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PŘIDEJTE SE K NÁM, HLEDÁME LIDI, NE STROJE

Jsme společnost zabývající se výrobou žáruvzdorných materiálů 
pro metalurgii neželezných kovů, sklářský průmysl a výrobků řešících 

akustiku v dopravních prostředcích a budovách. 
Začínali jsme v roce 1997 s pár zaměstnanci. 

Za dvacet let jsme se rozrostli na tři stovky lidí a tři výrobní závody..

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME OPERÁTORY DO VÝROBY, ŠIČKY, 
TECHNICKÉ PROFESE

KONTAKT: Ing. Petra Matějková, Tel. 601 102 682, 
Eva Vondráčková, Tel. 725 984 512 

Email: kariera@pyrotek.com, Poříčí 24, 678 01 Blansko

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Dfiev. chata se zahradou a altánkem 
o CP 396 m2 ve V. Opatovicích.

IS: voda, elektrika. Cena 399 000 Kã
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

Pûkná chalupa se zahradou 
v Rozhraní. IS: voda, elektrika, plyn.

EPNB „G” Cena: 1 290 000 Kã 
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

Celkov˘ pohled na pfiehradu. Foto: archiv Povodí Moravy s.p. 

V prÛbûhu léta zahájí Povodí Moravy re-
konstrukci dal‰í z vodních nádrÏí. Vodní 
dílo Boskovice ãekají úpravy a moderniza-
ce, aby splnilo nové poÏadavky na zabez-
peãení vodních dûl. Práce potrvají pfiibliÏnû
dva roky a jejich cílem je zajistit bezpeãn˘
a spolehliv˘ provoz vodního díla i v pfiípa-
dû desetitisícileté povodnû.

Rekonstrukce zajistí zvût‰ení prÛtoãné
kapacity stávajícího bezpeãnostního pfieli-
vu, skluzu a v˘varu na VD Boskovice tak,
aby pfii prÛchodu povodní nehrozilo pfielití
s následn˘m protrÏením sypané zemní hrá-
ze. „Stavební práce budou spoãívat zejmé-
na ve zv˘‰ení kapacity pfielivu, skluzu
a v˘varu, úpravû odpadního koryta, úpravû
horní ãásti tûsnícího jádra a navazujících 
úpravách koruny hráze. Souãasnû bude pro-
vedena obnova dvou mostních konstrukcí
pfies skluz a pfies odpadní koryto, 
umoÏÀujícími pfievedení povodní. Realizací
navrhovan˘ch opatfiení dosáhneme zv˘‰ení
bezpeãnosti vodního díla bûhem pfiípadn˘ch
povodní tak, aby povodÀové ohroÏení ob-
lastí podél toku a ohroÏení potenciálními
poruchami vodního díla bylo minimální,”
vysvûtluje fieditel pro správu povodí Povodí
Moravy, s.p. Dr. Ing. Antonín TÛma.

nulosti u v˘znamn˘ch vodních dûl byla na
úrovni stoleté povodÀové vlny a dne‰ní
zpfiísnûné standardy jdou aÏ na úroveÀ tisí-
cileté povodÀové vlny. Funkãní objekty
vodních dûl pak dle aktuálních poÏadavkÛ
musí pfievést kontrolní povodÀovou vlnu
aÏ na úrovni desetitisícileté povodÀové 
vlny. „Napfiíklad v roce 2006 se na vodní
nádrÏi Vranov vyskytla tisíciletá povodeÀ
dvakrát bûhem tfií mûsícÛ. Ta pravdûpo-
dobnost, Ïe k nûãemu podobnému dojde, je
opravdu malá, ale my s ní musíme poãítat,”
doplÀuje Antonín TÛma. Pfiísné kritéria se
net˘kají pouze nov˘ch pfiehrad, ale uplat-
Àují se také pfii rekonstrukcích souãasn˘ch
dûl. Povodí Moravy aktuálnû provádí re-
konstrukci VD Opatovice a VD Vranov.
Souãasnû pfiipravuje rekonstrukci VD
Koryãany a VD Letovice.

Hlavním úãelem vodního díla Boskovice
je zaji‰tûní odbûru pro zásobování
Blanenska pitnou vodou. V souãasné dobû
je ale vodárensk˘ odbûr pozastaven. Vodní
dílo slouÏí také k nadlep‰ení nízk˘ch prÛto-
kÛ v fiece Bûlé a ve Svitavû. Dále pak ke 
sníÏení kulminaãních prÛtokÛ povodÀov˘ch
vln a pro v˘robu elektrické energie v malé
vodní elektrárnû. 

Vodárenská nádrÏ na toku Bûlá se na-
chází v˘chodnû od Boskovic, asi 7 kilo-
metrÛ nad soutokem Bûlé s fiekou
Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí
u Vratíkova je jedna z posledních vybudo-
van˘ch pfiehrad v povodí fieky Moravy.
Hlavním dÛvodem ke stavbû byly rostoucí
poÏadavky celého Blanenska a Boskovicka
na pitnou vodu. Stavba nádrÏe probíhala
od fiíjna 1985 do ãervna 1990, pfiiãemÏ v tr-
valém provozu je vodní dílo od roku 1994. 
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Od stfiedy 2. srpna je hráz
Boskovické pfiehrady uzavfiena
pro vefiejnost. DÛvodem je za-
hájení prací na plánované re-
konstrukci této údolní nádrÏe.
Tiskov˘ mluvãí Povodí Moravy
s.p., Bc. Petr Chmelafi, infor-
muje o podrobnostech této
stavební akce takto:

Práce zaãnou v létû 2017 a potrvají do
podzimu 2019. Celkové náklady na re-
konstrukci vodního díla Boskovice jsou
138 mil. Kã. V okolí nádrÏe je vymezeno
pásmo hygienické ochrany I. a II. stupnû,
proto v‰echny ãinnosti, technologie, ma-
teriály apod. budou odpovídat poÏadav-
kÛm pfiedepsan˘m pro tato pásma.
Stavební práce budou probíhat tak, aby
nedo‰lo k zneãistûní vody. V prÛbûhu re-
konstrukce vodního díla Boskovice bude
uzavfien prÛchod pfies hráz.

Rekonstrukce nádrÏe si vyÏádá doãasné
sníÏení vodní hladiny. DÛvodem je ochra-
na majetku a zdraví obyvatel pod hrází.

K tomu by mohlo dojít v pfiípadû, kdy do
nádrÏe v dÛsledku náhl˘ch a prudk˘ch de-
‰ÈÛ zaãne pfiitékat velké mnoÏství vody.
Vodní nádrÏ musí i v prÛbûhu rekonstruk-
ce dokázat pfievést pfiípadnou povodÀovou
vlnu. Pfii rekonstrukci bude s ohledem na
provádûní a zaji‰tûní bezpeãnosti vodního
díla sníÏena hladina po dobu pfiibliÏnû
dvou mûsícÛ aÏ o 12 metrÛ pod úroveÀ
hladiny zásobního prostoru. Následnû 
bude hladina postupnû zvy‰ována v závis-
losti na charakteru probíhajících prací.

Zcela zásadní pro posuzování bezpeã-
nosti vodních dûl za povodní je bezpeãné
pfievedení návrhové povodnû, která v mi-

Rekonstrukce Boskovické pfiehrady


