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MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE SPRÁVĚ POVODÍ ODRY 

SMALL DAMS UNDER POVODÍ ODRY ADMINISTRATION 

Ing. Richard Šimek, Ing. Tomáš Skokan 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na problematiku provozu malých vodních nádrží po jejich převzetí v r. 2010 od 

Zemědělské vodohospodářské správy. Příspěvek popisuje metodiku postupného posuzování 

vybraných nádrží z celkového počtu 23 nádrží po jejich převzetí, zjištěné nedostatky a postupy při 

zajišťování bezpečnosti a odstraňování konstrukčních nedostatků.  

Metodika ověřování bezpečnosti VD zahrnuje zejména posouzení technického stavu díla a hydraulické 

zabezpečenosti díla. Posouzení technického stavu díla vychází zejména z inspekčních prohlídek, 

revizí, měření, studia archivních podkladů a inženýrsko-geologického průzkumu hrází. Inženýrsko-

gelogický průzkum hrází zahrnuje geofyzikální průzkum, vrtané sondy, sestavení geologického profilu 

hrází a výpočet stability hrází. Posouzení hydraulické zabezpečenosti díla předchází hydrologické 

studie (získání hydrogramů návrhových a kontrolních povodní) a je prováděno dle TNV 75 2935 - 

posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni.  

 

Abstract: 
This article is focused on the problems in operation of small dams after their takeover from 

Agricultural Water Management in 2010. The Article describes the methodology of folowing 

assessment of  selected dams from total quantity of 23 after their takeover, founded imperfections and 

methodology of safety ensuring and imperfections removing. The methodology of dams safety 

verification includes mainly technical safety assesment and hydraulic safety assesment. Technical 

safety assesment is mainly based on inspection controls, revisions, measures, archive documentation 

studies and geological survey. Geological survey of dams includes geophysics survey, boreholes, 

geological dam profile and dam stability calculation. Hydraulic safety assesment of dams comes from 

hydrological studies (hydrograms of floods) and it is realized in accordance with TNV 75 2935 – 

Safety Assesment of dams during the flood.  

 

Klíčová slova 

  

- Malá vodní nádrž (MVN) – nádrž, jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru není větší, než 2 

mil. m
3
 a jejíž hloubka nepřesahuje 9 m. 

- Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) – organizace, která do roku 2010 měla ve správě 

desítky malých vodních nádrží a stovky km drobných vodních toků a melioračních zařízení. 

- Geofyzika – metodika geologického průzkumu na principu měření např. eletrických vlastností a 

jiných parametrů hornin a zemin citlivými přístroji. 

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) – efektivní průzkum, sloužící ke zjištění konkrétních 

vlastností podloží a geotechnických konstrukcí. 

- Posouzení bezpečnosti při povodni – metodika posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni 

dle TNV 75 2935. 
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1. PROVOZ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽE VE SPRÁVĚ POVODÍ ODRY 

Povodí Odry, státní podnik, převzalo po transformaci bývalé Zemědělské vodohospodářské 

správy v roce 2010 celkem 23 malých vodní nádrží. Od roku 2011 probíhají intenzivně práce 

na ověřování jejich technického stavu a následně práce na odstraňování zjištěných vad. Do 

letošního roku bylo prověřeno a posouzeno celkem 16 malých vodních nádrží, z nichž 8 

nebylo bezpečných ve smyslu požadavků normy TNV 75 2935. Výsledkem těchto zjištění 

bylo zadání kompletní rekonstrukce u 4 nádrží a provádění dílčích oprav a sanací, vedoucích 

k hydraulickému zabezpečení a zajištění stability hrází a funkčních objektů na zbylých 14 

nádržích. 

 

Č. Název Objem při max. hladině [m
3
] Délka / Výška hráze [m] 

1 Ekologický r. Liptáň 3 080 133,0 / 3,5 

2 SN Butovice 42 150 140,0 / 4,9 

3 SN Lutyňka  38 000 101,5 / 4,8 

4 SN Hlínský 1 8 500 50,0 / 2,5 

5 SN Hlínský 2 7 700 55,0 / 2,0 

6 VN Markvartovice F 80 597 185,0 / 7,3 

7 VN Bartošovice 1 957 000 242,5 / 8,5 

8 VN Bartošovice 2 310 000 201,0 / 7,4 

9 VN Bartošovice 3 200 000 185,0 / 7,5 

10 VN Bílovec 92 940 130,0 / 5,0 

11 VN Bravantice 66 855 131,0 / 6,5 

12 VN Budišov 102 112 136,0 / 5,8 

13 VN Dvorce 22 000 106,0 / 3,6 

14 VN Guntramovice 86 530 125,5 / 6,2 

15 VN Hať 277 030 231,5 / 5,3 

16 VN Hořejší Kunčice 53 375 216,0 / 9,4 

17 VN Kletná 54 600 172,6 / 11,0 

18 VN Markvartovice E/I 23 378 79,0 / 4,0 

19 VN Markvartovice E/II 3 974 34,0 / 3,0 

20 VN Pocheň 817 000 175,0 / 8,5 

21 VN Starý Jičín 142 300 265,0 / 6,4 

22 VN Václavov 970 77,0 / 2,4 

23 VN Větřkovice 157 180 134,0 / 6,2 

 

Přehled malých vodních nádrží ve správě Povodí Odry, státní podnik: 

- modře jsou označeny nádrže, které vyhověly požadavkům TNV 75 2935,  

- fialově jsou označeny nádrže, které nevyhověly požadavkům TNV 75 2935 a jejich bezpečnost byla 

zajištěna dílčí opravou/sanací, 

- červeně jsou označeny nádrže, které nevyhověly požadavkům TNV 75 2935 a jejich bezpečnost 

bude, nebo je částečně zajištěna dílčí opravou/sanací, 

- žlutě jsou označeny nádrže, na nichž právě probíhá rekonstrukce, 

- zeleně jsou označeny nádrže po kompletní rekonstrukci.  
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2. METODIKA POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 

Proces ověřování skutečného stavu hrází a bezpečnosti VD čítá několik fází. Jedná se zejm. o 

hydrologické studie (získání hydrogramů návrhových a kontrolních povodňových vln), dále 

studium archivních podkladů, geodetické zaměření skutečného stavu hráze, funkčních objektů 

příp. zátopy, inženýrsko-geologický průzkum (geofyzikální měření + vrtané sondy + 

laboratorní analýza vzorků), výpočet stability hráze, resp. zjištění mezní bezpečné hladiny a 

v neposlední řadě posouzení hydraulické zabezpečenosti díla a návrh nápravných opatření pro 

zajištění bezpečnosti.  

3. PRINCIP OVĚŘOVÁNÍ STAVU HRÁZÍ A PODLOŽÍ 

Výchozí informace inženýrsko-geologického průzkumu nám poskytne geofyzikální měření na 

hrázích, resp. zjištění lokálních anomálií, které jsou předmětem dalšího zkoumání. Základem 

měření je metodika GMS (tj. Geofyzikální Monitorovací Systém), která byla navržena 

v rámci mezinárodních projektů 5. a 6. RP EU 

IMPACT a FLOODSite jako nový nástroj 

TBD nad protipovodňovými hrázemi a 

zemními hrázemi malých vodních děl. 

Metodika kombinuje rychlé a levné 

geofyzikální techniky pro základní popis celé 

hráze s náročnějšími metodami pro detailní 

popis problematických úseků. Naměřená data 

lze využít i v budoucnosti pro kontrolu 

účinnosti případných oprav a pro další 

monitorování vývoje hráze. Monitoring je 

založen na základě analýzy opakovaných 

měření a jejich srovnání s výchozím stavem. 

Hráze jsou proměřeny násl. komplexem 

metod: dipólové elektromagnetické profilování 

(DEMP), odporová tomografie (OT), 

spontánní polarizace (SP), mikrogravimetrie 

(MG), výjimečně georadar.  
 

VN Hořejší Kunčice – schéma geofyzikálního 

měření 

 

V dalších fázích IGP se provádí vrtné práce s cílem ověření lokálních anomálií, vyplývajících 

z geofyzikálního měření, přičemž některé z vrtů jsou dále vystrojeny jako pozorovací a slouží 

k dalšímu monitoringu. Na základě všech dostupných informací získáme skutečný geologický 

profil hráze a podloží, ze kterého se dále vychází při posuzování stability hráze.  

 

Informace z IGP spolu se všemi ostatními dostupnými informacemi z původních projektových 

dokumentací, geodetických zaměření, hydrologických studií a dalších zdrojů dále slouží jako 

podklad pro posouzení bezpečnosti při povodni, tj. zda je VD schopno vzhledem ke svým 

parametrům a technickému stavu převést návrhovou a kontrolní povodňovou vlnu. 
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4. NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY MVN A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ 

4.1 Průsaky hrází - SN Lutyňka 

 

 
SN Lutyňka – po rekonstrukci 

Nevhodná struktura náspu hráze byla příčinou výrazných průsaků na SN Lutyňka, které byly 

pozorovány dne 22.7.2011 při běžné inspekční prohlídce po částečném napuštění nádrže po 

přívalovém dešti. Podrobnějším inženýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, že 

v náspu homogenní hráze se nacházejí cca 0,5 m silné vrstvy hrubozrnné haldoviny, která 

byla během stavby v průběhu roku 1997 používána k omezení boření těžké techniky do 

rozbředlého materiálu při sypání hráze. Tyto vrstvy měly být dále překryty návodním jílovým 

těsněním, které ovšem při realizaci nedosáhlo zejm. u návodní paty hráze dostatečné tloušťky 

a nezajistilo požadovanou těsnost hráze. Tento fakt spolu s nevhodně navrženým dispozičním 

a technickým řešením spodní výpusti a bezpečnostního přelivu vedl k návrhu kompletní 

rekonstrukce hráze vč. nového funkčního objektu. 

 

   
SN Lutyňka - rekonstrukce (na obr. vlevo jsou patrny propustné vrstvy v náspu hráze) 
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4.2 Nevhodné řešení a provedení hráze a funkčních objektů - VN Kletné 

 
VN Kletné – před rekonstrukcí 

 

Nevhodně navržené a provedené návodní jílové těsnění bylo patrně důvodem průsaku na 

vzdušním svahu hráze VN Kletné. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že poměrně štíhlý 

těsnící prvek prochází šikmo přes šachtici vypouštěcího zařízení a je ukončen těsně nad 

úrovní provozní hladiny v nádrži, což při sebemenším vzestupu hladiny způsobovalo 

přetékání těsnícího prvku do stabilizační části hráze. Toto zjištění spolu s dalšími poznatky, 

týkajícími 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 rovněž k návrhu kompletní rekonstrukce hráze vč. důkladné sanace potrubí 

a šachtice spodní výpusti. 

 

 
VN Kletné – příčný řez hrází s navrženou sanací sp. výpusti a posílením těsnění bentonitovou rohoží 

 

Princip rekonstrukce spočívá zejm. v odtěžení návodního opevnění a horních vrstev koruny 

hráze na úroveň stávajícího jílového těsnění, 

doplnění těsnění na požadovanou úroveň a jeho 

posílení pomocí bentonitových rohoží. 

Bentonitové rohože by měly dle výrobce zajistit 

těsnost, ekvivalentí 0,5 m tlusté vrstvy jílu. Nový 

kapacitní bezpečnostní přeliv vč. mostního 

profilu, nová koruna hráze, přitěžovací lavice na 

vzdušní patě hráze vč. patního drénu a sanace 

spodní výpusti, jsou rovněž obsahem 

rekonstrukce. Před samotnou rekonstrukcí hráze 

byly z prostoru nádrže odtěženy nánosy 

v celkovém množství 6,3 tisíce m
3
.                                             VN Kletné - bentonitové rohože 
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VN Kletné - úprava návodního svahu hráze před uložením bentonitových rohoží  

 

 

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 

bude zajištěna pomocí dlouhého tkaného rukávce, 

zataženého dovnitř potrubí. Rukávec je při instalaci 

napuštěn polyesterovou pryskyřicí a následně vytvrzen 

UV zářením. 

 
VN Kletné – schéma sanace sp. výpusti 

 

VN Kletné – po významnější srážce 16.5.2014 
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4.3 Zanedbaná údržba – SN Hlínské 

Kaskáda suchých nádrží na Hlínském potoce byla vybudována v roce 1915 a po dlouhou dobu 

své existence zůstala v zapomnění. Vývraty vzrostlých stromů na tělesech hrází, zborcené 

potrubí spodních výpustí a další nedostatky do nedávna ohrožovaly bezpečnost těchto vodních 

děl. Po převzetí nádrží do správy Povodí Odry byla zahájena příprava na jejich celkovou 

rekonstrukci. Výsledkem bylo úplné odtěžení hrází na úroveň základové spáry a výstavba 

zcela nových těles včetně spodních výpustí a bezpečnostních přelivů. 

 

   
SN Hlínský 2 před rekonstrukcí 10.11.2012 a po rekonstrukci17.10.2013 

 

 

Během významnější srážkové situace v polovině května t.r. bylo provedeno zkušební 

napuštění, které ověřilo stav nově vybudovaných objektů a transformační funkci nádrží. 

 

 

    
SN Hlínský 2 při zkušebním napuštění 16.5.2014 
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4.4 Poruchy potrubí spodních výpustí 

Velmi častým jevem, ohrožujícím bezpečnost VD, jsou poruchy spodních výpustí. Po převzetí 

MVN od býv. ZVHS jsme provedli kamerové prohlídky a fyzické revize potrubí spodních 

výpustí na všech těchto nádržích. Výsledkem bylo zjištění, že 13 z 21 prověřených nádrží 

obsahuje významnější poruchy na potrubí spodních výpustí. Nejčastějšími defekty byly příčné 

a podélné praskliny, průsaky dovnitř potrubí, spojené s výluhy, netěsné spoje hrdlových trub, 

rozpojené potrubí, zborcené části potrubí.  

 

   
VN Markvartovice E/I – sanace potrubí spodní výpusti pomocí chem. injektáže a krátké vložky 

 

Tyto defekty se snažíme řešit převážně cestou lokálních sanací, tzn. chemickou injektáží 

prasklin, resp. realizací těsnících vějířů v kombinaci s osazením krátkých vložek na místo 

poruchy, příp. zatažením dlouhého UV rukávce po celé délce potrubí. Tato opatření obvykle 

zajistí jednak těsnost potrubí v obou směrech a rovněž posílí jeho stabilitu. 

 

   
VN Bravantice – sanace potrubí spodní výpusti pomocí dlouhého rukávce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

4.5 Absence, příp. nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů – VN Guntramovice 

Nedostatečná kapacita bezpečnostního přelivu pro převedení KPV1000 byla na VN 

Guntramovice řešena vybudováním nouzového přelivu vytvořeným průlehem v pravém 

zavázání hráze a snížením terénu za pravou zdí skluzu v kombinaci s vybudováním ochranné 

hrázky za vzdušní patou hráze s cílem odklonění příp. extrémních povodňových průtoků od 

tělesa hráze. 

   
VN Guntramovice - nouzový průleh 

 

Během projektové přípravy bylo navíc zjištěno, že zde dochází k postupnému vyvracení levé 

opěrné zdi skluzu v místě křížení s tělesem hráze. Tato skutečnost vedla k vybudování části 

nové opěrné zdi spolu s novým zavazovacím křídlem. 

 

 
VN Guntramovice – nová opěrná zeď se zavazovacím křídlem  

a nová prefabrikovaná přelivná hrana bezpečnostního přelivu 
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