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Abstrakt: 

Povodí Labe, státní podnik v minulých letech realizoval a nyní připravuje úpravy vodních děl 

směřující k zajištění jejich bezpečnosti za povodní. V příspěvku jsou popsány různé přístupy 

k úpravám přehrad, které někdy i bez razantní přestavby objektů pro převádění vody zajistí 

požadovanou bezpečnost díla za povodní. Jedná se o stabilizaci paty zděné přehrady Mlýnice, která 

zajistí bezpečnost díla i při přelití koruny hráze. Dále je popsána úprava vtokové části sdruženého 

objektu VD Hvězda pro zvýšení kapacity objektu pouze pro povodně s dobou opakování delší než 100 

let. Ve fázi projektové přípravy je zkapacitnění spodních výpustí na obtoku VD Labská, které zajistí 

nejen podstatné zvýšení transformačního účinku nádrže, ale i zvýší kapacitu objektu při převádění 

kontrolní povodně. V závěru je uveden příklad připraveného nouzového opatření na VD Pařížov, které 

v případě extrémní povodně převede část průtoku bočním údolím kolem hráze i obce Pařížov.  

 

Abstract: 
In the past few years Povodí Labe, státní podnik completed several remedial measures to archive flood 

safety of existing dams and several others are now in design. In the paper are mentioned different 

remedial measures without large and expensive rehabilitation of dams or hydraulic structures. There is 

summarized downstream toe stabilization of overtopped masonry dam Mlýnice and adaptation of inlet 

part of concrete hydraulic structure of Hvězda dam. In design stage is increasing outlet capacity of 

Labská dam improving flood function and fulfilling flood safety requirements. Described is prepared 

emergency opening of Pařížov small saddle dam directing part of extreme flood flow to side valley 

beside the main dam and the village of Pařížov.  
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1. ÚVOD 

Povodí Labe, státní podnik provozuje v současné době 19 přehrad, 80 malých vodních nádrží 

a 22 suchých nádrží. Z tohoto počtu je celkem 24 vodních děl zařazeno do I. až III. kategorie 

z hlediska TBD. Pro všechna díla I. až III. kategorie byly postupně zpracovány posudky 

bezpečnosti za povodní, které požadoval Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní, z dubna 1999. Posudky 

bezpečnosti zajišťoval vlastník (uživatel nebo investor) vodního díla na svůj náklad jako 

součást výkonu TBD. V současné době podmínky pro bezpečnost vodních děl za povodní 

stanoví platné znění vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a postup 

upravuje TNV 752935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.  
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Předmětem posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní je vždy: 

- prověření hydraulických kapacit všech dostupných zařízení díla, která jsou podle 

manipulačního řádu (MŘ) určena pro převádění povodňových průtoků,  

- stanovení mezní bezpečné hladiny pro každé vodní dílo na základě jeho konstrukčního 

uspořádání a dosavadních zkušeností z provozu, 

- variantní výpočet transformace kontrolní povodňové vlny s velmi dlouhou dobou 

opakování nádrží. 

Na základě výsledků výpočtů je pak postupem podle TNV 752935 zhodnocena výsledná 

bezpečnost vodního při průchodu kontrolní povodně.  

 

Z celkového počtu 24 zpracovaných posudků bezpečnosti vodních děl za povodní vyhovělo 

18 vodních děl a naopak nevyhověly 4 přehrady a 2 suché nádrže. V případě přehrad 

spravovaných státním podnikem Povodí Labe většinou současným požadavkům na 

bezpečnost za povodní nevyhovují historické zděné hráze, které při rekonstrukcích vyžadují 

citlivý přístup nejen z důvodu konstrukčního uspořádání, ale často i z důvodu estetické a 

historické hodnoty stavby. Dále jsou v příspěvku popsány různé přístupy k úpravám přehrad, 

které mohou i bez razantní přestavby objektů pro převádění vody zajistit požadovanou 

bezpečnost díla za povodní. Dalším sledovaným hlediskem při navrhování úprav objektů VD 

bylo i dlouhodobé zachování současného rozsahu provozní údržby rekonstruovaného díla a 

pokud možno i nákladů na budoucí provoz díla jako celku.  

Dále uváděná nápravná opatření pro zajištění požadované bezpečnosti za povodní byla na 

některých dílech již úspěšně realizována, jinde jsou zatím ve stádiu projektových příprav.  

2. VODNÍ DÍLO HVĚZDA (TŘEBOVKA, Ř.KM 23,920)  

Původní rybník Hvězda byl vybudován již ve 14. století. Po katastrofální povodni v roce 1997 

byl rybník zahrnut do souboru technických opatření pro zmírnění škodlivých účinků povodní 

na Třebovce níže po toku. Přestavba rybníka v letech 2003 až 2005 zahrnovala zvýšení 

koruny hráze o přibližně 2,6 m, a to přísypem nového tělesa ke vzdušnímu svahu původní 

hráze. Dále byl vybudován nový sdružený funkční objekt, sestávající ze dvou kapacitních 

výpustí, odběru na MVE, provozního a bezpečnostního přelivu. Takto zásadní rekonstrukcí 

díla byl objem ovladatelného retenčního prostoru zvýšen na 1.752 tis.m
3
, což spolu s dalšími 

opatřeními v horní části povodí Třebovky umožňuje transformaci stoleté povodně na 

neškodný jedno až dvouletý odtok z nádrže Hvězda. Současně také nebyl rekonstrukcí nijak 

omezen původní rozsah rybářského hospodaření.  

 

Po dokončení projektové dokumentace, krátce před zahájením stavby, byla přešetřena 

kategorie díla z hlediska TBD. S ohledem na navýšení hráze a zásadní zvýšení objemu 

zadržené vody, vč. charakteru území pod hrází, bylo VD Hvězda po rekonstrukci zařazeno do 

II. kategorie z hlediska TBD. Tím došlo i ke zvýšení požadavků na jeho hydraulickou 

zabezpečenost oproti projektovým předpokladům a to pro kontrolní povodňovou vlnu s dobou 

opakování 10 000 let.  

 

V roce 2009 byl a.s. VODNÍ DÍLA – TBD zpracován posudek bezpečnosti VD za povodní 

s jednoznačně negativním výsledkem. Podle provedených výpočtů by při průchodu teoretické 

kontrolní povodně a manipulaci s výpustmi podle MŘ došlo k překročení mezní bezpečné 

hladiny a v případě, že by nebyly výpusti plně funkční i k přelití koruny zemní hráze. Rovněž 

bylo zjištěno, že při převádění extrémní povodně dojde k významnému zatopení všech 

přístupových komunikací na hráz, což značně limituje realizaci jakýchkoliv nouzových 
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opatření v průběhu povodně. Morfologické uspořádání hráze a zástavba Třebovic zasahující 

až téměř k její patě komplikovaly i možnosti vybudování nového objektu nouzového přelivu.  

Alternativně tomu byl již v rámci posudku výpočtově prověřen vliv zvýšení kapacity 

bezpečnostního přelivu prodloužením jeho přelivné hrany s doporučením na provedení 

hydraulického modelového výzkumu. 

 

 
Obr.1 – Původní uspořádání sdruženého objektu 

se zakreslením možné úpravy přelivné části.  

 
Obr.2 – Detail uspořádání přelivné hrany při 

modelovém výzkumu.

Na přelomu let 2010 a 2011 byl v laboratořích katedry hydrotechniky pražského ČVUT 

postaven model sdruženého objektu, na kterém bylo experimentálně prověřeno 10 variant 

parametrů a uspořádání nové části bezpečnostního přelivu, vč. jeho předpolí. Posuzována byla 

nejen celková kapacita objektu, ale i proudění v oblasti předpolí, interakce dvou paprsků 

přepadající vody v odpadu od sdruženého objektu a proudění v oblasti navazující na vzdušní 

patu hráze. Na základě výsledků modelového výzkumu byla firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

v roce 2011 zpracována projektová dokumentace rekonstrukce. Následně byl vysoutěžen 

zhotovitel stavby a v roce 2012 byla firmou AQUASYS spol. s r.o. zrealizována stavební 

úprava sdruženého objektu VD Hvězda. Práce byly zahájeny terénními úpravami před levou 

stěnou sdruženého objektu. Následně byla levá boční stěna objektu odříznuta diamantovým 

lanem do požadovaného tvaru. Poté byla do původní konstrukce ukotvena propojovací výztuž 

a nerezové ztracené bednění vlastní přelivné hrany. Na závěr byla provedena betonáž vrchlíku 

pod přelivnou plochou, opevněno předpolí boční části bezpečnostního přelivu a osazeno 

vyjímatelné zábradlí před přelivnou hranou a upraveny další zámečnické konstrukce. 

 

 
Obr. 3 – Provádění úpravy boční stěny 

sdruženého objektu.  

 
Obr. 4 – Výsledné uspořádání přelivné hrany a 

předpolí po realizaci stavby.
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Předností realizované úpravy sdruženého objektu je vedle splnění legislativně požadované 

míry hydraulického zabezpečení VD Hvězda zejména zachování transformačního účinku 

nádrže při „běžných“ povodních s dobou opakování nižší než 100 let. Pohledové zmenšení 

objemu betonových konstrukcí spolu s nerezovou přelivnou plochou do budoucna nijak 

nezvyšuje nároky na provozní údržbu. Podstatnou výhodou tohoto řešení byly i relativně 

nízké náklady na realizaci stavby v porovnání s jinými na počátku uvažovanými variantami 

(celkové stavební náklady činily 1,4 mil. Kč). 

3. VODNÍ DÍLO MLÝNICE (ALBRECHTICKÝ POTOK, Ř.KM 0,540)  

Společně s dalšími přehradami v oblasti Jizerských hor byla zděná přehrada Mlýnice 

postavena počátkem 20. století jako reakce na extrémní přívalové srážky, které v roce 1897 

vyvolaly katastrofální povodně v této oblasti. Návrh hydraulických kapacit všech objektů 

vycházel z pozorovaných průtoků a hladiny při povodních v letech 1890, 1895 a 1897. 

Všechny zděné jizerskohorské hráze z této doby jsou vybaveny 2 spodními výpustmi a 

nehrazeným bezpečnostním přelivem. V roce 2010 byla v souladu s TNV 752935 firmou 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. posuzována bezpečnost VD Mlýnice za povodní. V době 

zpracování posudku (v srpnu 2010) zasáhla oblast Jizerských hor další katastrofální povodeň, 

která na Albrechtickém potoce způsobila přelití hrází všech nádrží včetně koruny hráze VD 

Mlýnice. Koruna hráze byla přelévána celkem 40 minut a hladina v nádrži kulminovala 16 cm 

nad korunou hráze. Již v době povodně byly provozovateli VD známy předběžné výsledky 

posouzení – VD by mělo převést kontrolní povodňovou vlnu s dobou opakování 1000 let 

(Q1000 = 36,3 m
3
.s

-1
) bez přelití koruny hráze. Kulminační průtok byl následně vyhodnocen 

expertním posudkem Fakultou stavební - ČVUT na 3,6 násobek Q100 a současně i na 1,7 

násobek Q1000. Ačkoli přehrada jako celek vydržela, způsobilo takovéto zatížení pochopitelně 

rozsáhlé škody.  

 

 
Obr.5 – Stav v okolí vzdušní paty hráze krátce po 

povodni v srpnu 2010.  

 
Obr.6 – Provizorní zajištění levé strže bylo 

dokončeno ještě v roce 2010. 

 

Ihned po povodni byl zadán projekt provizorního zajištění díla po povodni tak, aby bylo 

možné základní práce realizovat ještě v roce 2010 a dílo bylo základním způsobem zajištěno 

před zimním obdobím 2010/2011. Již v této fázi projektu bylo nutné stanovit směr celkové 

rekonstrukce díla a práce následně vhodně rozfázovat. S ohledem na dobré výsledky 

stabilitních výpočtů konstrukce hráze, které byly ověřeny kontrolním geodetickým měřením 

po extrémním zatížení díla v srpnu 2010, bylo rozhodnuto hydraulickou bezpečnost VD 

Mlýnice (pro povodně větší než Q1000) zajistit i za pomoci přelití koruny hráze 
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s kontrolovaným odvedením přepadající vody od vzdušní paty hráze. Projekt provizorního 

zajištění díla po povodni zpracovala společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Realizace v první 

fázi stavby spočívala ve tvarové úpravě strží podél vzdušní paty hráze, podchycení průsaků, 

vybetonování kaskády z betonových stupňů ve dně strže a opevnění bočních svahů strže 

stříkaným betonem na kotvenou KARI síť. Současně byla obnovena přípojka el. energie a 

dále byl proveden průzkum zdiva hráze a podloží. Stavební práce realizovala firma Zvánovec 

a.s. 

 

Návazně byl firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. zpracován projekt definitivní opravy VD po 

povodni. V rámci druhé fáze rekonstrukce byly ve stabilizovaných stržích, mělce pod 

terénem, provedeny kaskády pro kontrolované odvedení případné vody přepadající přes 

korunu hráze. Tyto kaskády jsou překryty zeminou a zatravněny, tím se nemění vizuální 

vzhled stavby ani náročnost provozní údržby. Dále byla v rámci prací rekonstruována koruna 

hráze v celé délce včetně přemostění nad bezpečnostními přelivy, dále proběhla injektáž 

podloží hráze v její levé části, modernizace zařízení TBD. V samostatné strojně-technologické 

části rekonstrukce byly (podle projektu firmy Breacher s.r.o.) opraveny spodní výpusti 

zahrnující odbahnění prostoru před vtoky do výpustí, opravu česlí na vtoku, výměnu 

návodních uzávěrů, výměnu regulačních uzávěrů včetně pohonů a zřízení obtoku pro 

minimální zůstatkový průtok. Kompletní dokončení opravy a rekonstrukce VD Mlýnice po 

povodni bylo provedeno do konce roku 2012. Práce realizovaly firmy Labská strojní a 

stavební společnost s.r.o. a PS Profi, s.r.o. 

 

 
Obr.7 – Druhá fáze rekonstrukce zahrnovala i 

přemostění bezpečnostního přelivu. 

 
Obr.8 – Hráz krátce po dokončení rekonstrukce.  

 

Rekonstrukcí VD Mlýnice po katastrofální povodni v srpnu 2010 byl zachován hodnotný 

historický vzhled stavby. Vodní dílo by mělo bez vzniku zásadních škod obstát při povodni 

výrazně přesahující parametry kontrolní povodně s dobou opakování 1000 let. Konstrukčně 

byla zlepšena koruna hráze (izolace, odvodnění), přemostění bezpečnostního přelivu, podloží 

hráze a modernizováno bylo zařízení TBD, upraveny byly i spodní výpusti vč. pohonů 

uzávěrů. Náklady na rekonstrukci činily celkem 29,1 mil. Kč. Podobné opatření pro zajištění 

bezpečnosti díla z povodní je plánováno na sousední přehradě Fojtka, která v současné době 

nesplňuje požadavky na hydraulickou bezpečnost za povodní.  
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4. VODNÍ DÍLO LABSKÁ (LABE, Ř.KM 1083,025)  

Přehrada Labská s výškou hráze 41,5 m (nad základovou spárou) byla vybudována na Labi 

pod Špindlerovým Mlýnem v letech 1910 až 1916. Hlavním účelem bylo již v době výstavby 

zachycení povodňových vln a zmírnění účinků povodní v toku pod dílem. Přehrada Labská je 

vybavena hrázovou spodní výpustí, dále 5-ti výpustmi v obtokové štole a nehrazeným 

korunovým a šachtovým přelivem. Kapacita spodních výpustí dosahuje při Hmax 11,5 m
3
.s

-1
 

(hrázová), resp. 89,9 m
3
.s

-1
 (výpusti na obtoku). Kapacita obou bezpečnostních přelivů 

dosahuje při hladině této hladině o něco více než 150 m
3
.s

-1
. V letech 1997 a 2006 prošly přes 

VD Labská jedny z nejvýznamnějších povodní. V srpnu 2006 byl kulminační průtok v profilu 

Labská vyhodnocen na 172 m
3
.s

-1
, což je přibližně Q100. Při této události se negativně projevil 

vliv nahromaděného spláví v prostoru těsně před bezpečnostními přelivy. Splávím byl 

částečně omezen průtok vody pojistnými zařízeními a zvýšena hladina vody v nádrži. 

I s přihlédnutím k této skutečnosti byl v roce 2008 zpracován posudek bezpečnosti 

VD Labská za povodní. Kontrolní povodňová vlna s dobou opakování 10 000 let byla 

transformována nádrží Labská za různých provozních stavů. Při uvažování částečného 

omezení kapacity bezpečnostních přelivů hrozí při této povodňové události přelití koruny 

hráze a VD tedy nevyhovuje požadavkům na bezpečnost za povodní.  

 

Od roku 2010 správce díla hledá řešení na zajištění nevyhovujícího stavu. Na základě dosud 

provedených průzkumů a studií nápravných opatření je navržena varianta zkapacitnění 

spodních výpustí na obtoku a ochrana bezpečnostních přelivů zádržným systémem před jejich 

ucpáním splávím. Úprava spodních výpustí předpokládá náhradu stávajících 5 výpustí 

DN 1000 třemi výpustmi (2x DN2000 a 1x DN800) a úpravu česlové klece před vtoky do 

výpustí. Rekonstrukcí spodních výpustí na obtoku dojde ke zvýšení jejich kapacity na 

124 m
3
.s

-1
 (při Hret.ovl.), tj  přibližně o 40% oproti porovnání se současným stavem.  

 

Obr.9 – Nahromaděné spláví u šachtového 

přelivu při povodni v roce 2006.  

 
Obr.10 – Návrh uspořádání výpustí v obtokovém 

tunelu (čárkovaně stávající výpusti)  

 

Povodněmi v posledních letech bylo prakticky ověřeno, že stávající udávaný neškodný průtok 

dle MŘ (100 m
3
.s

-1
) lze krátkodobě zvýšit až na 140 - 150 m

3
.s

-1
. Výpočtově byl 

vodohospodářským dispečinkem státního podniku Povodí Labe prošetřen transformační 

účinek nádrže pro stávající a upravenou variantu uspořádání spodních výpustí. Za 

předpokladu navýšení neškodného odtoku z VD na 120 m
3
.s

-1 
by v porovnání se současným 

stavem došlo k výrazně lepší transformaci teoretické PV100 nádrží Labská. Při současném 

uspořádání výpustí transformuje nádrž kulminaci na přítoku z Q100 = 175 m
3
.s

-1
 pouze na 

172 m
3
.s

-1
 na odtoku pod nádrží. Úpravou spodních výpustí by bylo možné stoletý kulminační 
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průtok transformovat na zvýšenou úroveň neškodného průtoku – tj. na 120 m
3
.s

-1
, což je 

prokazatelně zvýšený retenční účinek. Zvýšení kapacity spodních výpustí na obtoku a 

realizací zádržných systémů proti zanesení bezpečnostních přelivů by navíc byla vyřešena i 

současná nevyhovující bezpečnost VD za povodní. V loňském roce byl společností VODNÍ 

DÍLA – TBD a.s. aktualizován posudek bezpečnosti za povodní i pro navrhovanou variantu 

uspořádání spodních výpustí a doplnění zádržných prvků pro zachycení spláví. V závěru 

aktualizovaného posudku bylo pro tuto variantu doloženo splnění bezpečnosti hráze za 

povodní. 

 

Za jednoznačný přínos navrhované varianty řešení považujeme současné splnění často 

protichůdných požadavků na zlepšení transformačního účinku nádrže a zajištění bezpečnosti 

za povodní. Po provozní stránce bude modernizována technologie a ovládání spodních 

výpustí a přepokládá se tedy zjednodušení provozní údržby a manipulací při převádění 

povodně. Navržená opatření pro zlepšení transformačního účinku VD Labská a zajištění 

bezpečnosti za povodní jsou v současné době zpracována do podoby investičního záměru. 

Správce díla připravuje výběrové řízení na fyzikální modelový výzkum a projekt 

rekonstrukce. Investiční náklady na realizaci akce jsou odhadovány na 100 mil. Kč.   

5. VODNÍ DÍLO PAŘÍŽOV (DOUBRAVA, Ř.KM 40,392)  

V letech 1909 až 1913 byla na řece Doubravě nad Pařížovem vybudována zděná přehrada 

s výškou hráze 23,3 m nad terénem. Hlavním účelem díla bylo a je i nadále zachycení 

povodňových vln a zmírnění účinků povodní v toku pod dílem. Již v době přípravy stavby 

přehrady však bylo jasné, že „prostor u Pařížova nestačí, aby v něm nalezla místa každá voda, 

která se tam může přivaliti“. Navíc krátce po zpracování projektu se v květnu 1908 na 

Doubravě vyskytla dosud největší povodeň, která významně předčila i povodně z let 1890 a 

1897. Kulminační průtok v profilu hráze dosáhl 13. května toho roku 230 m
3
.s

-1
 a bylo tedy 

nutné projekt přepracovat. V současné době je přehrada Pařížov vybavena dvěma hrázovými 

spodními výpustmi, dále dvěma výpustmi v obtokové štole, nehrazeným korunovým a 

nehrazeným bočním přelivem. Kapacita hrázových spodních výpustí dosahuje při Hmax 

13,3 m
3
.s

-1
 a spodní výpusti na obtoku mají při této hladině kapacitu 30,32 m

3
.s

-1
. Při 

maximální hladině mají přelivy kapacitu 32,1 m
3
.s

-1
 (korunový) a 98,8 m

3
.s

-1
 (boční). 

 

V roce 2008 byl zpracován první posudek bezpečnosti vodního díla Pařížov za povodní, který 

konstatoval jeho nedostatečné hydraulické zabezpečení. V posudku byla doporučena nápravná 

opatření. V následujícím období byly ČHMÚ upřesněny vstupní hydrologické podklady 

(parametry kontrolní povodňové vlny) a po zaměření prostoru nádrže i její charakteristiky. Na 

základě upřesněných údajů bylo v roce 2011 aktualizováno posouzení bezpečnosti za povodní 

již s podmíněně vyhovujícím výsledkem. Současně byla v závěru posudku doporučena 

nápravná a nouzová opatření, z nichž některé byly již provedeny nebo jsou připravovány 

k realizaci.  

 

Jedná se na jedné straně o stavební úpravy objektů vodního díla (zvýšení kapacity bočního 

bezpečnostního přelivu, zvýšení kapacity hrázových výpustí, případně stabilizace střední části 

podhrází a umožnění přelití koruny hráze). Na druhé straně jsou to organizační nouzová 

opatření (provizorní vyrovnání nivelety koruny hráze ve střední části, zachycení spláví 

v nádrži, nouzová prohrábka boční zemní vyrovnávací hráze). Realizace zádržného systému 

pro zachycení spláví v bezpečné vzdálenosti od hráze byla provedena v roce 2012 a při 

zvýšených průtocích v roce 2013 byl tento systém i odzkoušen v provozu. Zvýšení kapacity 
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hrázových spodních výpustí je plánováno v souvislosti s jejich celkovou rekonstrukcí 

v období let 2016 až 2018.  

 

 
Obr.11 – Nově realizovaná norná stěna pro 

zachycení splavenin v nádrži.  

 
Obr.12 – Vyrovnávací zemní hrázka na pravém 

břehu nádrže.  

 

Jako zajímavé nouzové opatření, pro případ výskytu extrémní povodně s dobou opakování 

10 000 let, se jeví prohrábka nízké zemní vyrovnávací hrázky na pravém břehu nádrže. Na 

základě terénního šetření bylo ověřeno, že v případě takovéto nouzové prohrábky bude voda 

z nádrže odvedena mimo hlavní hráz a bude svedena zcela neobydleným bočním údolím 

mimo intravilán obce Pařížov a následně pod obcí zpět do Doubravy. Jedná se o nouzové 

opatření, při realizaci kterého mohou vzniknout škody na pozemcích a částečně i 

infrastruktuře (silnice II. třídy, rybník, úpravy toku), ale daleko rozsáhlejší škody lze při 

průchodu takovéto extrémní povodně očekávat podél toku Doubravy nejen v obci Pařížov.  

 

Obr.13 – Situace se znázorněním místa nouzové prohrábky hrázky na pravém břehu nádrže a území 

pro převedení části průtoku extrémní povodně.  
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Z hlediska provozního i ekonomického je v případě VD Pařížov výhodné mít připravenu výše 

popisovanou nouzovou prohrábku boční vyrovnávací hráze pro akutní zajištění bezpečnosti 

díla v případě výskytu extrémní povodňové situace (s pravděpodobností výskytu 0,0001). 

Předností takovéhoto nouzového opatření jsou prakticky nulové investiční náklady, 

nezměněný rozsah provozní údržby a i částečná ochrana intravilánu obce Pařížov rozdělením 

průtoků. Současně budou postupně realizovány i další úpravy objektů, které vedle zlepšení 

základních účelů díla posílí i bezpečnost přehrady za povodní (rekonstrukce spodních výpustí, 

příp. úprava koruny hráze). 

6. ZÁVĚR 

Výše uvedené příklady zajištění požadované míry zabezpečení vodních děl při extrémních 

povodních ukazují, že v některých případech lze tyto požadavky splnit současně i se 

zlepšením nebo alespoň zachováním základních účelů přehradní nádrže. Snahou je pokud 

možno zachovat nebo vylepšit i architektonickou hodnotu staveb. Současně mohou být 

takováto opatření a úpravy objektů provozně i méně náročnější a investičně levnější, než 

budování dalších objektů pro převádění vody. 
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