo změny suché nádrže po jejím dokončení
V etapě výstavby SN I. až III. kategorie nebo změny SN po jejím dokončení se zpracovávají
Programy TBD, Dílčí zprávy o TBD a Souhrnné zprávy o TBD. Při realizaci nového vodního
díla jsou všechny dokumenty koncipovány pro etapu výstavby. Při stavebních činnostech na
existujícím vodním díle jsou dokumenty vyhotoveny pro etapu změny vodního díla po jeho
dokončení. Pro vodní díla IV. kategorie se tyto dokumenty nezpracovávají.
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Program TBD pro období výstavby, resp. změny vodního díla po jeho dokončení, musí
mimo jiné zohlednit zejména harmonogram stavebních prací, postupy instalací měřicích
zařízení, možnosti rozsahu měření a požadavky na jejich četnost. V návaznosti na postupnou,
často několikaletou stavební činnost na vodním díle, je nutno v několika variantách řešit
i parametry zvláštních povodní.
6.2.2 6.2.2 Ověřovací provoz suché nádrže
Ověřovací provoz je z pohledu TBD velmi důležitou etapou provozu, kdy se prakticky ověří
předpoklady projektu a kvalita výstavby. Jeho výklad je uveden v základních pojmech ve
vyhlášce o technickobezpečnostním dohledu č. 471/2001 Sb. Etapou ověřovacího provozu se
rozumí období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující
vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze naplnění předpokladů projektu, spolehlivou
funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla zhodnotit. Etapa ověřovacího provozu má zásadní
vliv na posouzení jejich bezpečnosti a stability v dalším provozu.
U SN se ověřovací provoz, tj. první napuštění nádrže, provede při vhodné hydrologické
situaci řízeným napuštěním v předem dohodnutých termínech, ještě před zatížením
povodňovými průtoky nebo při zachycení prvních povodňových průtoků. Do prvního
napuštění a následného vypuštění nádrže je dílo stále v ověřovacím provozu.
Z praxe jsou známy případy, kdy k prvnímu napuštění nádrže došlo až při převádění první
povodňové vlny a byly zjištěny jevy a skutečnosti, které přímo ohrožovaly bezpečnost
a stabilitu vodního díla. Namísto snížení účinků hydrologické povodně naopak hrozil vznik
zvláštní povodně typu 1 – havárie vzdouvacího prvku. Účinky zvláštní povodně bývají pro
území pod vodním dílem většinou násobně větší než účinky povodně hydrologické.
U nově navrhovaných SN je tedy nutné, aby spodní výpusti byly osazeny takovým
druhem uzávěrů, které umožní bezproblémové provedení ověřovacího provozu.
V této etapě se zpracovávají pro vodní díla I. až III. kategorie:
• Program TBD pro období ověřovacího provozu, jehož součástí je postup řízeného
napouštění,
• Dílčí zprávy o TBD v období ověřovacího provozu,
• Celková zpráva o TBD v období ověřovacího provozu.
6.2.3 6.2.3 Etapa trvalého provozu
Etapa trvalého provozu je nejdelší etapou v „životě“ vodního díla. TBD je řízen Programem
TBD pro období trvalého provozu a jeho výsledky jsou dokládány Etapovými zprávami
o TBD a Souhrnnými etapovými zprávami o TBD. Pro vodní díla IV. kategorie stávající
legislativa tyto dokumenty nevyžaduje, ale může si je vyžádat vodoprávní úřad. Zprávy
o TBD obsahují vedle textových částí i řadu příloh hlavně s tabulkovým nebo grafickým
znázorněním časových průběhů či vzájemných závislostí hodnot měřených jevů. Základními
přílohami jsou obvykle záznamy o povětrnostních a provozních poměrech na vodním díle
v hodnoceném období. Dalšími jsou pak časové nebo jiné závislosti výsledků speciálních
měření, např. posunů, náklonů, deformací, průsakových poměrů, tlaků a režimů vod. Tato
speciální měření udávají výsledky sledovaných jevů v absolutních nebo relativních hodnotách
a jsou získávány manuálním měřením nebo na významných vodních dílech I., II. a III.
kategorie moderním monitorovacím systémem.
Program TBD pro období trvalého provozu má plně předepsaný obsah a v jeho náplni se
uplatní všechny poznatky a zkušenosti získané v období výstavby a ověřovacího provozu
vodního díla.
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6.3 KONTROLNÍ MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ NA SUCHÝCH NÁDRŽÍCH
Vybavení SN zařízeními pro kontrolní měření musí odpovídat požadavkům TBD nad vodními
díly příslušné kategorie. Zaměřuje se na hráz, funkční objekty, povodí SN a sledování
hydrometeorologické situace. Rozsah měření a činností je vždy uveden v Programu TBD.
Pro sledování vodních stavů v nádrži musí být SN vybavena alespoň vodočetnou latí
umístěnou tak, aby bylo možno při průchodu povodně sledovat hladinu až po korunu hráze.
Vždy po dosažení specifikovaného zatěžovacího stavu (po průchodu povodně, která
vyvolá naplnění nádrže nebo odtok z nádrže větší než zadané kritérium) se provede dohodnutá
činnost TBD, zejména geodetické měření deformací včetně jeho vyhodnocení a místní šetření,
se zhodnocením skutečného stavu díla z hlediska TBD v písemné zprávě.

7. ZÁVĚR
Z pohledu technickobezpečnostního dohledu spatřujeme ve výstavbě suchých nádrží
v současné době několik negativních aspektů, které jsme se snažili v příspěvku krátce popsat.
Základním nedostatkem při návrhu suché nádrže, který může mít během jejího provozu
fatální následky, je nerespektování kritérií pro posouzení bezpečnosti při povodních.
Setkáváme se s případy, kdy jsou stále více podporovány projekty suchých nádrží, které mají
v zátopě vytvořeny přírodě blízká opatření. To je samozřejmě v pořádku, ale není možné
kritérium existence „mokřadu“ či „tůně“ nadřadit kritériu bezpečnosti při povodních, tedy zda
má suchá nádrž správně nadimenzovaný bezpečnostní přeliv. Stejně jako u ostatních vodních
děl se vzdouvacím prvkem, musí být i u suché nádrže všechny její účely vždy podřízeny
bezpečnosti při povodních.
Problematické je rovněž vnímání suché nádrže z pohledu ochrany přírody, kdy je suchá
nádrž ideálně provozována jako jednoúčelová, bez stálého nadržení. Z vodohospodářského
a technického hlediska je vždy lepší navrhovat nádrže víceúčelové, se stálým nadržením,
akumulačním prostorem a retenčním prostorem.

Obrázek 1: Havárie suché nádrže Hustopeče dne 25. 6. 2009
z důvodů nedostatečné kapacity bezpečnostního přelivu
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PROBLEMATIKA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ –
POSUDKY BEZPEČNOSTI PŘI POVODNI
Jan Střeštík, Jiří Kahánek
Povodí Vltavy, státní podnik
ABSTRAKT: Státní podnik Povodí Vltavy má v současné době právo hospodařit k 85 malým
vodním nádržím IV. kategorie. Z toho 62 přešlo na státní podnik v souvislosti s transformací
Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) v roce 2011. Tak jako u vodních děl I. - III.
kategorie v minulých letech, bylo přistoupeno k hodnocení i těchto malých vodních nádrží
z hlediska jejich bezpečnosti při povodních podle příslušné ČSN 75 2935 – Posuzování
bezpečnosti vodních děl při povodni. Uvedený příspěvek podává souhrnný přehled výsledků
tohoto hodnocení a přehled nejčastějších nedostatků a typových návrhů nápravných opatření.
Řada nedostatků je dána požadovanými parametry v době výstavby, částečně dosavadní
údržbou a také způsobem hospodaření, kterým je nejčastěji chov ryb. Ve druhé části
příspěvku je na několika příkladech ukázáno již konkrétní navrhované opatření.

1. ÚVOD
Vlastníci vodních děl mají v České republice podle zákona č. 254/2001 o vodách, mimo jiné,
povinnost udržovat vodní díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti
osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Kromě odpovědnosti vlastníků vodních děl za
škody způsobené eventuální havárií, mají i povinnost věnovat se v rámci
technickobezpečnostního dohledu posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Tato
povinnost vychází z definice technickobezpečnostního dohledu (TBD) v § 61 a z definice
povinností vlastníků vodních děl v § 84 zákona č. 254/2001 o vodách.

2. POSUDKY VODNÍCH DĚL PŘI POVODNI
Státní podnik Povodí Vltavy má právo hospodařit k 85 malým vodním nádržím IV. kategorie.
Na tato vodní díla byly zpracovány případně aktualizovány posudky bezpečnosti při povodni
podle normy ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Před
zpracováním posudků bezpečnosti vodních děl při povodni u převzatých vodních děl od
ZVHS v roce 2011 (všechna tato vodní díla byla převzata jako IV. kategorie dle TBD) bylo
u významnějších vodních nádrží provedeno prověření zařazení těchto vodních děl do
kategorie (jedno bylo na základě kategorizačního posudku zařazena do III. kategorie dle
TBD).
V rámci zpracování těchto posudků byla u jednotlivých vodních děl, podle jejich významu
z hlediska možné ztráty lidských životů a možných škod při jejich havárii, určena požadovaná
míra bezpečnosti, která je vyjádřena pravděpodobností překročení průtoku. U vodních děl IV.
kategorie je tedy podle výše zmíněné normy požadovaná míra bezpečnosti vyjádřena
kulminačními průtoky s dobou opakování 20, 100 nebo 200 let. Dále byla u konkrétních
vodních děl na základě jejich konstrukčního řešení, způsobu těsnění, apod. stanovena mezní
bezpečná hladina a vypočtena kontrolní maximální hladina dle požadované míry bezpečnosti.
Z porovnání úrovní těchto hladin vyplývá, zda konkrétní vodní dílo vyhovuje požadavkům
normy nebo ne.
Z celkového množství takto posouzených vodních děl IV. kategorie dle TBD, se kterými
má státní podnik Povodí Vltavy právo hospodařit, jich 26 nevyhovělo požadavkům normy.
Příčiny negativních výsledků posudků byly především:
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• nevhodné parametry česlicových stěn umístěných na bezpečnostních přelivech,
• nekapacitní bezpečnostní zařízení na převádění povodňových průtoků,
• nevyrovnané koruny hrází.
Některé další nedostatky byly způsobeny předchozí nedostatečnou údržbou vodního díla,
jednalo se především o neudržovanou vegetaci na hrázích případně i v bezpečnostních
přelivech a o poruchy v konstrukcích bezpečnostních a výpustných zřízení.

3. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
Možná nápravná opatření u nevyhovujících vodních děl mají různou náročnost. Od poměrně
jednoduchých zásahů spočívajících v odstranění nebo snížení česlicových stěn až po rozsáhlé
opravy a rekonstrukce, které vyžadují zpracování variantních studií možných nápravných
opatření a zpracování navazujících projektových dokumentací. Při zpracovávání těchto
podkladů je také posuzováno možné zvýšení retence vody při povodni u těchto vodních děl
a jeho vliv na současné účely vodních nádrží, které jsou především chov ryb a retence vody
v krajině.
Přípravu a následnou realizaci nutných opatření pro zabezpečení vodních děl částečně
komplikuje skutečnost, že velká část vodních děl, především těch, která přešla do práva
hospodařit státnímu podniku Povodí Vltavy při transformaci ZVHS (62 vodních děl
IV. kategorie dle TBD), leží na pozemcích ve vlastnictví jiných osob nebo organizací, ti
v některých případech vůbec nekomunikují nebo uplatňují nepřiměřené požadavky na
majetkové vyrovnání. Bývá zpochybňováno i samotné vlastnictví vodního díla na cizím
pozemku.
V následující části je uvedeno několik příkladů připravovaných nápravných opatření.
3.1 VODNÍ DÍLO VESELÁ
VD Veselá byla postavena v roce 1985 jihozápadně od obce Hrádek v k. ú Mirošov
v Plzeňském kraji. Jedná se o malou průtočnou vodní nádrž vybudovanou na bezejmenném
pravostranném přítoku Pekelského potoka. Vzdouvací objekt tvoří zemní sypaná hráz,
přibližně v polovině délky hráze je vybudován objekt bezpečnostního přelivu a objekt spodní
výpusti. Celkový objem nádrže je 79 734 m3, plocha nádrže 30 291 m2, délka koruny hráze
95 m a max. výška 5,44 m.
Vodní dílo bylo podle významu a potenciálního rizika ohrožení území pod hrází zařazeno
pro účely odborného technickobezpečnostního dohledu do IV. kategorie vodních děl, dle
ČSN 75 2935 byla poté stanovena požadovaná míra bezpečnosti dobou opakování 100 let,
kulminační průtok Q 100 = 10,8 m3s-1. Na základě stanovení úrovní mezní bezpečné
a maximální kontrolní hladiny bylo zjištěno, že v době kulminace kontrolní povodňové vlny
vystoupí hladina vody v nádrži vodního díla 0,44 m nad určenou mezní bezpečnou hladinu
a koruna hráze bude v době kulminace přelévána paprskem vysokým 24 cm.
Na základě výše uvedeného bylo zadáno zpracování Studie proveditelnosti, která kromě
zabezpečení díla z hlediska bezpečnosti proti povodni řešila i zajištění všech potřebných
oprav díla s ohledem na posouzení stávajícího stavu. Ze tří navržených variant hlavních
nápravných opatření byla po posouzení a vyhodnocení z hlediska technického, finančního
a majetkoprávního finálně zvolena varianta výstavby nového sdruženého objektu stavidlové
propusti, spodní výpusti a bezpečnostního přelivu s dvojicí protilehlých přelivných hran,
situovaného v prostoru stávajících funkčních objektů vodního díla, která bude realizována při
upraveném provozu vodního díla za trvale snížené provozní hladiny. Součástí stavebních
prací bude také úprava koruny hráze zemním přesypem včetně návodního opevnění. Vybrané
technické řešení, momentálně rozpracovávané do dalšího stupně projektové dokumentace,
dokumentace pro územní řízení, umožní zvýšení retenční schopni nádrže o cca 60 %.
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Obrázek 1: Pohled na hráz VD Veselá s výpustným objektem
a bezpečnostním přelivem
3.2 VODNÍ DÍLO LUŽENICE
VD Luženice bylo postaveno v roce 1962 v jižní části obce Luženice v k.ú Luženice
a Luženičky v Plzeňském kraji. Jedná se o malou průtočnou vodní nádrž vybudovanou na
Mračnickém potoce. Vzdouvací objekt tvoří zemní sypaná hráz, přibližně uprostřed délky
hráze je vybudován objekt spodní výpusti, v pravém zavázání je umístěn bezpečnostní přeliv.
Celkový objem nádrže je 24 995 m3, plocha nádrže 25 290 m2, délka koruny hráze 154 m a
max. výška 1,4 m.

Obrázek 2: Pohled na hráz VD Luženice s výpustným objektem
a bezpečnostním přelivem
Jedná se o vodní dílo IV. kategorie vodních děl s požadovanou mírou bezpečnosti
stanovenou dobou opakování 100 let, kulminační průtok Q 100 = 9,22 m3s-1. Stanovením
úrovní mezní bezpečné a maximální kontrolní hladiny bylo zjištěno, že v době kulminace
kontrolní povodňové vlny vystoupí hladina vody v nádrži vodního díla 0,34 m nad určenou
mezní bezpečnou hladinu a koruna hráze bude v době kulminace přelévána paprskem
vysokým 20 cm.
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V rámci zpracované Studie proveditelnosti byla rozpracována opět 3 základní technická
řešení zabezpečení vodního díla z hlediska bezpečnosti proti povodni včetně řešení všech
potřebných oprav díla s ohledem na výsledky posouzení stávajícího stavu. Z navržených
variant hlavních nápravných opatření byla finálně zvolena varianta rozšíření stávajícího
bezpečnostního přelivu, odstranění česlové stěny a navýšení koruny hráze. V únoru byla
dokončena dokumentace pro územní řízení a nyní probíhá finální fáze majetkoprávního
projednávání, která by měla umožnit zahájení samotného veřejnoprávního řízení.
Všechny varianty technického řešení byly opět navrhované s ohledem na posouzení
možností zvýšení retenční schopnosti díla, přičemž vybraná varianta rekonstrukce umožní
toto navýšení o téměř 20 %.
3.3 VODNÍ DÍLO NĚMČICE
VD Němčice se nachází v katastrálním území Němčice u Kdyně, severně od obce Němčice.
Jedná se o nejmenší z prezentovaných staveb, malou průtočnou vodní nádrž napájenou
bezejmenným vodním tokem. Údaj o datu jejího vzniku není znám. Vzdouvacím objektem je
opět zemní sypaná hráz, v levém zavázání hráze je umístěn bezpečnostní přeliv, přibližně
v jedné třetině hráze je vybudován objekt spodní výpusti. Celkový objem nádrže je 3826 m3,
plocha nádrže 2510 m2, délka koruny hráze 38 m a max. výška 1,7 m.
Jedná se o vodní dílo IV. kategorie vodních děl s požadovanou mírou bezpečnosti
stanovenou dobou opakování 20 let, kulminační průtok Q 20 = 3,55 m3s-1. Stanovením úrovní
mezní bezpečné a maximální kontrolní hladiny bylo zjištěno, že v době kulminace kontrolní
povodňové vlny vystoupí hladina vody v nádrži vodního díla 0,16 m nad určenou mezní
bezpečnou hladinu a koruna hráze bude v době kulminace přelévána paprskem vysokým
6 cm.
Studie proveditelnosti řešila, s ohledem na malý rozsah díla, kromě zabezpečení díla
z hlediska bezpečnosti proti povodni dvě základní technická řešení včetně řešení dalších
potřebných oprav díla s ohledem na posouzení stávajícího stavu. Z navržených variant
hlavních nápravných opatření byla finálně zvolena varianta rozšíření stávajícího
bezpečnostního přelivu s vyrovnáním koruny hráze a s ohledem na havarijní stav spodní
výpusti, její kompletně novou konstrukci. V únoru byla dokončena dokumentace pro územní
řízení a následně zahájeno samotné veřejnoprávního řízení.
Obě varianty technického řešení byly navrhované s ohledem na posouzení možností
zvýšení retence díla, vybraná varianta rekonstrukce umožní toto zvýšení o cca 17 %.

Obrázek 3: Pohled na hráz VD Němčice s výpustným objektem
a bezpečnostním přelivem
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3.4 VODNÍ DÍLO KNĚŽEVES
Posledním prezentovaným vodním dílem je VD Kněževes, ležící na Únětickém potoce
(levostranný přítok Vltavy v ř. km 38,3), na východním okraji obce Kněževes v k.ú. Kněževes
u Prahy. Bylo vybudováno v letech 1965 až 1967 jako akumulační nádrž pro potřeby závlah
pozemků JZD Kněževes. Nádrž je na vtoku propojena se sedimentační předzdrží.
Vzdouvacím objektem je homogenní zemní sypaná hráz, v pravém zavázání hráze je umístěn
bezpečnostní přeliv, v blízkosti přelivu je vybudován objekt spodní výpusti. Celkový objem
nádrže je 30 000 m3, plocha nádrže 26 000 m2, délka koruny hráze 133 m a max. výška 3,7 m.
Jedná se o vodní dílo IV. kategorie vodních děl s požadovanou mírou bezpečnosti
stanovenou dobou opakování 100 let, kulminační průtok Q 100 = 8,20 m3s-1. Stanovením
úrovní mezní bezpečné a maximální kontrolní hladiny bylo zjištěno, že v době kulminace
kontrolní povodňové vlny vystoupí hladina vody v nádrži vodního díla 0,32 m nad určenou
mezní bezpečnou hladinu a koruna hráze bude v době kulminace přelévána paprskem
vysokým 12 cm.
Momentálně probíhá zpracovávání Studie proveditelnosti, která by měla variantně řešit
potřeby nápravních opatření a to jak z hlediska bezpečnosti proti povodni a dalších
potřebných oprav díla s ohledem na posouzení stávajícího stavu, tak i z hlediska možností
retenčního posílení. Z dosavadních prohlídek a posouzení stávajícího stavu se dá předpokládat
obdobný rozsah opatření jako o výše uvedených děl, zahrnující vyrovnání koruny hráze
a zkapacitnění bezpečnostního přelivu. Opravné práce bude s největší pravděpodobností
potřeba doplnit o stabilizaci cca 1/2 plochy břehů nádrže.

Obrázek 4: Pohled na hráz VD Kněževes s výpustným objektem
a bezpečnostním přelivem

4. ZÁVĚR
Jak již bylo zmíněno ve výše uvedeném textu, charakter potřebných nápravných opatření je až
na výjimky u všech řešených malých vodních nádrží obdobný, odlišnost je dána především
objemem prací vzhledem k velikosti těchto vodních nádrží a rozsahem zjištěných poruch.
Variantní technické návrhy projektových řešení jednotlivých malých vodních nádrží, ať již
zpracovaných, nebo momentálně řešených, jsou ve značné míře ovlivněny pozemkovým
vlastnictvím. Tento fakt má ve výsledku významný dopad na výběr varianty dále projekčně
řešené dokumentací pro územní řízení.
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Přestože se žádné z finálně zvolených řešení nedá považovat za technicky nevhodné,
majetkoprávní hledisko významně omezuje možnosti dispozičního uspořádání funkčních
objektů a většina vybraných návrhů respektuje původní stav.
Autor1: Ing. Jan Střeštík
Pracoviště: Holečkova 8, Praha 5
Kontakt: jan.strestik@pvl.cz
Autor2: Ing. Jiří Kahánek
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212

OPRAVY A REKONSTRUKCE MVN
Richard Šimek
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
ABSTRAKT: Povodí Odry, s.p. v současné době provozuje 10 suchých nádrží, 17 malých
vodních nádrží, dále připravuje výstavbu 5 nových suchých nádrží o celkovém objemu
1 363 tisíc m3 v rámci opatření na horní Opavě a 7 dalších suchých nádrží mimo oblast horní
Opavy. Technický stav malých vodních a suchých nádrží, převzatých od bývalé ZVHS, byl
prověřen ve čtyřech etapách. Celkem bylo prověřeno 16 malých vodních a suchých nádrží.
Metodika posuzování vychází z ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodního díla při
povodních.
Výsledkem dosavadních průzkumů bylo zjištění, že 8 z 16 nádrží nesplňovalo požadavky
normy. Nejčastějšími technickými a provozními nedostatky jsou zejména:
• nebezpečí přelití hráze při kontrolní povodňové vlně,
• nedostatečná kapacita spodních výpustí a bezpečnostních přelivů,
• nedostatečná stabilita hrází,
• poruchy a průsaky do potrubí spodních výpustí,
• průsaky hrázemi,
• průsaky podložím,
• nevyhovující technické řešení objektů,
• nevyhovující technický stav objektů a technologických zařízení,
• zanedbaná údržba,
• nedostatečný systém měření a pozorování.
Podle závažnosti zjištěných nedostatků se do konce loňského roku provedly na 5 nádržích
celkové rekonstrukce, na 7 nádržích byla provedena sanace potrubí spodních výpustí a na
2 nádržích byla zvýšena hydraulická zabezpečenost díla vybudováním nouzového přelivu.
U 8 nádrží došlo ke změně nastavení parametrů funkčních objektů a provozních hladin.
U některých nádrží bylo doplněno měření základních veličin (hladina v nádrži, odtok z nádrže
a další) s jejich dálkovým automatickým přenosem na vodohospodářský dispečink podniku,
kde je zajištěn nepřetržitý provoz a lze tak bezprostředně ve spolupráci s Integrovaným
bezpečnostním centrem reagovat na přívalové srážky. V současné době jsou připravovány na
3 nádržích výstavby nových nouzových přelivů, u 3 nádrží sanace průsaků hrází a u 4 nádrží
připravujeme odtěžení sedimentů ze zátopy.
Za příklad jsme vybrali několik zajímavých oprav a rekonstrukcí, které vedly
k efektivnímu zhodnocení díla. Jedná se především o odbahnění a úpravu bezpečnostního
přelivu VN Starý Jičín, opravu hráze VN Pocheň, sanaci průsaku na Bukovém rybníku
a rekonstrukci VN Kletné.
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1. VN STARÝ JIČÍN

Obrázek 1: VN Starý Jičín
VN Starý Jičín se nachází na vodním toku Grasmanka mezi obcí Starý Jičín a městem Nový
Jičín. Do trvalého provozu byla uvedena v roce 2005. VN Starý Jičín je provozována jako
ochranná retenční nádrž s malým stálým objemem vody (cca 12 130 m3) při kótě hladiny
310,00 m n. m., tvořícím stálou vodní plochu (cca 1,11 ha).
Hlavní technické parametry VD:
Vodní tok:
Grasmanka
Kóta maximální hladiny:
314,10 m n. m.
Kóta hladiny stálého nadržení: 310,00 m n. m.
Celkový prostor nádrže:
137 200 m3
Prostor stálého nadržení:
12 130 m3
Maximální výška hráze:
6,4 m
Délka hráze v koruně:
265,0 m
V loňském roce 2015 proběhly na této nádrži udržovací práce v zátopě a úprava
bezpečnostního přelivu. Zmíněné úpravy byly vyvolány zejm. snahou zlepšit
protipovodňovou ochranu kritických částí města Nového Jičína na úroveň 20-leté vody.
Neškodný odtok z nádrže byl stanoven na hodnotu 5,5 m3/s, přičemž stávající stav umožňoval
transformaci PV20 na hodnotu více než 10 m3/s.
Oproti původnímu záměru změnit vodní nádrž na suchou, byla projektantem navržena
optimální varianta s ponecháním minimální provozní hladiny s cílem ochránit těleso hráze
proti promrzání a také zachovat původní prostředí pro faunu a flóru. Zlepšení transformačních
schopností nádrže bylo dosaženo jednak snížením hladiny stálého nadržení z původních
311,00 m n. m. na 310,00 m n. m. (zvětšení objemu retenčního prostoru ze 113 600 m3 na
125 070 m3) a zejména pak vyřezáním dvou otvorů (oken) v bezpečnostním přelivu
o velikosti 0,65 x 0,80 m. Úpravy mají za následek zpomalení rychlosti plnění nádrže při
nástupu povodně. Součástí stavby bylo rovněž odtěžení nánosů, revitalizace zátopy
a vytvoření litorální zóny na koci vzdutí včetně výsadby doprovodné zeleně.
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Graf 1: transformace PV 20 před úpravou

Graf 2: transformace PV 20 po úpravě
Příprava stavby byla provázena značnými komplikacemi ze strany vandalů, kteří se
opakovaně snažili zablokovat vtok do spodní výpusti. Při jednom z pokusů neznámí pachatelé
zablokovali vtok do spodní výpusti dřevěnou okovanou deskou, kterou se podařilo vyprostit
až po třech dnech práce potápěčů. Přes prvotní nesnáze se veškeré stavební práce podařilo
během 4 měsíců dokončit a dosáhnout tak maximálního zhodnocení vodního díla.
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2. VN POCHEŇ

Obrázek 2: VN Pocheň
VN Pocheň je situována v říčním km 5,22 v.t. Čížina, tj. cca 500 m pod obcí Pocheň. Čižina
je pravostranným přítokem Opavy. Nádrž byla vybudována v letech 1973 až 1975 s původním
účelem akumulace vody pro závlahy. Dnes je jejím účelem především transformace
povodňových průtoků, rekreace, krajinotvorný efekt a zdroj požární vody. Při povodni v roce
1996 zde došlo k přelití hráze, což vedlo k odplavení cca 1/3 mocnosti jejího vzdušného
svahu.
Hlavní technické parametry VD:
Vodní tok:
Čižina
Kóta maximální hladiny:
316,90 m n. m
Kóta zásobní hladiny:
314,80 m n. m.
Celkový prostor nádrže:
817 tis. m3
Zásobní prostor nádrže:
352 tis. m3
Maximální výška hráze:
9,5 m
Délka hráze v koruně:
175,0 m
Po dokončení rekonstrukce hráze v roce 1998 byla při provádění TBD dlouhodobě
pozorována zvýšená rozkolísanost hladin v některých pozorovacích vrtech. Zejména ve vrtu
P1, umístěném na levé straně koruny hráze, byla patrná výrazná závislost na průběhu hladiny
v nádrži. Tento jev napovídal na existenci propustné vrstvy, kterou od určité úrovně dochází
k natékání vody z nádrže do náspu hráze. Z výsledků následného inženýrsko-geologického
průzkumu bylo patrné, že v původním násypu hráze, v hloubkách cca 3,10 – 4,00 m pod
úrovní koruny, se vyskytují propustné štěrkové polohy, přivádějící vodu z nádrže k relativně
nepropustnému přísypu vzdušního líce. Štěrkové polohy jsou dobře patrny i na dobové
fotodokumentaci po povodni z roku 1996.
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Obrázek 3: Propustná poloha, viditelná po průchodu povodně
v roce 1996
Pro utěsnění zvodnělé štěrkovité polohy, uzavřené v nadloží i podloží nepropustným
tuhým až pevným písčitým jílem, byla zvolena injektáž metodou manžetových trubek. PVC
trubky DN80 byly v sanovaném úseku vrtu opatřeny perforací, překrytou pružnými
manžetami. Následně byly manžetové trubky postupně osazovány do injekčních vrtů a zality
jílocementovou směsí. Po částečném zatuhnutí směsi byla provedena injektáž sanovaného
úseku vrtu pomocí jednoduchého obturátoru. V první etapě prací byla provedena injektáž
návodní řady vrtů, následně byla provedena řada vzdušní. Pro injektáž byla použita standardní
jílocementová směs. Z vyhodnocení měření veličin TBD je patrný dlouhodobý pozitivní
účinek injektáže na sledovaných pozorovacích vrtech P1 a P4.

Graf 3: Měření hladin v pozorovacích vrtech VN Pocheň 2007 –
2016
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3. BUKOVÝ RYBNÍK

Obrázek 4: Bukový rybník
Bukový rybník se nachází na severozápadním okraji města Bruntál, byl vybudován v 60.
letech 20. století na toku Bukový potok.
Hlavní technické parametry VD:
Vodní tok:
Bukový potok
Kóta maximální hladiny:
550,10 m n. m
Kóta zásobní hladiny:
549,35 m n. m
Celkový prostor nádrže:
130 105 tis. m3
Prostor stálého nadržení:
87 605 tis. m3
Maximální výška hráze:
5,5 m
Délka hráze v koruně:
145,0 m
Bezpečnostní objekt Bukového rybníka je tvořen korunovým přelivem, na který navazuje
skluz a vývar. Během provozu bylo dlouhodobě pozorováno plošné zamokření skluzu. Oblast
zvýšených průsaků potvrzují i výsledky geofyzikálních průzkumů. Předpokládalo se, že se
jedná o průsak pod opevněním koruny přelivu a skluzu, což potvrdily i výsledky IGP.
Stabilita vzdušního svahu hráze v místě přelivu nevyhověla při posouzení bezpečnosti VD za
povodně požadavkům normy ČSN 75 2935. Na základě této skutečnosti byl proveden
stavebně technický průzkum, který odhalil lokální poruchy silně zvětralého, resp. porušeného
betonu stabilizačního prahu bezpečnostního přelivu, kterým docházelo k natékání vody pod
kamennou dlažbu skluzu.
K zamezení průniku vody pod opevnění bezp. přelivu byla navržena jílocementová stěna
v tloušťce 0,5 m bezprostředně za stabilizačním prahem. Výška těsnící stěny byla stanovena
na 2 m, délka 40,5 m, tj. od požeráku až po levé zavázání hráze. Těsnění bylo realizováno po
úsecích (lamelách) cca po 5 m, aby nedošlo ke zborcení zídky. Rýha byla po okraj vyplněna
jílocementovou suspenzí a po jejím zatuhnutí byla zpět osazena kamenná dlažba.
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4. VN KLETNÉ

Obrázek 5: VN Kletné
Vodní nádrž Kletné je průtočná vodní nádrž, která se nachází na Kletenském potoce. Nádrž
byla budována začátkem 70. let minulého století a do provozu byla uvedena v roce 1977.
K jejím hlavním účelům patří tlumení kulminačních průtoků za povodní s cílem ochránit
zástavbu níže situovaného Suchdolu nad Odrou. Zvláštností koncepce fungování nádrže na
Kletenském potoce za povodní je, že na rozdíl od jiných nádrží, kde jsou povodňové průtoky
převáděny bezpečnostním přelivem, zaústěným do potoka těsně pod nádrž, v tomto případě
jsou od přelivu převáděny do sousedního povodí Suchého potoka a jím pak protékají mimo
zástavbu Suchdolu nad Odrou. Tímto je ochranný povodňový efekt nádrže podstatně vyšší.
Hlavní technické parametry VD:
Vodní tok:
Kletneský potok
Kóta maximální hladiny:
309,13 m n. m
Kóta zásobní hladiny:
307,80 m n. m
Celkový prostor nádrže:
70,5 tis. m3
Zásobní prostor nádrže:
49,7 tis. m3
Maximální výška hráze:
11,0 m
Délka hráze v koruně:
176,0 m
Od uvedení nádrže do trvalého provozu byly pozorovány významné průsaky na vzdušním
svahu hráze. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že poměrně štíhlý těsnící prvek hráze
prochází šikmo přes šachtici vypouštěcího zařízení a je ukončen těsně nad úrovní provozní
hladiny v nádrži. Toto technické řešení vedlo při sebemenším vzestupu hladiny k přetékání
těsnícího prvku do stabilizační části hráze. Tyto a další poznatky, týkající se zejm. silně
degradované a nedostatečně kapacitní konstrukce bezp. přelivu, nevhodného uložení odpadní
větve potrubí spodní výpusti na štěrkopískovém polštáři, zvýšené sedání koruny hráze
v oblasti spodní výpusti, absence patního drénu a další nedostatky, vedly návrhu kompletní
rekonstrukce hráze vč. důkladné sanace potrubí a šachtice spodní výpusti.
Princip opravy hráze spočíval zejm. v odtěžení návodního opevnění a horních vrstev
koruny hráze na úroveň stávajícího jílového těsnění, doplnění těsnění na požadovanou úroveň
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a jeho posílení pomocí bentonitových rohoží. Součástí stavby byl rovněž nový kapacitní
bezpečnostní přeliv vč. mostního profilu, nová koruna hráze, přitěžovací lavice na vzdušní
patě hráze vč. patního drénu a sanace spodní výpusti. Před samotnou rekonstrukcí byly
z prostoru nádrže odtěženy nánosy v celkovém množství 6,3 tisíce m3.

Obrázek 6: pokládka bentonitové rohože
Při sanaci spodní výpusti DN1200 byla zvolena technologie, zajišťující zatěsnění
propustného prostředí za potrubím pomocí 3 řad injekčních clon (vějířů), tvořených závrty
zevnitř potrubí do vzdálenosti cca 1,5 m s proinjektováním jílocementovou směsí. Vnitřní
těsnost spodní výpusti byla zajištěna pomocí dlouhého tkaného rukávce, zataženého dovnitř
potrubí.
Autor: Ing. Richard Šimek
Pracoviště: Povodí Odry, státní podnik, Provozní odbor
Kontakt: richard.simek@pod.cz
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NÁVRHY MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ
HUSÍHO POTOKA
Jana Uhrová, Kamila Zárubová
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i., Brno
ABSTRAKT: Příspěvek se bude věnovat popisu postupu návrhu vhodných morfologických
profilů pro retenci vody v krajině v povodí Husího potoka a následnému vlivu zadrženého
objemu vody na změnu srážko-odtokových poměru v povodí, zkoumaných s využitím modelu
DesQ-MaxQ. Na základě prostorových analýz povodí byl zpracován návrh vhodných
morfologických profilů pro následnou realizaci malých vodních nádrží. Byl také vypracován
návrh dalších technických i organizačních ochranných opatření v ploše povodí. Návrhy
retenčních prostor budou základem pro konstrukci optimalizačního modelu integrované
protipovodňové, protierozní ochrany území a řízení vodního režimu v povodí.

1. ÚVOD
Povodí Husího potoka bylo vybráno pro návrh komplexní integrované ochrany území a řízení
vodního režimu, se zaměřením na organizaci území a optimální orientaci vývoje
zemědělského a lesního hospodaření, jehož součástí jsou také vhodné retenční prostory,
zejména z důvodu výskytu povodňové epizody v této oblasti v červnu 2009. Ve městě Fulnek,
nacházejícím se ve středu povodí přímo na Husím potoce, se škody, způsobené povodněmi,
vyšplhaly na částku 297 680 000 Kč, v obci Hladké Životice dosáhly škody 17 395 000 Kč,
což dohromady představuje téměř 10 % z celkových škod v Moravskoslezském kraji (Drbal et
al. 2009). V povodí se nachází lokality mimořádně silně ohrožované nebezpečnými odtoky
z přívalových srážek, vedoucím k četným povodňovým situacím, doprovázených intenzivní
vodní erozí a transportem splavenin. Provedené návrhy retenčních prostor budou základem
pro konstrukci optimalizačního modelu integrované protipovodňové, protierozní ochrany
území a řízení vodního režimu v povodí.
Příspěvek se věnuje postupu návrhu vhodných morfologických profilů pro retenci vody
v krajině v povodí Husího potoka a následnému vlivu zadrženého objemu vody na změnu
srážko-odtokových poměru v povodí, zkoumaných s využitím modelu DesQ-MaxQ. Na
základě prostorových analýz povodí byl zpracován návrh vhodných morfologických profilů
pro následnou realizaci malých vodních nádrží doplněný návrhem plošných ochranných
opatření ne zemědělsky využívané půdě.

2. METODY NÁVRHU MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ
2.1 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ
Před samotným návrhem nových akumulačních prostor bylo třeba vyhodnotit stávající stav
vodních nádrží v povodí Husího potoka. Tato problematika není uceleně zaznamenána
v jednom zdroji. Základem se staly informace vedené na VUV TGM, v.v.i. v digitální bázi
vodohospodářských dat (DIBAVOD), které byli následně doplňovány realizovanými suchými
nádržemi, které jsou zařazeny v seznamu nádrží, u kterých je možné získat náhradu škod
podle zákona č. 181/2008 Sb. po jejich zatopení a nádržemi, které byly zakresleny v základní
mapě ČR, popř. rozpoznatelné z ortofotomapy a v databázi DIBAVOD chyběly. V potaz byly
brány i již navržené a schválené nádrže z komplexních pozemkových úprav (KoPÚ)
identifikované parcelami z digitální katastrální mapy (DKM), vymezenými pro vodní plochy,
a návrhy nádrží, vytvořenými v rámci projektu Strategie ochrany před negativními dopady
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povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, řešeného v rámci
operačního programu Ministerstva životního prostředí s datem ukončení k 31. 10. 2015.
2.2 NÁVRH PROFILŮ HRÁZOVÝCH KONSTRUKCÍ
Při návrzích akumulačních prostor (malých vodních nádrží) bylo prvním krokem zhodnocení
morfologie terénu pro umístění profilů hrází při maximálním možném prostoru nadržení. Pro
zhodnocení morfologie terénu byl použit digitální model terénu 4. generace (DMT 4G,
poskytovatel – ČÚZK), který zobrazuje upravený zemský povrch v digitálním tvaru ve formě
výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů s úplnou střední chybou výšky
0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Tato 4. generace DMT byla vytvořena
metodou leteckého laserového skenování, které proběhlo v letech 2009 - 2013.
Při volbě umístění těchto nádrží bylo také třeba dbát na stávající využití území v místě
hráze a zátopy, tedy nenavrhovat profily v místě infrastruktury (silniční, železniční), obytné
zástavby apod. Povolenými změnami byly uvažovány přeložky polních cest. Identifikace
limitujících prvků a zástavby byla provedena z aktuální základní mapy ČR, ortofotomapy
a i základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED).
V rámci návrhu byly uvažovány nádrže s různými funkcemi – akumulační a sedimentační,
ochranné suché nádrže i retenční ochranné nádrže se stálým nadržením, a to pouze v místech,
kde je dostatečná vodnost toku pro naplnění nádrže. Zejména u ochranných nádrží je jedním
z důležitých aspektů také vzdálenost chráněného území pod hrází.
2.3 STANOVENÍ PARAMETRŮ K VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ
Celý proces návrhu proběhl v programu ArcGIS s maximálním využitím jeho funkcí. Vznikl
tak shapefile jednotlivých polygonů zátop, vynesených podle vrstevnic z DMT 4G
s ekvidistantou 1 m. K zátopám byla stanovena batygrafie nádrže (čáry zatopených ploch
a objemů nadržení), pomocí modelu Area-Volume, vytvořeného v nástroj Model Builder
programu ArcGIS. Automatický výpočet batygrafie ze vstupních dat (vrstevnice, profil hráze)
proběhl tak, že pro každý 1 m výšky (tzn. pro každou vrstevnici) byla vygenerována zátopa,
ty byly následně vstupem pro výpočet zatopených objemů, které byly vypočítány
z následujících vztahů:
ΔV i+1 = 0,5 × (F i + F i+1 ) × (h i+1 – h i )

(1)

V i+1 = V i + ΔV i+1

(2)

kde: F i = zatopená plocha, odpovídající výšce hladiny h i ;
V i = zatopený objem, odpovídající výšce hladiny h i ;
ΔV i+1 = dílčí zatopený objem mezi hladinami h i a h i+1 .
Ze získaných informací došlo ke stanovení prvotních návrhů reálných zátop.
Tělesa hrází byla navrhována modelově, pro všechny návrhy se stejnými parametry. Jedná
se o sypané zemní hráze s lichoběžníkovým průřezem o konstantních sklonech vzdušného
i návodního líce 1: 2,2 a šířkou v koruně hráze 5 m. Výška hráze byla odborně navržena
s uvážením možné funkce nádrže, s konstantním převýšením 0,8 m nad maximální hladinou,
a limitována stávajícím využitím území se stejnými úvahami o možnostech změn pouze
polních cest jako v případě návrhů profilů hrází. Při výpočtu délky hráze byla pro každý 1 m
výšky hráze (průsečík osy hráze s polyline vrstevnice) vypočtena její délka (vzdálenost od
počátečního bodu), což byl hlavní vstup pro další výpočet kubatury. Ten vycházel z volby již
zmíněných konstantních rozměrů hráze. Prvním krokem pro výpočet objemu hráze byl
výpočet průmětné plochy pro každý uvažovaný metr nárůstů tělesa hráze. Ze stanovené
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plochy pak vycházel výpočet kubatury hráze. Nakonec byly z vypočítaných hodnot
vykresleny údolí v místě osy hráze, grafy délek hrází a kubatur, v závislosti na výšce hrází.
Ke každé navržené nádrži bylo provedeno stanovení, či výpočet řady parametrů,
rozhodujících o vhodnosti navrženého profilu i velikosti a konečné funkci nádrže: uvažovaná
funkce vodní nádrže, výčet zatopených objektů, batygrafické čáry zatopených ploch a objemů
pro maximální možnou i uvažovanou zátopu, vzdálenost od chráněné oblasti, počet obyvatel
v chráněném
sídle
a ekonomické
zhodnocení
nádrže.
Předběžné
technickoekonomické vyhodnocení nádrží vychází z porovnání (podílu) skutečného objemu hráze
a objemu nadržení při uvažované výšce hráze. Tento parametr je základem pro následnou
cost-benefit analýzu, tedy vyhodnocení nákladů a přínosů návrhu.
Dále byly vyneseny sběrné plochy k profilům navržených nádrží, vypočítána jejich
velikost, stanoveny převažující hydrologické skupiny půd a nejen z nich se odvíjející
průměrné hodnoty čísla CN. Hodnoty CN (curve number) reprezentují vlastnosti povodí –
půdní poměry, využití území a předchozí vláhové podmínky. Přesné hodnoty čísla CN byly
čerpány z metodického postupu Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček et al. 2012).
Číslo CN také udává poměr mezi povrchovým a hypodermickým odtokem. Tedy čím je číslo
CN větší, tím je vyšší pravděpodobnost, že odtok z povodí bude povrchový. Předchozí
vlhkosti půdy, určované na základě 5denního úhrnu předcházejících srážek, resp. indexu
předchozích srážek (IPS) byl vybrán IPS II, který je dle Janeček et al. (2012) uvažován pro
návrhové účely nejčastěji.
Do atributové tabulky jednotlivých polygonů zátop byly zapsány všechny výše zmíněné
charakteristiky. Dále byly posuzovány průměrné hodnoty erozního smyvu ze zemědělské
půdy při současném stavu využívání krajiny, stanovené na základě rovnice Wischmeier
a Smith (1978) a aplikovány v prostředí ArcGIS, kulminační průtok, stanovený metodou CN
křivek s využitím modelu DesQ-MaxQ a objem přímého odtoku.
Model DesQ-MaxQ vychází z výpočtu intenzity odtoku v době koncentrace, která je
maximální intenzitou odtoku ze svahu při době trvání přítoku (Hrádek a Kuřík 2001). Model
jako vstupy vyžaduje informace o sběrných povodích (délky údolnice, podélný sklon
údolnice, plocha povodí, sklon povodí a hodnota čísla CN), dále maximální srážkové úhrny
a hodnotu součinitele drsnosti (pro výpočet použita hodnota 8). Pro stanovení maximálních
srážkových úhrnů byla využita rastrová vrstva ČHMU se stanovenými max. hodnotami
24hodinových srážek za rok pro gridové buňky velikosti 10x10, ze které pomocí zonální
statistiky v prostředí ArcGIS byla stanovena průměrná hodnota srážky na každé stanovené
povodí.
Dále byl také stanoven potřebný objem nadržení při uvažované transformaci odtoku na
2 m3/s, který se posoudí s objemem nadržení, vycházejícím z morfologie terénu. Poté dojde
k úpravám výšky hráze. Potřebný objem nadržení, při uvažované transformaci odtoku na
2 m3/s, byl stanoven dle postupu uvedeného v metodice Janeček et al. (2012).
2.4 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU
Následně bylo třeba zapojit navrhované nádrže do systému opatření – stávajících
i navrhovaných nádrží, které v krajině tvoří komplexní systém soustav vodních nádrží, ale
i dalších navrhovaných i již stávajících technických a biotechnických opatření v řešeném
území. Pro tento účel došlo k návrhu plošných protierozních opatření na zemědělsky
využívané půdě v celém řešeném povodí.
Po prvotním posouzení vhodnosti a potřebnosti navržených profilů nádrží, které vycházelo
ze stanovených parametrů profilů popsaných výše a odborného zhodnocení systémového
řešení, byla provedena optimalizace navržených profilů nádrží a kapacity navrhovaných
akumulačních prostor.
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE
Za dodržení výše popsaného zvoleného metodického postupu byla v rámci řešení ochrany
i akumulace vody navržena soustava hrázových profilů s identifikovanými plochami zátop,
která se snaží vhodně doplňovat již stávající síť vodních nádrží. Prvotní návrh retenčních
prostor i ostatních opatření v ploše zemědělské půdy v povodí Husího potoka byl vyhotoven
dle běžných postupů realizujících se v pozemkových úpravách. Následně bylo provedeno
stanovení zvolených faktorů vstupujících do následného vyhodnocení účelnosti a ekonomické
výhodnosti jednotlivých návrhů. Celý proces návrhu nádrží byl doplněn návrhem
biotechnických opatření v ploše povodí na zemědělské půdě. Finální verze návrhu plošných
ochranných opatření vhodně reaguje a ochraňuje navržené vodní nádrže před smyvem
z okolních zemědělsky využívaných ploch (Obrázek 1).

Obrázek 1: Variantní návrh plošných protierozních opatření
v povodí Husího potoka (VENP – vyloučení erozně nebezpečných
plodin, AGT – agrotechnická opatření, TTP – trvalý travní porost)
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Odborným zhodnocením celého hydrologicky uzavřeného povodí Husího potoka,
s přihlédnutím ke stávající situaci realizovaných i navrhovaných akumulačních prostor bylo
pomocí vytvořeného metodického postupu identifikováno a následně vyhodnoceno
21 hrázových profilů (Obrázek 2). Tyto akumulační prostory dosahují celkové maximální
kapacity zadržení vody přes 3 000 000 m3.

Obrázek 2: Lokalizace navržených retenčních prostor v povodí
Husího potoka
Výskyt vodních nádrží v jednotlivých katastrálních územích obcí (k.ú.) odráží, jako jeden
ze základných vlivů, jejich funkci. Příslušnost nádrže ke katastru je dána umístěním
hrázového tělesa ve vymezených hranicích k.ú.. Ochranná funkce je vázána ke všem
navrženým nádržím, jde tedy o hlavní funkci nádrží. Akumulační funkci v největší míře plní
nádrže v k.ú. Lukavec u Bílovce a Děrné, kde jde v obou případech o návrh 3 nádrží
o celkovém možném nadržení okolo 450 tisíc m3. Díky komplexnímu řešení přináší zadržený
objem efekt ne jen v zástavbě přímo pod nádrží, ale i dále po toku. Samotné vyčíslení
ochranné funkce jednotlivých nádrží je rozsáhlý problém, který ovlivňuje velký počet
proměnných. Problematice vyčíslení bude věnován prostor při následném řešení.
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V Tabulce 1 jsou vypsané celkové kubatury hrází v jednotlivých katastrech obcí, společně
s objemem nadržení při uvažované výšce hráze, které jsou podkladem pro předběžné
technicko-ekonomické vyhodnocení nádrží.
Tabulka 1: Základní charakteristiky navrhovaných nádrží v jednotlivých katastrech povodí
Husího potoka

Název k.ú.

počet
nádrží
[ks]

celkový
zadržený
objem [m3]

celková plocha
zátop [m2]

celkem
chráněných
osob
[osoba]
6 325
5 751
672
574

celková
kubatura
hrází
[m3]

Děrné
3
443 926
149 267
158 291
Fulnek
1
15 666
8 132
13 765
Jerlochovice
1
153 180
74 165
16 390
Kujavy
3
209 546
101 598
97 313
Lukavec
u Bílovce
3
461 840
95 554
384
109 451
Stachovice
2
354 091
179 455
966
58 770
Nové Vrbno
2
413 670
84 967
130
111 429
Větřkovice
3
247 325
82 904
875
94 853
Dolejší Kunčice
1
284 156
54 353
141
118 237
Moravské
Vlkovice
1
304 679
90 616
141
45 639
Slezské
Vlkovice
1
178 367
40 173
158
62 402
celkem
21
3 066 447
961 185
15 987
886 541
Konečný počet nádrží bude v následujícím období konzultován s jednotlivými zástupci
obcí, ale i s významnými uživateli a vlastníky půdy v zájmovém území a i zvážení dalších
možných
ovlivňujících faktorů jako např. lokalizace nádrže v přispívající ploše tzv. kritického bodu
– metodika návodu pro identifikaci kritických bodů (Drbal et al. 2009) a v některých
případech i souladu řešení s návrhy uvedenými v územně plánovací dokumentaci.
Na závěr bude provedena optimalizace a finální výběr navržených profilů nádrží s funkcí
tlumení lokálních přívalových povodní a ověření simulace pomocí srážkoodtokových modelů
i pro regionální srážky v programech HEC-HMS a HYDROG, zejména pro určení účelnosti
a efektivnosti navržených opatření. Tento proces bude vyhodnocen společně s variantními
návrhy technických i biotechnických opatření v ploše povodí, návrhové stavy krajinného
pokryvu budou tak finalizována do efektivního systému protierozních a protipovodňových
opatření (příkopy, průlehy, stabilizace DSO, hrázky, organizační a agrotechnická opatření
apod.), které budou základem konstrukce nástroje modelu integrované protipovodňové,
protierozní ochrany území a řízení vodního režimu v povodí.
Variantní řešení všech navržených opatření budou posuzována s ohledem na jejich
účinnost a ekonomické náklady. Konečný návrh bude posouzen i dle výsledků podrobného
terénního šetření, účelně vedeného k místům stanovených, jako kritické z předchozích
hydrologických i erozních analýz, tedy k místům, kde budou s největší pravděpodobnostní
navrženy finální verze opatření.
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4. ZÁVĚR
Celkem bylo v povodí Husího potoka navrženo 21 malých vodních nádrží, které dle
návrhových parametrů celkově zadrží přes 3 000 000 m3. Ty vstoupí do optimalizačního
procesu a dojde k jejich finálnímu výběru, ale i ke stanovení ideálních parametrů.
Celkový návrh ochranných opatření je součástí optimalizačního systému integrované
protipovodňové ochrany řešeného území a řízení vodního režimu v povodí. Vychází
a zároveň doplňuje navržený lokální varovný systém (LVS) města Fulnek, který vznikl na
podkladu a s využitím jednotlivých komponent stávajícího monitorovacího a informačního
systému (MIS). LVS bude funkční i po skončení projektu, v rámci kterého jsou retenční
prostory v povodí navrhovány, a bude provozován městem Fulnek.
Očekávaným přínosem návrhu podle zvoleného postupu je komplexní a strategické řešení
celého hydrologicky uzavřeného celku povodí Husího potoka a nejen lokální řešení problémů
v jednotlivých katastrech, jak se tomu dosud děje u většiny dnes plánovaných a realizovaných
ochranných i akumulačních prostor.
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HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH SKLONŮ MALÝCH
SYPANÝCH HRÁZÍ VE SMYSLU ČSN 752410 VE
VAZBĚ NA POHYB HLADINY V NÁDRŽI
Jan Vrubel, Jaromír Říha
Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
ABSTRAKT: Při návrhu a posuzování nižších zemních hrází malých vodních nádrží se
mnohdy neprovádí výpočet stability. Sklony svahů se navrhují podle doporučení ČSN 75
2410. Přitom není zřejmé, jakou bezpečnostní rezervu doporučované sklony svahů zaručují.
Praxe ukazuje, že v případě starších hrází jsou sklony svahů mnohdy strmější než doporučuje
norma, a to bez známek ztráty jejich stability. Cílem této práce je určit bezpečnostní rezervu
sklonů svahů hrází dle ČSN 75 2410 pomocí stupně bezpečnosti stabilitním výpočtem
metodou redukce parametru smykové pevnosti. Hodnocené sklony svahů a materiály hráze
byly voleny dle doporučení uvedených v normě pro dané varianty geometrie hráze, polohu
těsnicího jádra a materiál hráze. Při výpočtech byly voleny tři zatěžovací stavy odpovídající
ustálenému stavu průsaku a dvěma stavům prázdnění nádrže s různou rychlostí poklesu
hladiny. Ve vybraných variantách byla studie doplněna o výpočet mezní rychlosti prázdnění
nádrže inverzní metodou za předpokladu dosažení mezní rovnováhy. Výsledky ukazují
očekávaný příznivý efekt drenážního prvku při patě vzdušního svahu na jeho stabilitu.
Stabilita návodního svahu při ustáleném režimu proudění je pro sklony svahů dle ČSN 75
2410 vždy vyšší než stabilita vzdušního svahu.

1. ÚVOD
Malé vodní nádrže (MVN) jsou definovány normou ČSN 75 2410 (2011) jako nádrže
s objemem menším než 2 mil. m3 a současně s výškou hráze nejvýše 9 m. Při návrhu MVN
často nebyla stabilita hráze ověřena statickým výpočtem, pro nově navrhované hráze je nutný
statický výpočet pro hráze s výškou nad 6 m. Při posouzení bezpečnosti stávajících hrází
MVN často z geodetického zaměření vyplývá, že sklony svahů nevyhovují doporučení ČSN
75 2410, u většiny však nejsou patrné projevy nestability. Lze předpokládat, že doporučené
sklony svahů zahrnují jistou bezpečnostní rezervu, kterou ale norma nekvantifikuje. Cílem
této studie je kvantifikovat bezpečností rezervu pro normou doporučené sklony svahů hrází
MVN. Její znalost umožní zaujmout stanovisko ke stabilitě stávajících hrází v případech, kdy
jejich sklony svahů nesplňují požadavky ČSN 75 2410. Studie obsahuje řešení 5 variant
homogenní hráze a 5 variant heterogenní hráze s různým uspořádáním příčného profilu.
Hodnocení stability bylo provedeno pro vybrané zatěžovací stavy (kapitola 4). Při výpočtech
byl volen jak ustálený, tak neustálený průsakový režim. Výpočet stability svahů hrází MVN je
založen na metodě redukce parametrů smykové pevnosti s využitím metody konečných prvků
v programu PLAXIS 2D.

2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Pro návrh MVN se v minulosti využívalo doporučení ČSN 73 6824 z let 1964, resp. 1978.
Tyto normy uváděly stejně jako současná ČSN 75 2410 doporučené sklony svahů hrází pro
dané materiály hráze (Tabulka 1) a orientační fyzikálně mechanické vlastnosti doporučených
zemin. Doporučené sklony svahů hrází MVN jsou ve starších normách shodné se současně
platnou normou (Tabulka 1). Orientační vlastnosti zemin jsou rozdílné a ze srovnání je patrné,
že byly měněny na stranu bezpečnou především u parametru soudržnosti jílových zemin.
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Při návrhu sklonů svahů zemních hrází obecně platí ustanovení normy ČSN EN 1997-1,
pro orientační posouzení lze použít dle ČSN 75 2410 metody využívající stupeň bezpečnosti.
Návrh dle doporučených sklonů svahů lze použít za splnění podmínek uvedených normou
jako je vhodné odvodnění tělesa hráze a podloží, aby nedocházelo k výsakům vody na povrch,
předepsané zhutnění materiálu hráze a za předpoklad dostatečné smykové pevnosti podloží.
Tabulka 1: Orientační sklony svahů hrází MVN doporučené dle ČSN 75 2410:2011
Varianta
uspořádání
Střední těsnění
štíhlé

Střední šikmé
těsnění

Střední těsnění
široké

Zatřízení zemin
Těsnicí část
Stabilizační část

Sklony svahů
návodní
vzdušní

GM, GC, SM

lomový kámen

SC, CG, GM

GW, SW

ML-MI, CL-LI

GP, SP

1:1,75
1:2,8 1)
1:3 1)

1:1,5
1:1,75
1:1,75

GM, SM

lomový kámen

1:3

1:1,5

GC, SC, MG, CG, MS,
CS

GW, SW

1:3,2

1:1,75

ML-MI, CL-LI

SW, SP

1:3,4

1:1,75

GM, GC, SM, SC, MG,
CG, MS, CS

lomový kámen
GW, GP

1:3
1:3,2

1:1,2 2)

ML-MI, CL-LI

SW, SP

1:3,4

1:2,2 3)

1:3
1:3,4
1:3,3
1:3,7

1:2
1:2
1:2
1:2,2

GM, SM

Homogenní
hráz

GC, SC
MG, CG, MS, CS
ML-MI, CL-LI

1) U velmi propustného materiálu, popř. se zřetelem k rychlosti poklesu hladiny lze
zvětšit až na 1:2,25.
2) Je-li v podloží hráze materiál s min. ϕ ef = 37°, je možné zvětšit na 1:1,8.
3) Je-li v podloží hráze materiál s min. ϕ ef = 37°, je možné zvětšit na 1:2,0.
4) Uvedený sklon náv. svahu se použije pod nejvyšší dlouhodobě udržovanou
hladinou. Nad ní lze použít sklon 1:(x - 0,5).
5) U hrází do výšky 4 m se může sklon návodního svahu zvětšit na 1:(x - 0,5).
Pro použití sklonů návodního svahu dle ČSN 75 2410 může přesáhnout pokles hladiny až
0,15 m/den. Pokud je rychlost nižší, lze uvažovat strmější sklon návodního svahu.
Ve starších ČSN 73 6824 je doporučen výpočet celkové stability hráze pomocí stupně
bezpečnosti získaného z porovnání sumy aktivních a pasivních sil. Stupeň bezpečnosti je pro
jeho snadnou interpretaci doporučen v platné ČSN 75 2410. Další metodou pro určení stupně
bezpečnosti je metoda redukce parametrů smykové pevnosti [Dawson et al, 1999]. Výpočet je
založen na metodě konečných prvků [Zienkiewicz, Cormeau, 1974], [Kolář et al., 1979].
Doporučení pro návrh sklonů svahů MVN obsahují také zahraniční podklady [Design,
1987], [Degoutte, 1997], [Bulletin, 2011]. Uvádějí návody k uspořádání, metodám výpočtu
s využitím proužkových metod a uvádějí také doporučení pro drenážní prvky. Doporučené
sklony svahů srovnatelné s ČSN 75 2410 jsou uvedeny v [Design, 1987], [Bulletin, 2011].
Například pro homogenní hráze z hlinitých písků či štěrků zatížených prázdněním nádrže
doporučuje [Design, 1987] sejné sklony svahů jako ČSN 75 2410 (Tabulky 1 až 3).
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Podobnost lze nalézt i u dalších materiálů používaných pro homogenní hráze, rozdíl je pro
vzdušní svah u nehomogenních hrází, kdy doporučený sklon dle [Design, 1987] není pro
žádnou z variant strmější než 1:2.
Další rakouská doporučení jsou uvedena v [Bulletin, 2011], a to pro tři kategorie výšek
zemních hrází a doporučení uvádějí také minimální sklon vzdušního svahu 1:2.
Tabulka 2: Doporučené sklony svahů zonálních hrází MVN dle USBR [Design, 1987]
Typ

Účel

Prázdnění
>0,15 m/d

Zemina stabiliz.
části

Zemina
těsnicí části

Návodní
svah

Vzdušní
svah

Střední
těsnění

Libovolný

Není
kritické

Rockfill, GW,
GP, SW, SP

GC, GM, SC,
SM, CL, ML,
CH, MH

1:2

1:2

Ne

Rockfill, GW,
GP, SW, SP

1:2
1:2,25
1:2,5
1:3
1:2,5

1:2
1:2,25
1:2,5
1:3
1:2

Ano

GW, GP, SW, SP
GC, GM, SC,
SM
CL, ML
CH, MH

GC, GM
SC, SM
CL, ML
CH, MH
GC, GM
SC, SM

1:2,5

1:2,25

CL, ML
CH, MH

1:3
1:3,5

1:2,5
1:3

Střední
Protipovod.
těsnění do ochrana či
1:1,5 - 1:1 zásoba vody
Střední
těsnění
široké

Zásoba vody

Tabulka 3: Doporučené sklony svahů homogenních hrází MVN dle USBR [Design, 1987]
Účel a typ
Protipovodňová
ochrana, zásoba
vody, homogenní
hráz
Zásoba vody,
modifikovaná
homogenní hráz

Prázdnění
>0,15 m/den

Propustnost
Označení zeminy
podloží

Ne

Ano

Návodní
svah

Vzdušní
svah

A

GW, GP, SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH

nevhodná propustnost
1:2,5
1:2
1:3
1:2,5
1:3,5
1:2,5

B

GW, GP, SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH

nevhodná propustnost
1:3
1:2
1:3,5
1:2,5
1:4
1:2,5

3. POUŽITÉ METODY ŘEŠENÍ
3.1 PŘIJATÉ PŘEDPOKLADY
Obecná úloha stability svahů je zjednodušena dvojrozměrným (2D) modelem rovinného
přetvoření. Vlastnosti zeminy jsou uvažovány po zhutnění a jsou pro vymezenou oblast
(těsnicí a stabilizační část, položí) zadané charakteristickou hodnotou daného parametru
vstupujícího do výpočtu. Předpokládá se konstantní hydraulická vodivost jednotlivých
materiálů hráze a podloží nezávislá na směru proudění. Nasycená objemová tíha 𝛾𝑠𝑠𝑠 byla
uvažována s ohledem na nedostatek informací hodnotou o 0,5 kN/m3 vyšší než objemová tíha
zeminy v přirozeném stavu. Těleso hráze a podloží se předpokládají lineárně pružné - ideálně
plastické [Dawson et al, 1999], [Brinkgreve et al., 2014]. Tento předpoklad platí při malých
přetvořeních, je pro výpočty stability hrází akceptovatelný. Dle Jozsy [2011] je uvedený
model vhodný pro výpočet celkové stability i přesto, že nevystihuje chování skutečné zeminy
při větších deformacích.
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3.2 ŘEŠENÍ ÚLOHY
Pro řešení celkové stability hráze a určení stupně bezpečnosti metodou redukce parametrů
smykové pevnosti bylo použito programu PLAXIS 2D. Součástí výpočtu stupně bezpečnosti
byl výpočet napětí, přetvoření a posunů, formulace této úlohy je uvedena například
v [Kratochvíl, Leitner, 1979], [Broža et al., 1987]. Podrobnější popis metody redukce
parametrů smykové pevnosti uvádí [Cheng et al., 2007], [Brinkgreve et al., 2014]. Stanovení
polohy smykové plochy se provádí postupnou redukcí parametrů smykové pevnosti
a redistribucí napětí v místech, kde byla místně vyčerpána pevnost materiálu. Stupeň
bezpečnosti je definován jako poměr hodnot neredukovaných a redukovaných parametrů
smykové pevnosti:

𝑆𝑆 =

𝑡𝑡 𝜑

𝑡𝑡 𝜑𝑟𝑟𝑟

=

𝑐

𝑐𝑟𝑟𝑟

,

(1)

kde 𝜑 a 𝑐 jsou úhel vnitřního tření a soudržnost, 𝜑𝑟𝑟𝑟 a 𝑐𝑟𝑟𝑟 jsou jejich redukované hodnoty.
Dalšími vstupními parametry jsou Youngův modul pružnosti 𝐸, Poissonův součinitel
𝜇 a objemová tíha 𝛾 zeminy. Úhel dilatance zeminy 𝜓 ovlivňuje především objemové
přetvoření zeminy, u všech materiálů hráze a podloží byl uvažován jako nulový [Griffiths,
Lane, 1999].
Výpočtu stupně bezpečnosti bylo předřazeno určení geostatického napětí a vypočteny
deformace a ověřeno, že je konstrukce v rovnovážném stavu. Do obou kroků byl přidán
výpočet proudění podzemní vody hrází a podložím. V případě neustáleného stavu poklesu
hladiny v nádrži byl výpočet deformací sdružen s výpočtem proudění podzemní vody. Pro
výpočty vztahů napětí, přetvoření a deformací byl použit Mohl-Coulombův materiálový
model.

4. VLASTNÍ ŘEŠENÍ
4.1 MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
Vlastní řešení spočívalo v určení stupně bezpečnosti v programu PLAXIS 2D na základě
orientačních parametrů zemin uvedených v ČSN 75 2410:2011. Zeminy byly voleny rozdílně,
aby bylo využito co nejvíce popsaných variant geometrie a zároveň bylo použito co nejvíce
informací o vlastnostech zemin z normy hodnocených dle ČSN 75 2410:2011 jako výborné,
velmi vhodné a vhodné pro homogenní respektive nehomogenní hráze. Materiálové vlastnosti
zemin pro nehomogenní hráze jsou uvedeny v Tabulkách 4 a 5 (samostatně pro těsnicí
a stabilizační část), materiál pro homogenní hráze je uveden v Tabulce 6.
Tabulka 4: Materiálové vlastnosti zemin těsnicí části pro nehomogenní hráze
Název

Objemová Hydraulická
Úhel
Soudrž- Modul Poissonův
Vhodnost dle
hmotnost
vodivost vnitřního nost
pružnosti součinitel
ČSN 752410
[kN/m3]
[m/s]
tření [ °] [kPa]
[MPa]
[-]

GC Štěrk
velmi vhodná
jílovitý
SC Písek
výborná
jílovitý
CL Jíl
s nízkou velmi vhodná
plasticitou
SM Písek
vhodná
hlinitý

20,5

1,0E-06

27

5

70

0,3

19

1,0E-07

34

5

10

0,3

21

1,0E-08

25

5

5

0,3

18

1,0E-07

34

5

15

0,3
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Tabulka 5: Materiálové vlastnosti zemin stabilizační části pro nehomogenní hráze
Vhodnost
dle ČSN
752410

Název

GW Štěrk
výborná
dobře zrněný
SW Písek
vhodná
dobře zrněný
SP Písek
vhodná
špatně zrněný

Objemová Hydraulická
Úhel
Soudrž- Modul Poissonův
hmotnost
vodivost vnitřního nost
pružnosti součinitel
[kN/m3]
[m/s]
tření [ °] [kPa]
[MPa]
[-]
19,5

1,0E-04

44

0

120

0,25

19,5

5,0E-05

41

0

90

0,3

18,5

1,0E-04

37

0

70

0,3

Modul přetvářnosti a Poissonův součinitel byly voleny parametricky a chybějící vlastnosti
u písku jílovitého SC byly také voleny parametricky, tak aby odpovídaly ostatním
parametrům zemin.
Tabulka 6: Materiálové vlastnosti zemin pro homogenní hráze
Vhodnost
dle ČSN
752410

Název
GM Štěrk
hlinitý
SM Písek
hlinitý
GC Štěrk
jílovitý

Objemová Hydraulická Úhel
Soudrž- Modul Poissonův
hmotnost
pružnosti součinitel
vodivost vnitřního nost
[kN/m3]
[m/s]
tření [ °] [kPa]
[MPa]
[-]

výborná

20

1,0 . 10-6

34

5

70

0,3

vhodná

18

1,0 . 10-7

34

5

10

0,3

výborná

20,5

1,0 . 10-6

27

5

50

0,3

CS Jíl písčtý

velmi
vhodná

18,5

7,0 . 10-8

25

5

10

0,3

CL Jíl
s nízkou
plasticitou

vhodná

21

1,0 . 10-8

25

5

5

0,3

4.2 VARIANTY VÝPOČTU A ZATĚŽOVACÍ STAVY
V souladu s Tabulkou 1 bylo zvoleno 10 různých variant výpočtu, které se lišily buď
uspořádáním, materiálem hráze nebo obojím. Jelikož je většina hrází MVN homogenní, bylo
vybráno 5 variant homogenních hrází tak, aby každý materiál v Tabulce 5 byl použit právě
jednou.

Obrázek 1: Homogenní hráz.
Pro nehomogenní hráze byly vybrány celkem tři profily hráze (Obrázek 2) - se středním
štíhlým těsněním s šířkou v místě základové spáry odpovídající výšce hráze, varianta se
středním šikmým těsněním a se středním širokým těsněním.
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Obrázek 2: Nehomogenní hráz a) se středním štíhlým těsněním,
b) se středním šikmým těsněním, c) se středním širokým těsněním
Geometrie byla volena na základě zásad pro návrh hráze dle ČSN 75 2410 se šířkou
koruny 5 m. Základová spára byla volena 1 m pod úrovní původního terénu a drén a jádro
jsou zavázány 0,5 m pod základovou spáru.
Zatěžovací stav suché hráze bez zatížení vodou nebyl posuzován, lze předpokládat, že
když vyhoví hráz zatížená vodním sloupcem a proudovými tlaky, tak vyhoví také bez zatížení
vodou. Na základě zkušeností a požadavků ČSN 75 2410 byly voleny tyto zatěžovací stavy:
I. Plná nádrž s hladinou 1 m pod korunou hráze za předpokladu ustáleného proudění
tělesem hráze. Kritický je strmější vzdušní svah hráze, kde může docházet k výsakům
u vzdušní paty svahu. Pro tento zatěžovací stav byly uvažovány dvě různé situace:
a. hráz bez drenážního prvku (Ia),
b. vzdušní svah opatřený drenážní patkou z propustného materiálu (Ib).
II. Prázdnění nádrže rychlostí 0,5 m/den z maximální hladiny na úroveň 2 m nad původní
terén. V tomto případě dochází ke zpětnému vysakování vody na návodním svahu.
III. Kritické prázdnění nádrže rychlostí 2 m/den z maximální hladiny po hladinu, která je
nejnepříznivější pro návodní svah.
Patní drén při vzdušní patě svahu byl přizpůsoben uspořádání hráze dle [Broža et al.,
1987]. Volná hladina v drénu byla zvolena na úrovni terénu. Materiál patního drénu byl volen
s hydraulickou vodivostí 5.10-4 m/s, s úhlem vnitřního tření 44° a nulovou soudržností. Patní
drén byl uvažován výšky 1,5 m nad původním terénem. Smyková pevnost podloží byla
volena tak, aby odpovídala materiálu hráze, úhel vnitřního tření byl volen 35° a soudržnost
5,0 kPa.
Hladina vody v nádrži byla uvažována v maximální poloze 1 m pod korunou hráze.
Úroveň hladiny podzemní vody na vzdušní straně hráze byla zadána 0,7 m pod terénem.
Poloha volné hladiny v tělese hráze byla stanovena v rámci výpočtu. Pro II. zatěžovací stav
(prázdnění nádrže) byla rychlost poklesu hladiny stanovena na 0,5 m/den a pro III. zatěžovací
stav (kritické prázdnění) na rychlost 2 m/den. Kritické prázdnění bylo vypočteno pro 4 úrovně
koncové hladiny (3 m, 2 m, 1 m a 0 m nad dnem nádrže). I. zatěžovací stav ustáleného
proudění tělesem hráze odpovídal počáteční podmínce pro II. a III zatěžovací stav.
4.3 MEZNÍ HODNOTA RYCHLOSTI PRÁZDNĚNÍ
Pro vybrané varianty III. zatěžovacího stavu byl výpočet doplněn o stanovení maximální
rychlosti prázdnění nádrže, při které nedojde k porušení stability návodního svahu. Rychlosti
prázdnění pro dané varianty byly stanovena iteračně zadáním přibližné hodnoty rychlosti
a porovnáním stupně bezpečnosti při předpokladu SF ≈ 1,0. Postup byl několikrát opakován.
Výchozí hodnotou byla rychlost prázdnění 2 m/den.
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5. Výsledky ŘEŠENÍ
Vypočtené stupně bezpečnosti pro příslušný svah, zatěžovací stav, variantu výpočtu
a odpovídající materiály hráze jsou v Tabulce 7. Pro zatěžovací stavy prázdnění nádrže se
stupeň bezpečnosti vztahuje k návodnímu svahu.
Pro I. zatěžovací stav při ustáleném průsaku je hodnota stupně bezpečnosti požadovaná
dle ČSN 75 2410 SF ≥ 1,5. Variantě bez drénu (Ia) při vzdušní patě svahu pro homogenní
hráze odpovídají SF = 1,0 až 1,29, pro nehomogenní hráze SF = 1,0 až 1,58. Pro homogenní
hráz z štěrku jílovitého, z jílu písčitého a u nehomogenní hráze z písku dobře zrněného
a štěrku jílovitého se stabilita svahu blíží stavu mezní rovnováhy. Hodnoty stupně bezpečnosti
ve variantě s patním drénem (Ib) vycházejí přibližně SF = 1,2 až 1,4 ve vazbě na materiál
hráze.

6. ZÁVĚR
Rezerva bezpečnosti byla stanovena pro sklony svahů a vlastnosti zemin dle ČSN 75 2410 pro
celkem deset variant hrází. Výsledky pro I. zatěžovací stav pro ustálený režim průsaku hrází
potvrdily významný vliv polohy volné hladiny v tělese hráze, především u homogenních
hrází, kde zatěžovací stav Ia byl vždy nepříznivější než Ib. U hráze s drénem činí rezerva
u všech variant (kromě homogenní hráze z jílu písčitého) min. 20 % ve srovnání se stavem
mezní rovnováhy. Z výsledků výpočtů dále vyplývá významné ovlivnění tvaru smykové
plochy a stupně bezpečnosti při nedostatečné smykové pevnosti podloží.
Pro varianty hráze se šikmým těsněním, se středním štíhlým těsněním a pro homogenní
hráze ze štěrku hlinitého je pro II. zatěžovací stav odpovídající poklesu hladiny 0,5 m/den
splněn požadavek SF ≥ 1,5. Ostatní varianty vykazují SF = 1,11 až 1,44.
Tab. 7. Stupně bezpečnosti pro vybrané varianty
Sklon

Svah

Zatěžovací
stav

Drén

SF

GM
Štěrk hlinitý

1:2
1:2
1:3
1:3

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

1,29
1,45
1,62
1,35

SM
Písek hlinitý

1:2
1:2
1:3
1:3

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

1,19
1,50
1,37
1,26

GC
Štěrk jílovitý

1:2
1:2
1:3,4
1:3,4

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

*___
1,22
1,44
1,35

CS
jíl písčitý

1:2
1:2
1:3,3
1:3,3

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

*___
1,18
1,16
1,08

CL

1:2,2

vzdušní

Ia

Ne

1,06

Zemina
Těsnicí
Stabilizační

Geometrie

Homogenní

234

jíl s nízkou plasticitou

1:2,2
1:3,7
1:3,7

vzdušní
návodní
návodní

Ib
II
III

Ano
Ano
Ano

1,25
1,11
1,03

Střední
těsnění
úzké

1:1,75
1:1,75
1:3
1:3

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

1,27
1,26
1,70
1,56

Šikmé
těsnění

1:1,75
1:1,75
1:3,4
1:3,4

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

1,22
1,23
1,54
1,46

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

*___
1,43
1,74
1,24

vzdušní
vzdušní
návodní
návodní

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ne

1,58
1,71
1,85
1,70

1:2,2
vzdušní
1:2,2
vzdušní
1:3,4
návodní
1:3,4
návodní
)
* K porušení hráze došlo před výpočtem stupně bezpečnosti.

Ia
Ib
II
III

Ne
Ano
Ano
Ano

1,22
1,49
1,25
1,18

CL jíl
s nízkou
plasticitou

SP Písek
špatně
zrněný

CL jíl
s nízkou
plasticitou

SP Písek
špatně
zrněný

GC
Štěrk
jílovitý

SW Písek
dobře
zrněný

Šikmé
těsnění

1:1,75
1:1,75
1:3,2
1:3,2

SM
Písek
hlinitý

GW Štěrk
dobře
zrněný

Střední
těsnění
široké

1:2
1:2
1:3,2
1:3,2

CL jíl
s nízkou
plasticitou

SP Písek
špatně
zrněný

Střední
těsnění
široké

Pro III. zatěžovací stav požaduje ČSN 75 2410 pro návodní svah hráze vystavený
rychlému prázdnění z maximální hladiny na kritickou hladinu SF ≥ 1,1. Pro rychlost
prázdnění 2 m/den tento požadavek splňují všechny varianty mimo homogenní hráze
z písčitého jílu a jílu s vysokou plasticitou. Kritická hladina byla ověřena pro většinu variant
při prázdnění po dno nádrže. Rychlost prázdnění byla stanovena pro některé varianty hráze
s vyšší propustností, tedy např. u hráze se středním štíhlým těsněním se stabilizační částí
z písku špatně zrněného, kde byla mezní rychlost stanovena na 2,55 m/den. U širokého
středního těsnění z písku hlinitého a stabilizační části ze štěrku dobře zrněného byl zjištěn ve
všech zatěžovacích stavech vyšší stupeň bezpečnosti SF ≈ 1,7, nižší hodnoty pak vycházely
u hrází z jílovitých materiálů.

7. PODĚKOVÁNÍ
Tento článek vznikl jako součást vědeckovýzkumných projektů TAČR TA04020670 Využití
spolehlivostních metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na
jejich bezpečnost v období globálních klimatických změn a FAST-J-16-3354 Analýza stability
sypané hráze pomocí modelů chování.
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SOUČASNÉ PROBLÉMY PROVOZU, ÚDRŽBY
A BEZPEČNOSTI MVN ZA POVODNÍ
Stanislav Žatecký
VODNÍ DÍLA-TBD a.s
ABSTRAKT: Provozování a údržba malých vodních nádrží - rybníků v současnosti,
problémy spojené se zanedbanou údržbou. Následky zvýšeného namáhání hrází, poruchy
výpustných zařízení, vliv používání nových materiálů. Zásady provádění konstrukcí objektů.
Obvyklé chyby projektů a provádění. Zajištění bezpečnosti při převádění povodně.

1. ÚVOD
Malé vodní nádrže plní nezanedbatelnou úlohu při hospodaření s vodou v naší krajině.
Historie výstavby sahá do počátků našeho letopočtu, kdy první vodní stavy sloužily hutníkům,
sklářům a hledačům zlata. Od 11. století jsou již budovány větší vodní plochy, které sloužily
k chovu ryb, hráze tvořily i součást systému cest. Velká většina vodních děl vybudovaných
v průběhu minulých století funguje do dnešní doby. Vodní plochy malých vodních děl se tak
staly nedílnou součástí naší kulturní krajiny. Podle účelu dělíme vodní nádrže na akumulační
s využitím vody pro chov ryb, závlahy, rekreaci a jiné účely a retenční s hlavním významem
pro protipovodňovou ochranu - suché nádrže, nebo poldry. Současné povodně z přívalových
srážek a opačně zase déle trvající deficit srážek jsou důvodem pro výstavbu nových nádrží jak
pro akumulaci vody, tak pro zachycení povodní. Důležitá je také obnova funkcí u starších
vodních děl a opravy hrází a funkčních objektů stávajících vodních děl pro bezpečné zajištění
jejich provozu.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A PROVÁDĚNÍ STAVBY
2.1 PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ
Vzhledem k odlišným požadavkům na zakládání konstrukcí hrází a jejich funkčních objektů
oproti jiným typů vodních děl (např. trubních sítí, vodojemů apod.) se setkáváme s těmito
chybami, které jsou zapříčiněny odlišnými požadavky na provádění staveb. Při stavbách
objektů vodních nádrží je nepřípustné zakládání na štěrkopískový podsyp, nebo vynechané
obetonování potrubí spodní výpusti.

Obrázek 1: Štěrkopískový podsyp pod objekty – otevřená
průsaková cesta
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U betonových trub může dojít k rozpojení hrdel, případně rozlomení betonu v horní části
spoje a vytvoření krátké průsakové cesty. Při vypouštění nádrže a průtoku plným profilem
dochází k vysávání zeminy z okolí potrubí a vytvoření kaverny. U dnes často užívaných
plastových potrubí nelze bez obetonování provést hutnění násypu hráze na předepsané
hodnoty. Kromě toho dochází k deformacím potrubí zatíženého násypem hráze a vytváření
otevřených průsakových cest podél potrubí. Vzhledem k poměrně dlouhému období, ve
kterém dochází k dotvarování tělesa hráze i potrubí, se může porucha objevit až po několika
letech provozu, v případě suchých nádrží dokonce až při jejím prvním uvedením do funkce
při povodni.

Obrázek 2: Špatně navržené uložení plastových trub
Některé návrhy objektů, nerespektují základní zásady hydraulicky vhodných tvarů
a konstrukcí. Tyto chyby mohou vést ke zvýšenému namáhání konstrukcí a ve výsledku
vedou ke snížení životnosti konstrukcí, případně mohou být i příčinou havárie.

Obrázek 3: Nevhodně řešený šachtový přeliv. Chybí zaškrcení
profilu na začátku potrubí – zamezení vzniku vzduchových jader.
Další chybou jsou nevhodně volené konstrukce silničních mostů, které jsou součástí
vodních děl., Vzhledem k vlastnickým vztahům jsou jejich rekonstrukce nebo přestavby
projektovány a budovány v rámci opravy komunikací a jsou tedy řešeny projektanty
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dopravních staveb. Obvykle je proveden výpočet kapacity mostního profilu, ale skladba
samotné mostní konstrukce nezohledňuje požadavky na vzdouvání vody. Jak založení, tak
samotné konstrukce mostu, jsou řešeny jako konstrukce do suchého násypu a to že je most
součástí vzdouvací konstrukce vodního díla projekt nebere v úvahu. Podél zdí je navržena
drenáž, zásyp klínu mezi stěnami a zemním tělesem je z propustných materiálů. Výsledkem
je, že vodní dílo není schopno nadržet vodu a hrozí riziko, že dojde k vytvoření nejprve
propláchnutých cest podél betonů, později i ke vzniku kaveren, nebo sesuvu svahů. Při
projektování je nutné sladit požadavky těsnosti vodního díla a požadavky dopravy.

Obrázek 4: Normální hladina je na úrovni stropu mostu

Obrázek 5: Průsaky podél stěn při hladině 10 cm pod přelivnou
hranou přelivu
2.2 PŘÍKLADY CHYB PŘI VÝSTAVBĚ
Výstavba malých vodních děl je často prováděna firmami, které mají malé, nebo žádné
zkušenosti s výstavbou vodních staveb. Při nedodržení předepsané technologie, např. špatně
provedeném osazení bednění dojde při betonáži ke vzniku nerovností betonu, změně
předepsaného sklonu svislých stěn (min. 10:1) a tak k vytvoření predisponovaných
průsakových cest. Další z možných pochybení je ponechání bednění kolem potrubí spodní
výpusti. To je nepřípustné, neboť tím vzniká otevřená průsaková cesta mezi betonem
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a bedněním. Také podkladní betony musí být vodostavební, min. třídy C 25/30 - XF3.
Obvyklou chybou při zakládání objektů nebo sypání hráze bývá neodvodněná neurovnaná
a nezhutněná základová spára. Při sypání nejsou dodržovány tloušťky sypaných vrstev a počet
pojezdů hutnícím prostředkem. Je nutné neustále kontrolovat kvalitu násypového materiálu,
vyloučit zeminu s valouny většími jak 10 cm, organické znečištění (větve, kořeny)a
kontrolovat vlhkost. Sypání nesmí být prováděno při teplotách pod 0°C a zemina nesmí být
zmrzlá s krustami ledu. Na kontaktu s betonovými konstrukcemi je nutné před sypáním
provádět nátěr betonu hlinitým pačokem. Je proto nutný velmi pečlivý dohled stavebního
dozoru investora, který by měl provádět zkušený odborník s autorizací pro vodohospodářské
stavby. Základová spára by měla být převzata geologem a projektantem a podle jejich
doporučení upravena před vlastním sypáním. U výstavby suchých nádrží je nutné velmi
pečlivě dbát na provádění stavby. Hráze a objekty budou zatěžovány pouze občasně, převážně
s víceletými přestávkami.

Obrázek 6: Zborcení bednění při betonáži – nerovnosti, opačný
sklon stěn

Obrázek 7: Bednění ponechané v základu objektu – průsaková cesta
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K maximálnímu naplnění nádrže, které je většinou uvažováno na návrhový průtok Q 100
nemusí dojít i několik desítiletí. Zeminy hrází, zvláště zcela suchých nádrží bez stálé
minimální zvodně, mohou být velmi proschlé a při použití nevhodných zemin by mohlo dojít
ke vzniku trhlinek a následně při rychlém nástupu hladiny k vytvoření průsakových cest
a havárii díla. Suché nádrže představují větší potenciální nebezpečí z hlediska možnosti
vzniku zvláštní povodně porušením hráze. Jsou většinou budovány jako ochrana obcí a tak je
potenciálně ohroženo i větší množství obyvatel, než při průchodu hydrologické povodně.
Z uvedených důvodů je nutné pečlivě sledovat celý postup výstavby. Jakákoliv chyba
v provádění se projeví až při průchodu povodně, kdy nelze manipulací ovlivnit hladinu vody
v nádrži, neboť většina suchých nádrží v průběhu povodně není manipulovatelná.
2.3 PŘÍKLADY PORUCH ZPŮSOBENÝCH STÁRNUTÍM, ŠPATNOU ÚDRŽBOU,
NEVHODNÝMI ZÁSAHY.
Malé vodní nádrže, suché nádrže a ochranné hráze jsou z hlediska technickobezpečnostního
dohledu zařazeny do IV. a v menší míře do III. kategorie. Technickobezpečnostní dohled je
tak prováděn s menší intenzitou než u vodních děl I. a II. kategorie. Dálkovým přenosem
měřených veličin jsou tato díla vybavena v ojedinělých případech. TBD je prováděno ve
velké většině pouze vizuální kontrolou při obchůzkách. Zvláště u vodních děl IV. kategorie,
u nichž je četnost prohlídek 1x měsíčně může při povodních dojít ke vzniku poruch
i v místech, kde nebyly zjištěny při obchůzkách žádné jevy signalizující jejich možný vznik.
Při déle trvajících povodních, může docházet jednak k přelití hrází v místech poklesů koruny
hráze, nebo ke vzniku filtračních poruch. Tyto jevy se u hrází suchých nádrží a ochranných
hrází podél toků objeví prakticky pouze při tomto zatěžovacím stavu. Průsak podložím hráze
se projevuje vznikem zamokřených míst, případně i vývěrů někdy i ve vzdálenosti několika
metrů od vzdušní paty hráze. Postupně dochází k otevření průsakové cesty, vytvoření kaverny
a následnému prolomení tělesa hráze. Obdobný mechanizmus poruchy může být způsoben
i průsakem přes nory živočichů (bobr, ondatra, nutrie…), nebo po vyhnitém kořenovém
systému stromů, které byly na některé hráze vysázeny, nebo z nedostatečně prováděné údržby
a likvidace náletových dřevin.

Obrázek 8: Výron vody podél kořenového systému.
Rybníky vybudované před 20. stoletím byly ve většině případů vybaveny výpustným
potrubím z dřevěných trub, uzávěrem byl většinou čap a na vzdušní straně výpusti byla
podtrubní jáma zajištující trvalé zatopení potrubí. Ve druhé polovině 20. století byly často
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tyto jámy zrušeny, buď záměrně, nebo zanedbáním údržby. Důsledkem je postupné vyhnívání
potrubí a následná tvorba kaveren, propadů a sesuvů svahu. Ke vzniku kaverny dochází také
často při neodborně provedené opravě poškozeného dřevěného potrubí, kdy je obvykle ze
vzdušní strany hráze nahrazena poškozená část potrubí výměnou za betonové, nebo plastové
roury.

Obrázek 9: Funkční uzávěr typu čap na dřevěném potrubí
Problém s vyhníváním dřevěného potrubí se tak pouze posune dovnitř hráze a porucha je
většinou odhalena až při propadu kaverny v násypu hráze. Historická vodní díla byla ve
většině případů vybavena bezpečnostními přelivy buď přímými v zavázání hráze, s hrazením
tabulemi, ovládanými shora buď přímo z přemostění, nebo z lávky. Tyto přelivy sloužily
kromě převádění povodňových průtoků také k regulaci odtoku, udržování výšky hladiny vody
v nádrži a k částečnému vypouštění rybníků. K poruchám těchto objektů dochází buď díky
špatné údržbě hradících tabulí, nebo ovládacích mechanizmů. Kapacita těchto objektů je často
s ohledem na současné požadavky na zabezpečení vodního díla nedostatečná.

Obrázek 10: Nevyhrazené tabule přelivu při povodni
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2.4 PŘÍKLADY OKAMŽITÝCH OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ PORUCH PŘI
POVODNÍCH
Při častějším výskytu přívalových srážek v současnosti a jimi zapříčiněných povodní dochází
často k přelití hrází malých vodních nádrží, zvláště historických. O okamžitých opatřeních na
zajištění bezpečnosti vodního díla je nutné často rozhodovat při posouzení situace na místě.
Nejdůležitějším úkolem je zamezení vzniku zvláštní povodně. To lze zajistit navyšováním
hráze proti přelití, nebo naopak řízeným prokopnutím hráze, nebo vytvořením nouzového
přelivu předejít vývoji poruchy. Výstavbou malých vodních nádrží se často vytváří soustavy
nad sebou ležících nádrží. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku násobené ZPV
dominovým efektem při protržení nejvýše položené nádrže.

Obrázek 11: Navýšení hráze a ucpávka nátrže v hrázi
Přelití hráze může nastat při poklesu koruny hráze postupným dotvarován tělesa hráze,
nebo při poškození např. pojezdy vozidel. Pro operativní zvýšení koruny hráze a zabezpečení
proti přelití lze použít dvoukomorové protipovodňové pytle. Pomocí těchto pytlů lze postavit
hráze až o výšce 1,5 m. Kromě navýšení hrází lze tyto pytle použít i pro vytvoření hrázky
kolem vývěrů pod vzdušní patou hráze. Navýšením hladiny vody v ohrázovaném prostoru se
zpomalí rychlost prosakující vody a zamezí se tak vyplavování materiálu z podloží hráze.
Dále lze s pytlů vytvořit přitěžovací lavici na vzdušní straně hráze. Plastové folie lze použít na
ochranu návodního svahu před poškozením při nebezpečí rozplavování svahu.

Obrázek 12: Ochrana návodního svahu – nevyvinuté zatravnění
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Při sanaci počínající, nebo i již rozvinuté poruchy je nutné zajistit stabilitu svahů
v bezprostředním okolí nátrže a zamezit jejímu rozvoji do šířky a následně postupně uzavírat
trhlinu. K tomu je nejvhodnější použití materiálů vhodných používaných do těžkých záhozů,
kamenivo vhodné velikosti, betonové bloky.

Obrázek 13: Postupné uzavírání nátrže hráze kamenným záhozem
V případě kdy hrozí protržení hráze vodního díla, je často nutné přistoupit k řízenému
prokopání hráze a vypuštění nádrže. Tento zásah patří k nejnáročnějším a je nutná
bezprostřední spolupráce s orgány krizového řízení. Je nutné připravit techniku a materiál na
opevnění, většinou kamenivo, které slouží jednak ke stabilizaci odtokového koryta a jednak
k provizornímu zahrazení průkopu při nutnosti okamžitého snížení odtokového množství.
Současně je nutné zajistit i informovanost obyvatelstva a připravit opatření v území pod
vodním dílem. Cílem všech opatření při poruchách hrází je zamezit vzniku, nebo alespoň
omezit velikost ZPV.Pro vodní díla I. – III. kategorie je nutné zpracování území zasaženého
ZPV a znalost velikosti průlomové vlny je výhodná i pro vodní díla IV. kategorie ležící
bezprostředně nad obcí.

Obrázek 13: Řízené prokopání hráze
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3. ZÁVĚR
Malé vodní nádrže a suché nádrže jsou vodní díla, jejichž hráze a objekty jsou v průběhu
provozu zatěžovány různými provozními stavy nebo vnějšími zásahy. Může se jednat
o změny užívání nádrže, zatížení nebo narušení homogenity hráze nevhodnými zásahy nebo
špatnou údržbou díla. Na základě zkušeností lze konstatovat, že každé vodní dílo je vzhledem
k svému přirozenému propojení s přírodními podmínkami individualitou a již při projektování
je nutné k tomuto budoucímu zapojení přihlížet. Provádění technickobezpečnostních
prohlídek za účasti vodoprávního úřadu slouží k návrhu opatření. Často je nutné nápravná
opatření řešit nařízením vodoprávního úřadu, a provedení technickobezpečnostní prohlídky
může na tuto potřebu upozornit. Nelze zapomínat, že velké množství MVN je potenciálním
rizikem pro území pod nimi a o jejich bezpečnost je nutné trvale pečovat.
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