
„Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní 
funkce Vodohospodářské soustavy povodí Odry“ 



Obsah prezentace 

VD Morávka na řece Morávce 



• Plocha části povodí  

Odry ve správě s.p. 

Povodí Odry  

 je 6 252 km2. 

 

• Páteřními toky jsou 

  Odra,  

  Opava s Moravicí,      

  Ostravice a Olše. 

 

• Nejvýznamnějšími  

vodními díly jsou  

údolní nádrže: 

( ~ 300 mil.m3  

zásobního prostoru) 

Údolní nádrže v povodí Odry 



Vodohospodářská soustava povodí Odry 

VD Slezská Harta 

na řece Moravici 



Vodohospodářská soustava povodí Odry 



Manipulační řád VHS povodí Odry 
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VD Žermanice , sucho 2015 



Sucho v povodí Odry 2015 - 2016 
- začátek projevů sucha červen 2015 – nulové srážky, dlouhodobě nadprůměrné teploty, 
vysoký výpar  

- VHS PO v době horkého léta kryla všechny potřebné nároky na vodu,  
tj. dodávala vysoké množství pitné vody obyvatelstvu (odběry pitné vody stouply až na 
125 % průměrných hodnot), dodávala vyšší množství vody pro chlazení průmyslových a 
energetických provozů v extrémních teplotách (i zde to bylo cca o 20 % více než obvykle) 
a stále zajišťovala vypouštění minimálních průtoků do řek pod nádrže 

- nástup podzimu neznamenal změnu počasí, přetrvávalo nadále velmi teplo  
a podprůměrný úhrn srážek nebyl schopen zvýšit průtoky v řekách. Objemy vody 
v nádržích stále klesaly a blížily se již 50 % z celkového zásobního prostoru, v případě 
nádrže Šance 30 % (ovlivněno sníženou hladinou pro její opravu) 

- jednání s odběrateli o omezení a přesunu odběrů, realizace úsporných opatření, 
mimořádné manipulace nad rámec MŘ VHS PO 

- v únoru 2016 obnovení chodu tlakových níží ze Středozemního moře - srážky  
v celém povodí, ukončení zavedených opatření 

- největší sucho v povodí Odry (Bohumín od 1920), překonány všechny dosud 
naměřené hodnoty za cca 100 let, v profilu Odra – Bohumín byl nedostatkový objem 
stanoven na 22 % poloviny průměrného ročního odteklého množství,  minimální průtok 
činil ~ 6,5 m3/s, odovlivněný pak 4 m3/s (< Q364d = 4,65 m3/s) 



Sucho v povodí Odry 2015 - 2016 

VD Šance na řece Ostravici 

- snížení hladiny pod kótu 

zásobního prostoru o 20 m 

VD Žermanice na řece Lučině 



Opatření na vodohospodářské soustavě 
 • Plnění úkolů z usnesení vlády České republiky č.620 ze dne 29. července 2015 

    k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha  

    a nedostatku vody. 

• Extremita sucha v dílčím povodí Horní Odry byla podnětem pro provedení analýz  

  a prověření vodohospodářského řešení soustavy a pravidel hospodaření mezi vodními    

  zdroji na základě posledních vědeckých poznatků o vývoji hydrologie v regionu  

  v podmínkách pravděpodobné klimatické změny. 

• Státní podnik Povodí Odry navazuje ve spolupráci s ČHMÚ na vyhodnocení sucha 2015 

– 2016 analýzou, aktualizací a prodloužením hydrologických řad  charakterizujících vodní 

díla VHS PO. Na těchto datech bylo provedeno „odovlivnění“ průtoků od vlivů člověka.  

• Tímto postupem byly získány v republice ojedinělé hydrologické řady průměrných 

měsíčních průtoků bez významných antropogenních vlivů. Nejdelší z těchto řad v profilu 

Bohumín na Odře obsáhla období 1919 až 2016 a přiblížila se délce 100let. 



Pravděpodobnostní řešení 

Vytvořeny umělé průtokové řady o délce 1000 let 

pro 13 vybraných profilů na vodních tocích povodí Odry 

Reprezentativní období 

1981 - 2016 
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Opatření na vodohospodářské soustavě 
 Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze od roku 2017: 

• generování nových umělých řad průtoků o délce 1 000 let 

• zatížení jednotlivých prvků VHS PO a ověření nadlepšovacích účinků  

• sestavení simulačního modelu VHS PO 

• zpracování nových dispečerských grafů jednotlivých nádrží  

• ověření, případně úprava pravidel spolupráce  

  jednotlivých vodních zdrojů 

 

• Vše bylo v letošním roce  

   využito  

   pro zpracování aktualizace  

   Manipulačního řádu VHS PO. 

VD Šance na řece Ostravici 



Dispečerské grafy nádrží - původní 
 



Dispečerské grafy nádrží - nové 
 



Dispečerské grafy nádrží - původní 
 



Dispečerské grafy nádrží - nové 
 



Opatření na vodohospodářské soustavě 
 

360 mil.m3    120 mil.m3 



Harmonogram prací 



Závěrečné shrnutí  



„Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní 
funkce vodohospodářské soustavy Povodí Odry“  

 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 49 

701 26  OSTRAVA 

http://www.povodiodry.cz 

 

České vysoké učení technické v Praze 

http://www.cvut.cz  


