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INSPEKCE PŘEHRADY DERBENDIKHAN V IRÁCKÉM 

KURDISTÁNU 

INSPECTION OF DERBENDIKHAN DAM IN IRAQI KURDISTAN 

David Kapko 

Abstrakt:  
Příspěvek představuje účast naší společnosti na rozsáhlé inspekci rockfilové hráze vodního díla 

Derbendikhan. Cílem celé akce je posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti VD. Jednalo 

o rozsáhlou inspekci technickobezpečnostního dohledu a jednotlivých stavebních částí vodního díla. 

Vlastní inspekce, zkoušky, měření a další průzkum probíhaly jak klasickým způsobem, tak za 

přítomnosti specializovaných profesí (potápěči, horolezci atd.). Nedílnou součástí celé akce byly 

komplexní prohlídky strojních technologických celků. V závěru příspěvku je uveden přehled 

nejzávažnějších zjištění, navrhovaných oprav a doporučení pro další provoz vodního díla. 

Abstract: 

Article present extensive inspection of rockfill dam Derbendikhan. Main goal of this project was 

safety evaluation and serviceability assessment of the dam. Basically, extensive dam safety and 

surveillance inspection of individual parts of water structure was performed. Inspections, tests, 

measurements and other survey were carried out by standard way but also in cooperation with other 

special (divers, mountain climbers etc.). Integral part of all project were complex inspection of 

technological unites. Description of most important findings, proposal of repairs and recommendation 

for further operation are mentioned at the end of entry. 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Derbendikhan leží na řece Sirwan cca 65 km JV směrem od města Sulejmánie 

a 230 km SV od Bagdádu. Stavba přehrady začala v roce 1956 a dokončena byla v roce 1961. 
 

 
Foto č.1 – Pohled na těleso hráze 
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Na stavbě se podílelo konsorcium firem z USA, Francie, Velké Británie, Německa 

a Rakouska. V letech 1983-1985 se uskutečnila výstavba nové vodní elektrárny 3 x 83MW. 

Vlastní těleso hráze tvoří 128m vysoká zemní hráz se středním jílovým těsněním 

a rockfilovým opevněním, v ose přímá, dlouhá 500 m v koruně. 

Celkový objem nádrže při normální provozní hladině 485,00 m n. m. je 3 000 mil m
3
 (cca 4 x 

větší než objem Orlické přehrady). 

Bezpečnostní přeliv je hrazený 3 segmentovými uzávěry o hrazené ploše 3 x (15 x 15m).  

Maximální kapacita BP při normální provozní hladině (485,00 m n. m.) je 5 700 m
3
s

-1
. 

Přičemž maximální kapacita přelivu při maximální hladině (493,50 m n. m.) je 11 400 m
3
s

-1
. 

V porovnání s parametry našich vodních děl se jedná o významné dílo jak z pohledu objemu, 

tak i návrhových a kapacitních parametrů jednotlivých funkčních objektů. 

 

 
Foto č.2 – Pohled na vzdušní líc hráze a skluz bezpečnostního přelivu 

 

Zakázka „Inspekce přehrady Derbendikhan“ byla vypsána jako veřejná soutěž Ministerstvem 

zemědělství a vodních zdrojů, a získala ji společnost CREA. Hlavními partnery realizující 

zakázku byly společnosti PS Profi s.r.o., VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a AW DAD, s.r.o.  

Na realizaci akce se podílely z 99 % české firmy, což vyžadovalo důkladnou přípravu 

a koordinaci celé akce, včetně dopravy veškerého inspekčního materiálu a vybavení z české 

republiky. Neméně důležitá byla i spolupráce s provozovatelem vodního díla 

a provozovatelem vodní elektrárny. 

 

Vlastní inspekce byla rozdělena na několik částí z důvodů koordinace jednotlivých prací. 
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2. NÁTOKOVÝ OBJEKT 

Betonová konstrukce nátokového objektu je umístěna u pravého břehu hned vedle 

bezpečnostního přelivu. V nátokové věži jsou umístěny tři návodní stavidla o rozměrech 

4,75 x 9,5 m, která uzavírají vstup do dvou tunelů spodních výpustí. Jedno stavidlo uzavírá 

tunel o průměru 6 m a další dvě stavidla uzavírají tunel o průměru 9 m. 

 

 
Foto č.3 – Pohled na nátokový objekt a nátok bezpečnostního přelivu 

 

Stavební část objektu 

Během inspekce byla provedena podrobná prohlídka a pasportizace celého železobetonového 

objektu. Oblasti nad hladinou v nádrži byly kontrolovány pomocí horolezecké techniky a části 

objektu pod hladinou byly kontrolovány za pomoci potápěčů. 

 

 
Foto č.4 – Přípravy potápěčů v nátokové věži 
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Zaznamenávány byly především trhliny, poruchy betonu i kvalita betonu v různých sekcích 

objektu. Výstupem celého šetření jsou návrhy sanací vytipovaných poškození a návrhy 

vhodných technologií oprav. 

 

Technologická část nátokového objektu 

Nátoková stavidla byla podrobena komplexní prohlídce strojních specialistů. Hradící 

konstrukce byla kontrolována v možném rozsahu a přístupu na základě aktuálních podmínek. 

Nedílnou součástí komplexních prohlídek jsou funkční zkoušky uzávěrů v celkovém rozsahu 

pohybu uzávěrů včetně kontroly ovládacího hydraulického systému. Během prohlídky 

uzávěrů byla zjištěna řada poruch, poškození, netěsností, problémy v nastavení atd.  Zařízení 

není řádně udržováno. 

Zařízení bylo modernizováno v roce 1989, ale nikdy nebylo prověřeno během zkušebního 

provozu ve všech provozních stavech a do dnešní doby nebylo uvedeno do trvalého provozu. 

3. TUNELY SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Spodní výpusti jsou tvořeny dvěma tunely. Větší z nich o průměru 9 m se u vzdušní paty 

rozvětvuje a vytváří dva nátoky na rozstřikovací uzávěry. Menší tunel o průměru 6 m je 

ukončen jedním rozstřikovacím uzávěrem. Před každým rozstřikovacím uzávěrem je odbočka 

na VE. Délka každého tunelu je cca 300 m. 

Převážná část ostění tunelu je opancéřována ocelovým pláštěm a pouze malá část ostění 

je betonová. 

 

 
Foto č.5 – Pohled do šikmé části bet. tunelu od nátokového objektu (pohled proti vodě) 

 

Při prohlídce ocelového opláštění bylo zjištěno pouze několik drobných lokalit s korozními 

projevy. Nejhorší koroze a poškození nátěrů bylo zjištěno těsně před klapkovými uzávěry 

na vodní elektrárnu.  Tyto poruchy byly zdokumentovány a následně budou opraveny. 
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Na betonovém ostění tunelů byly pozorovány drobné vlasové trhliny, pravděpodobně vzniklé 

během stavby tunelů. Nebyl pozorován žádný tlakový průsak ostěním do tunelů. 

4. ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚRY 

Na tunelech spodních výpustí jsou umístěny 3 regulační rozstřikovací uzávěry o průměru 

2438 mm. Uzávěry jsou regulovány elektrickými servopohony. Maximální kapacita každého 

uzávěrů při plném otevření je 175 m³.s
-1

. 

Rozstřikovací uzávěry jsou na vodním díle od výstavby. V průběhu provozu byly prováděny 

běžné opravy a úpravy v místních podmínkách. 

Všechny uzávěry byly podrobeny komplexní prohlídce strojních specialistů a byly provedeny 

suché i mokré funkční zkoušky. Během těchto zkoušek byla identifikována řada závad, 

poruch a špatného nastavení ovládacích prvků uzávěrů. Uzávěry jsou funkční, ale jejich 

provoz není spolehlivý a bezpečný. 

Výsledkem inspekce byla řada měření a zjištění se závěrem, že uzávěry musí podstoupit 

generální opravu vlastního tělesa uzávěru a především kompletní opravu ovládacího 

mechanismu včetně modernizace celého řídicího systému. 

5. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Bezpečnostní přeliv je rozdělen na tři sekce, z nichž každá je hrazena segmentovým uzávěrem 

o rozměrech 15 x 15 m. Původní hradící konstrukce byla z bezpečnostních důvodů odstraněna 

v průběhu Irácko-iránské války (1980 – 1988). Nové segmentové uzávěry byly navrženy 

a dodány Jugoslávskou společností Metalna Maribor v letech 1989/90. 

 

 
Foto č.5 – Pohled vzdušní líc bezpečnostního přelivu 

 

Na hradící konstrukci navazuje masivní objekt skluzu o délce cca 300m zakončený 

odrazníkem. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Stavební část nátoku a skluzu 

Během inspekce byla provedena podrobná vizuální prohlídka celého železobetonového 

objektu. Zaznamenávány byly především trhliny, poruchy betonu i kvalita betonu v různých 

sekcích objektu. Výstupem celého šetření jsou návrhy sanací vytypovaných poškození 

a návrhy vhodných technologií oprav. 

 

Technologie přelivu 

Segmentové uzávěry byly podrobeny komplexní prohlídce strojních specialistů. Hradící 

konstrukce byla kontrolována v možném rozsahu a přístupu na základě aktuálních podmínek. 

Funkční zkoušky byly provedeny pouze bez vody z důvodu zaklesnutí hladiny v nádrži pod 

přelivnou hranu. Součástí komplexních prohlídek byly funkční zkoušky uzávěrů v celkovém 

rozsahu pohybu uzávěrů včetně kontroly ovládacího hydraulického systému. Během 

prohlídky uzávěrů byly zjištěny drobné poruchy a poškození. Zařízení jako celek je v dobrém 

technickém stavu. 

Zajímavostí celkové koncepce segmetů je, že zatížení vody působící na hradící konstrukci 

je přenášeno přes ložisko do bočních pilířů pomocí předepnutých tyčových a lanových kotev. 

To znamená, že masivní část bočních pilířů přenášející celkové zatížení není za ložiskem 

segmentu (po vodě), ale je vedle a před hradící konstrukcí. Pro ilustraci je uvedeno schéma 

kotvení ložisek segmentů. 

 

 
Foto č.6 – Schéma kotvení segmentového uzávěru bezpečnostního přelivu 

 

 

Každé ložisko segmentu je kotveno pomocí 44 kotev o délce 27 m. V rámci inspekce bylo 

10 % kotev testována a předepnuto na požadované zatížení. Provedené zkoušky byly úspěšné 

a naměřené hodnoty odpovídaly předem definovaným požadavkům. 
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6. ZAMĚŘENÍ PROSTORU NÁDRŽE 

Jedním z dalších bodů akce bylo zaměření dna prostoru nádrže do vzdálenosti 1,5 km 

od hráze s cílem určit množství sedimentů v této oblasti.  

Z důvodů výrazného zaklesnutí hladiny vody v nádrži po suché části roku probíhalo zaměření 

nádrže kombinovaně. Část nad hladinou byla zaměřena geodeticky a část pod vodní hladinou 

byla měřena pomocí echolotu s lokalizací GPS. 

Celkem bylo zaměřeno přibližně 12 000 podrobných bodů, z nichž byl vytvořen digitální 

model terénu. Tento model byl následně porovnán se zaměření, které bylo provedeno před 

napouštěním nádrže. 

Porovnáním bylo zjištěno, že původní údolí v zaměřené oblasti je zaneseno sedimenty 

na úroveň nátoků spodních výpustí. Porovnáním objemů byl zjištěno, že zanesení snížilo 

původní objem nádrže v zájmové oblasti o cca 10 %. 

 

 
Foto č.7 – Schéma digitálního model terénu zájmové oblasti nádrže. 

Potápěčské práce 

Významný prvkem celé akce byly potápěčské práce, které zahrnovali prohlídku nátokové 

věže pod hladinou vody v nádrži, kontrolu vodících drážek stavidlových uzávěrů, dosedacích 

ploch uzávěru na nátoku do tunelů, kontrola vlastních stavidel, kontrola čelí atd. Všechny 

práce pod vodou byly dokumentovány videozáznamem. 

Vzhledem k hloubkám ponorů přes 50m byly tyto práce značně časově náročné. 
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7. ZÁVĚR 

Výsledkem inspekční prohlídky byla celá řada zjištění. Tato zjištění byla rozdělena do 

3 kategorií s ohledem na nutnost jejich odstranění a zjednání nápravy. Závažné, které je nutno 

odstranit v co možná nejkratším termínu přes střední a poslední kategorií jsou drobné závady 

s odstraněním v horizontu 2 let. Mezi nejzávažnější můžeme zařadit závady zjištěné 

na ovládání hradící konstrukce nátokových uzávěrů a rozstřikovacích uzávěrů. 
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