
Praktické příklady implementace Rámcové směrnice o vodách

Odstranění přehrady
na potoku Krebsbach
Přehrada, demontáž, biologická
prostupnost, těžba uranu 

Přehrada Krebsbach přestala po 30- letech životnosti splňovat určité technické 
parametry a hrozila bezpečnostní rizika. Vzhledem k tomu, že původní účel vod-
ního díla zanikl, a i z důvodů provozně ekonomických (náklady na rekonstruk-
ci a údržbu přehrady bez konkrétního využití), rozhodly se Durynské Vodovody 
a kanalizace v roce 1997 provést v Německu vůbec poprvé odstranění přehrady.
V rámci tohoto projektu bude úplně odstraněna dnová výpust a v co největší mož-
né míře také vzdouvací stavba. Dále budou provedena opatření zajišťující biolo-
gickou prostupnost vodního toku. V dřívějším prostoru přehrady vznikne přírodě 
blízká lužní krajina.

Přehrada Krebsbach leží ve východní části Durynska, v okrese Greiz. Krebsbach (Račí potok), který se vlévá se do řeky 
Weiße Elster (Bílý Halštrov), byl přehrazen sypanou kamenitou hrází, uprostřed těsněnou jílovým jádrem, o výšce 18,5 m 
a celkovém retenčním objemu nádrže 0,43 mil. m3 (pro srovnání: přehrada Bleilochtalsperre: 215 Mio. m3). Vodní dílo 
bylo postaveno v letech 1962 až 1964 nynější společností Wismut, s.r.o. kvůli zajištění dodávek užitkové vody potřebné ke 
zpracovávání uranu. Tento účel přehrady pominul v roce 1985. V 80. letech byla přehrada převedena pod Durynskou správu 
přehrad (dnes Durynské Vodovody a kanalizace). Vyjma velkých lesních ploch na jihu převažuje v celém povodí (14,1 km2) 
zemědělské využití krajiny. Hodnota středního průtoku Račího potoka je pouhých 0,089 m3/s, kvalita vody je negativně 
ovlivňována vnosy látek různého původu.

Povodí a spolková země: Labe; Durynsko
Koordinační území: Saale
Jména vodních těles: Aubach-Krebsbach
Typ vodního toku podle LAWA – typ 5: hrubozrnné silikátové středohorské potoky
Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV: dosažení cíle „Ekologie“
nepravděpodobné, „Chemie“ pravděpodobné
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): deficity ve struktuře vodního toku

Přehrada Krebsbach přestala splňovat bezpečnostní parametry v případě povodňové události kvůli technickým nedostatkům. 
Při revizi technického zařízení byly odhaleny vážné stavební nedostatky. Další zvýšené riziko hrozilo podle hydrologických 
výpočtů v případě povodňové události podniku a odběratelům. Vzhledem k tomu, že by rekonstrukce přehrady vyžadovala 
velké investice, rozhodl se provozovatel v roce 1997 pro její odstranění. Realizace plánu byla podmíněna četnými kompen-
začními opatřeními. I přesto bylo odstranění přehrady celkově finančně výhodnější alternativou, a i ve smyslu Rámcové 
směrnice vod (RSV) preferovanou variantou, v porovnání s náklady na případnou rekonstrukci a následnými náklady na 
údržbu. Díky realizaci projektu byla na potoce v dřívějším místě přehrady obnovena biologická průchodnost. 

Cíle projektu spočívají v obnovení průchodnosti potoku Krebsbach odstraněním technického zařízení a hráze. Součástí pro-
jektu je také realizace kompenzačních opatření, které zajistí přirozené ochranné funkce toku a protipovodňovou ochranu. 

1. Demontáž: Zřízení usazovací nádrže v korytě potoka pod přehradou pro minimalizaci odnosu sedimentu během staveb-
ních úprav, vypuštění obsahu nádrže, výlov ryb, monitoring ryb a mlžů, úprava spodní výpusti pro odvod vody a regulaci 
povodní po dobu stavby, vytvoření příjezdové cesty do prostoru nádrže a demolice výpustního zařízení na dnové výpusti, 
úplné odstranění dnové výpusti, odklizení jednotlivých úseků a částí vzdouvací stavby.
V údolní nivě byly v úseku asi 20 m zaraženy uzavřené štětovnice kvůli vyrovnávání hladiny podzemní vody.
Kompletní zhotovení lichoběžníkového profilu v odstraňované části hráze (šířka nahoře cca 140 m, šířka dole cca 70 m), 
částečná demolice vtokového objektu a spadiště u odlehčovacího přelivného zařízení, zasypání a zakrytí potrubí vedoucího 
do vývařiště, demolice všech pozemních staveb a okolních dopravních ploch, částečná demolice a zasypání hlubinné studny, 
čerpací jímky a dalších jímek, demolice přítokového vodočtu, přestavba přítokové a odtokové části dřívější dnové výpusti, 
zřízení nového přejezdu přes Račí potok (silniční komunikace), navezení dnového substrátu na zbývající klenbu dnové 
výpusti, úprava terénu a nanesení konečné povrchové vrstvy.

2. Kompenzační a náhradní opatření: Realizace vyrovnávacích a náhradních opatření stanovených v krajinotvorných 
doprovodných plánech a realizace případných dodatečných opatření vyplývajících ze závěru stanoveného plánu, která řeší 
konkrétně možnosti rozlivu na dolním toku při povodni; výsadba porostu včetně navazující péče o porost po dobu stanove-
nou v plánu. K těmto opatřením patří také založení nového koryta potoka a dvou povodňových koryt, odstranění tří příčných 
objektů pod přehradou (překážky v migraci) a různá opatření ke zvýšení ekologické hodnoty okolní krajiny a ke zlepšení 
rekreačních možností.

- Durynské Vodovody a kanalizace (iniciátor)
- EMC-s.r.o. (studie ekologické únosnosti, doprovodný krajinotvorný plán)
- PROWA Engineering s.r.o. (technické schvalování plánů)
 
Demolice vzdouvacího objektu musí být podle zákona o vodním hospodářství (WHG) povinně stanovena v plánech. Pro 
případ nákladného a zdlouhavého postupu při územním rozhodování byly na žádost zadavatele zhotoveny technické schva-
lovací plány, studie ekologické proveditelnosti a doprovodné krajinotvorné plány. Při plánování byly zčásti použity zcela 
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nové metody, neboť demoliční záměr takového rozsahu byl pro odstranění vzdouvacího zařízení v Německu představen 
poprvé. V rámci práce s veřejností bylo přijato přes 50 stanovisek a námitek, které byly řádně projednány a zpracovány 
(v květnu 2003). Nejvýznamnějším zásahem, se kterým bylo nutné se vypořádat, je zánik vyrovnávací funkce přehrady 
v případě malých povodní (Q<50). Po demolici bylo proto nutné přijmout taková opatření, která jsou schopna zabránit čas-
tějším rozlivům vodního toku v níže položené obytné oblasti. Vodovody a kanalizace proto byly povinny provést nákladná 
protipovodňová opatření na dolním toku. Dalším závazkem je kompenzace současného přírodního bohatství a náhrada za 
ztrátu funkce přehrady jako propadu škodlivin.

250 000 Euro za zhotovení studie ekologické únosnosti a doprovodného krajinotvorného plánu.
Durynské Vodovody a kanalizace nespecifikovaly žádné další údaje o financování.

Odstranění přehrady Krebsbach je prvním projektem tohoto typu 
v Německu. Demolice příčných objektů a hrází je z pohledu eko-
logie vod hodnocena jednoznačně pozitivně. Demolice přehradní 
hráze je opatřením vedoucím ke zlepšení ochrany vod a předchá-
zí vysokým nákladům na rekonstrukci. Demontáž stavby vytvoří 
podmínky pro úplnou biologickou průchodnost a celkově přírodě 
blízký stav Račího potoka. To jsou argumenty, které s výhledem 
na funkčnost systému vodního toku převažují nad negativními 
důsledky. Demontáž může být vnímána jako základní kámen 
obnovy původního stavu Račího potoka. K dosažení cílů Rámcové 
směrnice vod (RSV) jsou ale nutné další kroky, jejichž cílem je 
zlepšení morfologie na horním a dolním toku a dosažení optimální 
kvality vody zamezením vypouštění komunálních odpadních vod. 
Při odstraňování nepřírodních, technických staveb na vodních 
tocích musí nositel záměru dle zákona o vodním hospodářství 

počítat s takovými faktory, jako jsou zvýšené náklady na kompenzace a náhradní opatření.
Závěr: Při rekonstrukci hrází a přehrad by vždy měla být zvažována i možnost úplného odstranění těchto staveb. Předložený 
projekt je pilotního charakteru a je pozitivním příkladem pro podobné případy. Rozsah kompenzačních zásahů a s nimi spo-
jených průzkumných šetření významně zvyšují časovou a finanční náročnost procesu.
Konflikty: Více jak 50 nesouhlasných stanovisek (rybářské zájmy, zájem rekreačního využívání, strach z vylití vody 
z břehů a zaplavení).
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Projekt „Best practice příklady z Německa a České 
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názorům těchto institucí.
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