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Abstrakt 

Na řece Opavě je mezi obcemi Nové Heřminovy a Zátor plánována již od šedesátých let minulého 

století výstavba přehrady. V současné době se příprava této akce dostává do finální fáze a pro 

jednotlivé objekty se v posledních dvou letech prováděly geologické průzkumy. Zároveň byl 

v loňském roce realizován geotechnický průzkum pro přeložku silnice I/45, neboť ta je v současnosti 

situována do údolní nivy a ocitne se tak v budoucí zátopě vodního díla. Příspěvek přehledně 

rekapituluje historii celého projektu, zejména průzkumných prací na lokalitě a ukazuje široké 

spektrum průzkumných prací realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci jednotlivých průzkumů.  
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1 ÚVOD 

Příprava výstavby vodního díla Nové Heřminovy se pod názvem „Opatření na horní Opavě, příprava 

akce v období 2013 – 2016“ dostává do finální fáze a pro jednotlivé stavební objekty, na něž je stavba 

rozčleněna, se v posledních dvou letech prováděly geologické průzkumy. Zároveň byl v loňském roce 

realizován geotechnický průzkum pro přeložku silnice I/45, neboť ta je v současnosti situována do 

údolní nivy a ocitne se tak v budoucí zátopě vodního díla. Zaměření jednotlivých geologických 

průzkumů bylo velmi odlišné, podle toho pro jaký druh stavby byl realizován, nicméně zjištěné 

poznatky bylo možné využít v celém širokém spektru geologického a geotechnického vyhodnocení 

pro daný objekt. Průzkumné práce a projekt zpracovává sdružení firem sdružení firem „OHO“, kde 

AQUATIS a.s jako vedoucí společník realizuje projekční část a firmy JUGeo-geologické a 

vrtné práce, s.r.o., a GEOtest, a.s. zajišťovaly průzkumné práce. 
 

2 HISTORIE PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Historie průzkumů pro stavbu vodního díla Nové Heřminovy sahá do poválečných let, kdy v roce 

1948 sestavil K. Mann odkrytou mapu území. Na výsledky průzkumu navázal ve dvou etapách 

v letech 1959 až 1964 ing. Novosad z Geologického průzkumu Brno, jehož je Geotest, a.s. 

následníkem. První etapa prací, která proběhla v letech 1959 - 1960 byla zaměřena na posouzení 

litologie a úložných poměrů kvartérního pokryvu v prostoru budoucí nádrže. Druhá etapa, která 

následovala v letech 1963 - 4 pak byla zaměřena především na průzkum materiálových nalezišť a 

oblasti pro vyrovnávací nádrž. Dílčím úkolem ale již tehdy byl průzkum v prostoru přehradního 

profilu. Je ale nutné uvést, že tehdy se počítalo s rockfillovou hrází o výšce cca 72 m. Jedním ze 

závěrů je, že: „Přesnost stanovení litologických rozhraní a odvození jejich průběhu v prostoru 

přehradního profilu nedává možnost jednoznačně ověřit, zda přehradním profilem prochází větší 

příčná dislokace. To bude úkolem další etapy průzkumu“.  

V roce 2010 byl proveden geofyzikální průzkum soustředěný do prostoru přehradního profilu 

zkoumaného v letech 1959-1964. Dále byl metodou mělké refrakční seismiky změřen referenční 

profil, vedený v oblasti Křížového vrchu Z-V směrem přes archívní vrty J101 až J107. Účelem 

geofyzikálních prací v referenčním profilu bylo ověřit existenci směrné tektonické dislokace 

(vrásového přesmyku) naznačenou předchozími průzkumy, procházející zhruba S-J směrem, souběžně 

s návodní patou hráze. Hlavním výstupem geofyzikálního průzkumu je „strukturně tektonické 

schéma“ s naznačeným předpokládaným průběhem významnějších diskontinuit v horninovém masívu. 

Současná etapa prací na úrovni podrobného průzkumu pod souhrnným názvem „Opatření na horní 

Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ zahrnuje práce realizované v roce 2015, kdy se jednalo o 

průzkumy zátopy, obslužné komunikace a obtoku, provozního střediska, levobřežní silnice 

a kanalizace, kanalizace v obci Nové Heřminovy a pravobřežní přeložky vysokého napětí. Dále se 

jednalo o činnosti týkající se protipovodňové ochrany obce Nové Heřminovy, monitoring hydrovrtů a 

studní.  
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V první polovině roku 2016 následoval podrobný geotechnický průzkum v trase přeložky silnice I/45 

v úseku Nové Heřminovy - Zátor, jelikož stávající trasa je situována v budoucí zátopě 

Konečně v druhé polovině roku 2016 byl realizován komplexní průzkum v oblasti hrázového profilu. 

Práce podrobného průzkumu byly shrnuty ve výstupu obsahujícím komplexní zhodnocení 

inženýrskogeologických podmínek horninového prostředí v prostoru přehradního profilu, včetně 

stanovení hodnot fyzikálně-mechanických vlastností horninových kvazihomogenních celků 

(geotechnických typů), budujících základovou půdu hráze. Tyto údaje potom slouží jako vstupní 

parametry matematického (prostorového) modelu systému hráz - skalní podloží. 
 

3 PARAMETRY OBJEKTU  

Prostor budoucí přehrady se nachází v katastrálních územích obcí Loučky u Zátoru a Zátor 

v okrese Bruntál. Přehradní profil je situován v místě zúžení údolí řeky Opavy nad obcí 

Loučky u Zátoru. Řeka Opava, protékající široce rozevřeným údolím SVS až SV směru, 

vstupuje v prostoru přehradního profilu do zúženého údolí vymezeného JJV svahem 

Křížového vrchu (500 m n. m.) a severním svahem Zadního vrchu (560 m n. m.).  Křížový 

vrch představuje v podstatě solitérní strukturu kuželovitého tvaru, obtékanou Čakovským 

potokem, řekou Opavou a na západě bezejmennými vodotečemi. Naopak, Zadní vrch je 

nejvyšším bodem rozsáhlého hřebenovitého útvaru, postupně upadajícího SV směrem 

k Zátoru.  

 
Obr. 1: Levý břeh v blízkosti hrázového profilu 

 
Podle studie zpracované společností Pöyry Environment a.s. (nyní AQUATIS, a.s.) se 

v přehradním profilu předpokládá výstavba betonové gravitační hráze o celkovém objemu 

90,5 tis. m
3
, maximální výšky 26 m nad úrovní terénu, resp. 32 m nad základovou spárou. 

Stěny základové jámy mohou dosahovat výšky až 8 m. V základové spáře dosahuje hráz šířky 

20 m, v profilu přepadu a spodních výpustí cca 55 m. Koruna hráze probíhá v úrovni 396,5 m 

n. m., výška hladiny zásobního prostoru (Hz) je 382,4 m n. m, maximální hladina retenčního 

prostoru v nádrži je 393,0 m n. m. Hráz je v koruně dlouhá 335 m a široká 8 m. Vlastní těleso 

hráze sestává z jednotlivých dilatačních bloků šířky 15 m, založených do kulmského skalního 

podloží. Injekční štolu je uvažováno umístit do betonové základny konstrukce hráze cca 2 m 

nad úroveň základové spáry. Při zásobním objemu bude tedy výška volné hladiny u hráze cca 

12 m nad úrovní terénu. 

V levém zavázání kříží korunu obslužná komunikace, spojující hráz s areálem provozního 

střediska. Prostorem pravobřežního zavázání je vedena přeložka silnice první třídy I/45 

Krnov- Bruntál., která odtud pokračuje mostní estakádou překlenující údolí řeky Opavy. 

 



4 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Údolní svahy jsou překryty deluviálními sedimenty dvojího typu. Jednak mají charakter 

soudržné jemnozrnné zeminy - hlíny charakteru písčitého jílu s proměnlivým podílem úlomků 

horniny a balvanů (do 15%). . Mocnost této vrstvy se pohybuje převážně do 2 m, větší 

akumulace této zeminy byla ověřena na levém břehu na západních a jihozápadních svazích 

v okolí bezejmenného levostranného přítoku Opavy. Druhým typem jsou sutě charakteru 

hrubého až balvanitého hlinitopísčitého štěrku. Sutě tvoří v rámci břehů povrchovou vrstvu, 

případně jsou překryty svahovými hlínami. Mocnost mají velmi proměnlivou od několika 

decimetrů až po 7 až 8 m. V údolní nivě jsou uloženy fluviální sedimenty – náplavové hlíny 

překrývající vrstvu bazálních hrubozrnných až balvanitých štěrků. Celková mocnost aluvia 

nepřesahuje 5 m.  

Předkvartérní podloží je budováno kulmskými horninami (paleozoikum, spodní karbon, visé), 

reprezentovanými zvrásněným flyšovým souvrstvím hornobenešovských vrstev. Litologicky 

se jedná o souvrství s převažujícím výskytem jemnozrnných až střednězrnných drob 

lavicovité odlučnosti, podřízeným podílem prachovitých drob, resp. jílovitých břidlic a spíše 

ojedinělým výskytem poloh hrubozrnného pískovce a slepence. Vrstvy se uklání směrem 

k východu ve sklonech až 75
o
.  

 
Obr. 2: Skalní výchoz kulmské droby v Nových Heřminovech s typickou deskovitou odlučností 

 
 
5 GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Každá zpráva obsahuje standardní souhrn poznatků vztahující se k danému účelu. To např. znamená, 

že průzkum pro přeložku silnice obsahuje zhodnocení zastižených zemin z hlediska podmínek pro 

vedení trasy komunikace, tj. parametrů podloží, geometrie zářezu a násypu atd. Součástí průzkumu 

zátopy bylo hodnocení břehové linie z hlediska abrazivity.  

5.1 Rajonizace břehové linie 

Důležitým faktorem přetvářeni břehů vodních nádrží jsou fyzikálně – mechanické vlastnosti 

podložních vrstev hornin. Rozsah břehových změn v okolí nádrže závisí na odolnosti hornin vůči 

účinkům vln a vody, tj. na jejich rozmyvatelnosti. O stupni rozmyvatelnosti hornin lze nepřímo soudit 

podle rychlosti a charakteru rozpadu vzorků ve vodě. Při posuzování rozmyvatelnosti hornin má svůj 

význam i změna jejich vlastnosti při vyschnutí a opětovném nasycení vodou po vzestupu hladiny v 

nádrži. Jde o mechanické zvětrávání, podmíněné kolísáním teplot, střídavým podmáčení a vysycháním 

hornin, srážkami a větrem. Trhliny u povrchu svahu, které se v důsledku zvětrávání rozšiřují, urychlují 

vznik nepříznivých inženýrsko-geologických procesů.  

K hodnocení stupně rozmyvatelnosti jsou k dispozici dvě stupnice a metody označované podle jejich 

autorů:  

6 kategorií hornin dle stupně rozmyvatelnosti dle autora G. S. Zolotareva (1961), - viz tabulka 1,  



4 třídy dle stupně rozmyvatelnosti nezpevněných a poloskalních hornin dle autora E. G. Kačugina 

(1961) - viz tabulka 2. Koeficient rozmyvatelnosti je stanoven jako množství rozmyté horniny na 

jednotku práce vln za první sezónu napuštění nádrže, které připadá na běžný metr břehu.  

Tabulka 1: Kategorie stupně rozmyvatelnosti dle G. S. Zolotareva   

1. kategorie horniny velmi lehce rozmyvatelné (spraše, sprašové a prachovité zeminy) 

2. kategorie horniny lehce rozmyvatelné (mořské, aluviálni písky, kypré písčité zeminy, hlíny, 

kamenito - jílovité sesuté hmoty 

3. kategorie horniny středně rozmyvatelné (štěrky, lehce stmelené pískovce, morénové sedimenty 

4. kategorie horniny slabě rozmyvatelné (pevné mořské jíly a jílovce, sesuté poloskalní horniny) 

5. kategorie horniny těžce rozmyvatelné (slínovce, opuky, pískovce, písčité jílovce a jiné sedimentární 

horniny) 

6. kategorie horniny prakticky nerozmyvatelné (vápence, dolomity, vyvřeliny a metamorfované 

horniny). 

 

Tabulka 2 Stanovení rozmyvatelnosti hornin dle Kačugina 

Třída Typ horniny Příklad 
Koeficient 

rozmyvatelnosti 
Kr [m

3
/tm] 

1. velmi lehce rozmyvatelné Jemné písky, hlinité písky 0,0065 - 0,003 

2. lehce rozmyvatelné 
Různozrnné písky, kypré hlíny, hlinité 

písky se štěrkem 
0,003 - 0,001 

3. středně rozmyvatelné Těžké hlíny, hlíny s valouny, jíly 0,001 - 0,0005 

4. těžko rozmyvatelné 
Jílovité pískovce, písčitý štěrk s valouny, 

jíl s vložkami opuk 
< 0,0005 

Kvartérní pokryvné útvary zastižené na lokalitě patří mezi lehce rozmyvatelné, a to jak deluviální 

hlíny, tak deluviální hlinitokamenité sutě, u nichž dochází k vymývání jemnozrnné frakce. Ta je 

odnášena vodou do hlubších částí nádrže, zatímco hrubé kameny a bloky zůstávají. Podíl hrubé frakce 

(nad 2 mm) se u sutí dle výsledků laboratorních rozborů pohybuje max. kolem 50%. Znamená to tedy, 

že při zvýšené propustnosti a tím i rozbřídavosti se předpokládá odnos jemnozrnné frakce minimálně 

v objemu 50%. Dle tabulky 5 tedy patří hlíny i sutě do 2. kategorie a dle tabulky 6 do 3. třídy.  

Kulmské horniny skalního podloží droby s polohami prachovců a jílovitých břidlic jsou těžce 

rozmyvatelné a náleží tak do 5. kategorie.  

Břehová linie zátopy v úrovni mezi Hz a Hmax byla rozdělena do 5 rajónů dle typu a mocnosti zemin 

pokryvných útvarů. Přehledně je rozdělení a charakteristika rajónů uvedena v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Rajóny pokryvných útvarů břehové linie 
Ozn. Typ pokryvu Pozice Sklon svahu v rajónu 

A 
Údolní niva - fluviální hlíny, často s organickou 

příměsí, mocnosti < 2 m, v podloží sutě 
Údolní niva 0°- 2° 

B Deluviální hlíny s mocností > 2 m Levý břeh 15° 

C Deluviální hlíny s mocností < 2 m, v podloží sutě 
Levý břeh  18° 

Pravý břeh 30°, v horní části 13° 

D Svahové hlinitokamenité sutě s mocností > 2 m 

Levý břeh  22° 

Pravý břeh 
30°-34°; v horní části 13°-

16° 

E 
Zvětralé skalní podloží překryté sutěmi v mocnosti 

< 2 m 
Levý břeh 30° (pod úrovní Hz); 17° 

5.2 Prognóza vývoje břehové linie zátopy 

V obvodu nádrže se rozlišují dva základní typy břehů, a to břeh abrazní a abrazně-akumulační. Jako 

zvláštní typ břehu abrazního pak lze klasifikovat břeh abrazně-erozní, kde se jeho akumulační část 

nevytváří pro silné podélné proudění. Jako příklad slouží úseky na konci zátopy za přívalových vod a 

u význačnějších přítoků do nádrže. 



Jako podtyp abrazního břehu se rozlišuje ještě břeh abrazně-řítivý, kdy odlomené bloky klesají volně 

ke dnu nádrže. Předpokladem pro existenci tohoto břehu je tedy dostatečná hloubka nádrže 

bezprostředně u břehu. 

Jako podtypy abrazně-akumulačního břehu rozlišujeme typ abrazně-sesuvný a abrazně-osypový. První 

typ vzniká narušením stability vznikem břehového srubu, anebo oživením starých sesuvů vzdutou 

vodou v nádrži. Abrazně-osypový břeh je vázán na výchozy silně rozpukaných a zvětralých skalních 

výchozů. 

Část břehů zátopy, která zůstane beze změn, se označuje jako neutrální břeh. Jedná se o úseky uměle 

zpevněné (též označované jako antropogenní břehy), masivní skalní stěny nebo velmi ploché břehy. 

Z hlediska rušivého působení vodní hladiny nádrže rozlišujeme dva základní rajony a v rámci prvního 

z nich pak 3 subrajony: 

I. pásmo - se škodlivým účinkem nádrže  

a. úseky, kde lze očekávat pohyby větších objemů hmot, ať již v důsledku podmáčení svahu 

nebo abraze 

b. úseky se změnou břehového profilu vlivem abraze 

c. úseky s dalšími škodlivými vlivy nádrže (podmáčení pozemků, vznik močálů, apod. 

II. pásmo - neohrožené, kde dochází pouze k omývání břehů bez významnějšího vzniku 

břehových změn 

Subrajony pak členíme na úseky, v nichž jsou z ekonomického hlediska přijatelná technická opatření 

pro ochranu svahů a na úseky, kde jsou stavební zásahy neúměrně nákladné. 

 

Tabulka 4: Rajonizace břehů z hlediska abraze a rušivého působení vodní hladiny 
Ozn. 

rajonu 
Pozice Typ břehu z hlediska abraze 

Typ břehu z hlediska rušivého 

působení vodní hladiny 

A Údolní niva Abrazně-erozní Ic 

B 
Levý břeh 

Abrazní 
Ib 

Pravý břeh Ib 

C 
Levý břeh  

Abrazně-akumulační 
II 

Pravý břeh Ia 

D 
Levý břeh  

Abrazně-akumulační 
Ib 

Pravý břeh Ia 

E Levý břeh Abrazně-osypový II 

Části levého břehu byly zařazeny do II. pásma z toho důvodu, že svahy úseku C jsou orientovány na 

jihovýchod a tedy kryty před převládajícím směrem větru. Navíc leží v horní části zátopy nad úrovní 

Hz a působení abrazivních procesů bude proto pouze občasné. V úseku E na levém břehu bylo 

zastiženo v blízkosti skalní podloží, které je vůči abrazi řádově odolnější, a abrazivní procesy tak na 

tuto část břehu nebudou mít výraznější vliv. K odnosu kvartérního pokryvu o mocnosti max. 2 m 

dojde v období po napuštění a poté se břehová linie ustálí.  

Subrajony pak členíme na úseky, v nichž jsou z ekonomického hlediska přijatelná technická opatření. 

Jako nejohroženější z hlediska kombinace všech uvedených faktorů, především orientace vůči 

převládajícímu směru větru, rozběhové délce vln, skonu svahu i geologického složení pokryvu, se jeví 

úsek s označením D na pravém břehu. 

5.3 Průzkum hrázového profilu 

Největší pozornost byla pochopitelně věnována průzkumu hrázového profilu. Pro zjištění geologické 

stavby a stanovení geotechnických vlastností zastižených zemin a hornin, resp. horninového masivu 

bylo realizováno široké spektrum průzkumných prací 

 Vrtné práce - svislé a šikmé (subhorizontální), diamantovou korunkou průměru 59 - 76 

mm  

 Kopané šachty - šest hloubených šachet kruhového tvaru, průměru cca 3,5 m, hloubky 

7,5 - 9,0 m 



Obr. 3: Šachta s připravenou sestavou pro zatěžovací zkoušku 

 
 Geofyzikální měření ve vrtech - seismická tomografie a karotáž vrtů (komplex metod 

zahrnující elektrokarotáž, gama karotáž, gama-gama (hustotní) karotáž, neutron 

karotáž, geoelektrické metody, kavernometrii, rezistivimetrii, vlnovou akustickou 

karotáž, akustický televizor) 

 Presiometrické zkoušky ve vrtech 

 Polní geotechnické zkoušky hornin v úrovni základové spáry hráze - na dně 

průzkumných šachtic 

o Zatěžovací zkoušky pro stanovení modulů přetvárnosti horninového masívu 

Obr. 4: Schéma zatěžovací soustavy pro zatěžovací zkoušku 

 



o Smykové zkoušky pro stanovení parametrů smykové pevnosti horninového 

masívu  

Obr. 5: Schéma zatěžovací soustavy pro smykovou zkoušku 

 
o Zkoušky pevnosti kontaktu  beton- hornina  

 Vodní tlakové zkoušky  

 Laboratorní zkoušky hornin a kameniva 

Obr. 6: Zkušební těleso s osazenými tenzometry pro stanovení deformačních modulů 

 
 

ZÁVĚR 

Všechny zjištěné poznatky bylo nutné následně sumarizovat, vytřídit a zařadit do vzájemných 

souvislostí. Podle litologického složení byl horninový masív v prostoru přehradního profilu 

rozčlenit na tři základní kvazihomogenní celky (geotechnické typy): 



 Droby převážně masivní struktury, místy s podřízeným podílem (do 30%) pelitů – 

převážně jílovitých břidlic – GT1. 

 Droby s podřízeným nebo rovnovážným podílem (30-50%) pelitů – GT2. 

 Jílovité břidlice s podřízeným podílem drob (drobně rytmický flyš) – GT3.  

Výše uvedené geotechnické typy jsou dále členěny na podcelky podle intenzity navětrání. Ze 

získaných hodnot provedených zkoušek byly pro každý zastižený podtyp odvozeny 

geotechnické vlastnosti. 

 
Obr. 7: Pevnostní čáry horninového masivu v šachtě Š317 

 
Základové podmínky v prostoru přehradního profilu jsou hodnoceny na základě provedených 

průzkumných prací jako vcelku příznivé s tím, že v pravobřežním úseku hráze byla zjištěna 

větší intenzita tektonického porušení, resp. navětrání horninového masívu. Všechny údaje 

byly předány objednateli, potažmo projektantovi, který je zapracuje do projektové 

dokumentace, přičemž v tuto chvíli se dokončuje matematický model hráze a jejího podloží, 

který je pro celý projekt stěžejní. 
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