Vodní nádrže
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Dlouhé Stráně, horní nádrž, 1978-96, Divoká Desná,
56 m hráz, přečerpávací vodní elektrárna, Jeseníky

Nejstarší přehrady světa
• V Egyptě jižně od Káhiry je zachováno těleso
hráze datované 5000 let před n. l. vytvářející
velkou vodní nádrž
• 4000 let př.n.l.
• Sumerové – ochranné hráze proti záplavám,
odvodňovací a závlahové kanály.
• Egypťané – závlahové systémy – čerpání vody
z Nilu korečkovými koly nebo násoskami.

3000 let př.n.l. Egypt XXII. dynastie – nádrž Moeris na Nilu –
30 km jižně od Káhiry (kanál Bahr Júsuf dlouhý 120 km) 8 let za
účasti 50 000 otroků.

Jezero Moeris – dnes Birkit Kárún
staroegyptské Mer-Wer (Velké jezero)
Původně přírodní sladkovodní jezero má dnes
slanou vodu (200 km²). Vodu dodává rameno
Nilu - kanál Bahr Júsuf (arabský překlad
koptského jména Josefova řeka). Regulace Nilu,
zásoby vody pro suchá období.

Obrázek Jana Fischera z Erlachu zobrazuje
popis řeckého historika Hérodota
z 5. století p. n. l.

Birkit Kárún dnes, kanál Bahr Júsuf,
vlevo současné vodní kolo

Vodní stavby v Jeruzalémě a Pekingu
• Vodospodářská soustava pro potřeby
Jeruzaléma vznikla za vlády krále Šalamouna
(kolem r. 1000 př.n.l.). Voda jímaná v povodí řek
byla vedena do soustavy tří nádrží (Šalamounovy
rybníky) a pak do města. Splašková voda se
sváděla do usazovacích nádrží.
• K největším starověkým stavbám patřil Císařský
kanál v Číně (1650-485 př.n.l.), spojující Peking s
ústím řeky Jang-c-ťiang.

Šalamounovy rybníky, pohlednice
nakladatel Kočí, 1900-1910

Rybníkářství
• Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století
popisuje historik Teplý takto:

• Prales málo obydlený, lesní poušť
ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž
protékaly potoky a řeky, poušť ve které
vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti
se usídlili jen rybáři, bobrovníci, brtníci
a knížecí hajní.

Slavná tradice vodního stavitelství
• Od 13. do 17. století právem mluvíme o
„zlatém věku“ českého rybníkářství. V závěru
existovalo v českých zemích 75000 rybníků – 3 x
více než v současnosti
• Vilém z Pernštejna, Jan Skála z Doubravy, Josef
Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a
Sedlčan, Jan Zelenka z Proškovic – soustavy
rybníků na Přerovsku, Pardubicku, Hlubocku,
Třeboňsku, Chlumecku, Jindřichohradecku

Jan Dubravius
• vlastním jménem Jan Skála z Doubravky a
Hradiště (kolem 1486, Plzeň - 1553, Kroměříž)
byl český historik, spisovatel a olomoucký
biskup. Jeho spis Libellus de piscinis et
piscium, qui in eis aluntur natura – 5 knih o
rybníkářství;
• Se stal učebnicí, ze které 500 let učila
základům rybničního hospodářství celá
Evropa.

O rybnících

• Kritické vydání
• díla vyšlo péčí ČSAV v roce
1953 v překladu A.
Schmidtové.
• V pojednání najdeme i
kapitoly
• O základně hráze a její další
stavbě
• O obvalu hráze

Máchovo jezero,
nejstarší umělá nádrž (1272, Karel IV.)

Jordán, 1492
Vytvořený v relativně
těsné soutězce zemní
hrází o výšce cca 20
metrů, dnes se
nachází ve středu
města.
Jméno stavitele
neznáme, ale byla
užívána pro
zásobování města
vodou jako místní
zdroj slouží dosud.

Báňský rybník arcikněžny Žofie, (Pilský), 1849-53,
1853 se hráz po napuštění protrhla, Litavka , Příbram

Inženýrské stavby
•
•
•
•
•

Vodohospodářské stavby
Stavby hydrotechnické
Nádrže: - zásobní
- ochranné
Stavba velké přehrady je velkým zásahem do
přírodního i kulturního prostředí.
• Její umístění a tvarování ve spolupráci s urbanisty a
architekty – architektura inženýrských staveb,
historizující i funkcionalistické – vliv na vysokou
architekturu a naopak

Jezeří, (Moritz Sperre) KP, 1902-04, Jirkov, Vesnický
potok, hráz 16 m, povodí Ohře,

Přehrada Jezeří, věžička dolní výpustě,
kníže Morritz Lobkovic – pro pitnou vodu

Definice vodních nádrží
• Vodohospodáři důsledně rozlišují:
• Nádrž
• jako prostor v němž je možno nadržet vodu
pro pozdější využití nebo zachytit přívalovou
povodňovou vlnu, aby dále po toku neškodila
• Přehrada
• Stavba, která vznik nádrže umožnila

Novodobá historie
• Podstatná část přehrad byla vybudována až ve
2. polovině 20. století
• Místa však byla vyhledána většinou již na
přelomu 19. a 20. století
• Přehrady
jsou součástí vysoce urbanizované
.
krajiny. Nákladné stavby, každá je
neopakovatelným originálem, životnost na
staletí

Účely
•
•
•
•
•

vzdutí vody pro splavnost toku,
ochrana před povodněmi,
zásobárna pitné vody
Výroba elektřiny, chov ryb, rekreace…
Neustále jsou sledovány a minimalizace
negativních dopadů na prostředí

Náměstí Beroun, 1872, Světozor,
Edv. Herold dle skutečnosti

Povodeň Karlovy Vary, 24. 11. 1890

Popis přehrady vodní nádrže

Funkční objekty přehrad
• Výpusti
• Přelivy
• Odběry – etážové, odběr v různých hloubkách
podle kvality vody
• Vývařiště – tlumí kinetickou energii vody
• Návodní líc – účinky větru, vln, kolísání hladiny,
tlaku vody
• Vzdušní líc je součástí krajiny – vlivy povětrnosti,
nevhodné jsou keře, dobrá je tráva dobře
udržovaná

Dělení nádrží podle přítoku vody

Konstrukční systémy podle způsobu
přenášení hydsrostatického tlaku
• Historie novodobých přehrad před 1850,
obdélníkový profil přehrady se mění na
trojúhelníkový, který přirozeně vzdoruje
hydrostatickému tlaku
• Tížné – zdržují vodu hmotností přehrady
• Klenbové – půdorys ve tvaru oblouku, tlak do
boků údolí
• Kopulové
• Kotvené

Typy hrází

Podle materiálů hrází
•
•
•
•
•
•
•

Z místního materiálu (sypané z hornin a zemin)
Betonové
Zděné
Dřevěné konstrukce
Ocelové - výjimečně
Kombinované
První betonová Vranov nad Dyjí (1933), poslední
Orlík (1965)

Přehrada Mšeno, Jablonec nad Nisou, 1906-09, Mšenský
potok, hráz 18,8 m, povodeň 1897, Dr. Ing. Otto Intz (Cáchy)
přednáška, Vodní družstvo, injekční štola, splaveniny

Orlík, budování tížné hráze 1954-63,
Příbram, Vltava, hráz 81,5 m

Podolský most postavený 1939, pod ním řetězový
empírový, 1960 přemístěn do Stádlce, Lužnice
• Výroba energie,
ochrana Prahy před
povodní, Hydroprojekt
• Tížná betonová
konstrukce
• 4 turbíny Kaplan
• Orlík, Zvíkov, kostel sv.
Bartoloměje v Červené
nad Vltavou

Negativní důsledky
• Nádrže vytvářejí miniaturní přímořské klima
• U nás nejsou studie tohoto typu – brízový
efekt, zvýšení počtu srážek…
• Kondenzování mlhy, námrazy i na silnicích
• Vzdutí hladiny v nádrži vzdouvá i hladinu
podzemní vody – podmáčení pozemků i
budov
• Břehy jsou kolísáním hladiny, působením vln a
ledu obnaženy, rozsáhlé jizvy

Brízový efekt

Natural Hazards Review, New Scientist
- zdroje
• Myšlenka, že rozlehlé vodní plochy ovlivňují
srážky, není nijak nová, ale vliv velkých
přehrad na počasí v jejich okolí až dosud nikdo
nestudoval. Vědci z Technické univerzity v
Tennessee sledovali silné deště v okolí 633
největších přehrad světa a porovnávali
četnost jejich výskytu před a po dostavění
přehrady. Zjistili, že po vzniku nádrží úroveň
extrémních srážek na mnoha místech vzrostla
o 4 % za rok a dvojnásobně se zvýšil i počet
deštivých dní.

Přehrada jako kulturní památka?

Dominanty v krajinném prostředí
• Z celkového počtu významných nádrží je zde
zhruba desetina.
• Převažují starší stavby.
• Z přehrad vybudovaných ve 2. polovině 20.
století chybí vesměs ty nejznámější. Výtka –
nahodilost, nevyváženost.
• Jedinečnost technického, architektonického
řešení, významný účel…

Les Království (Bílá Třemešná), Labe,
1910-19

Zadržování ničivých účinků povodní –
odtoky z podhůří Krkonoš, tížný typ
• Kvalitní pískovec
královéhradecký,
kyklopské zdivo, návrh
architekt J. Valečka,
zdobné manipulační
věže

Pařížov, KP, 1909-13, řeka Doubrava, povodí
Labe, jedna z nejkrásnějších nádrží, zděná, rula

Slapy – návrh a realizace, 1949-57, hráz 60 m, beton,
Svatojánské proudy, povodeň 1954, mýtus o Vltavské
kaskádě

Vodní dílo Švihov (Želivka)
• Vodní zdroj Želivka je nejvýznamnější zdroj
pitné vody pro Prahu a okolí. Pitná voda se
získává úpravou povrchové vody akumulované
ve vodárenské nádrži Švihov.

Aktuální stav vody Švihov

Výstavba vodního díla Švihov - Želivka
• Začala v roce 1965 a byla dokončena roku 1975, zkušební
odběry vody však začaly roku 1972.
• Je vybudována nad soutokem Želivky se Sázavou. Přímá
zemní hráz dosahuje výšky 58 metrů, délka koruny hráze
činí 860 m. Dvě odběrné věže a bezpečnostní šachtový
přeliv tvoří sdružený objekt.
• Od roku 2004 je u nádrže v provozu malá vodní elektrárna
s Francisovou turbínou o instalovaném výkonu 450 kW.
• Před nádrží Švihov byla vybudována soustava menších
vodních nádrží (Trnávka, Němčice, Sedlice), jejichž účelem
je zachytit splaveniny před vodárenskou nádrží.

Švihov – Želivka, řez

Úpravna vody
• Dvěma odběrnými věžemi se odebírá povrchová
voda z nádrže a je vedena do úpravny pod hrází.
Zde se provádí koagulace (čiření) síranem
hlinitým, pak jde na rychlofiltry.
• Podle aktuálního složení se chemicky upravuje:
ozonizací, vápenným hydrátem a plynným
chlórem. Průměrné množství odebrané vody činí
3100 l /s, maximální výkon je až 6900 l

Sdružený objekt

Dva věžové objekty pro odběr
povrchové vody

Sdružený objekt složený ze dvou
odběrných věží a šachtového přelivu

Dva mosty v sobě

Švihov Želivka, zatopená oblast údolí

Zátopa nádrže

Nárůst hladiny

Před naplněním
• Odstranění ornice, (vodárenské nádrže nelze
těžit)
• Dno odvodňovací stoka a systém stružek
• V nátokové části se usazují sedimenty z povodí
nesené tokem za vyšších vodních stavů
• litorální pásmo 15-20% orobinec, rákos - CHKO
• Po určité době by došlo k zazemění nádrže –
nutno odbahňovat, 1 m3 těžba uložení až 3000
Kč – odstranění důsledku nikoli příčiny

Dolní Kralovice

není kam se fyzicky vrátit

Kostel sv. Jana Křtitele, Dolní Kralovice

Obec Zahrádka, kostel – muzeum?

Voda jako kulturní statek
• Výňatky z přednášky
• Petera Brabecka-Letmathe,
• předsedy představenstva Nestlé S.A.*
• Rakouské kulturní fórum Praha,
7.4.2011

Spotřeba voddy do roku 2030 patrně překročí dispozice
přirozeně obnovitelných vodních zdrojů až o 40 %.

Spotřeba vody na člověka
• Denně vypije člověk 3–4 litry tekutiny, která
je nezbytná pro látkovou výměnu i pro
ochlazování organismu.
• Podle odhadů Světové zdravotnické
organizace WHO člověk potřebuje celkem 15–
21 litrů vody, pokud zahrneme i spotřebu při
základním hygienickém minimu. Toto
minimum představuje pouze 1 % denní
spotřeby sladké vody na člověka

Zemědělství a energetický průmysl
• Jídlo - jednoduché pravidlo říká, že na 1 kalorii
potřebujeme 1 litr vody. Tzn., že nám na talíř
přijde denně kolem 3000 – 6000 litrů
• Měřeno v kaloriích má světový energetický trh
dvacetinásobně vyšší nároky než trh s
potravinami. Na litr sojové bionafty je ovšem
potřeba 9000 litrů vody.

Kulturní statek i předmět obchodu
• Pojetí vody jako kulturního statku a jako
předmětu obchodu se navzájem nevylučují –
naopak tam, kde voda nemá hodnotu, se k ní
přistupuje bez úcty a respektu. Každý, kdo je
připojen na vodovodní síť, platí často jen
zlomek skutečných nákladů. Jedním z
důsledků je potom masivní, často
bezmyšlenkovitá spotřeba, která s sebou nese
riziko vodní a potravinové krize, jež může
nastat za dobu kratší než dvacet let.
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Španělsko

