Jevišovická

přehrada
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Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha
Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha
Zatopená plocha maximální 12,6 ha
Hladina zásobního prostoru minimální (Ms) 326,00 m n.m.
Hladina zásobního prostoru maximální (Mz) 328,65 m n.m.
Maximální hladina Mmax (hl. celk. prostoru) 333,50 m n.m.
Kóta koruny hráze 334,60 m n.m.
Objem zásobního prostoru 131 000 m3
Objem vody při max. hl. (celkový prostor nádrže Vc) 750 000 m3

Základní technické údaje
Tok: Jevišovka; km 55,358

Provozovatel: Povodí Moravy, s. p.
– závod Dyje
Uvedení do provozu 1896
Nádrž:
celkový objem 0,551 mil. m3
zatopená plocha 12,6 ha
Hráz:
Typ: gravitační zděná
kóta koruny 334,6 m n. m.
šířka koruny 3,0 m
délka hráze v koruně 122,0 m
výška nade dnem 13,8 m

Trocha historie
-

-

Jevišovická přehrada je nejstarší
svého druhu ve střední Evropě
Stavba byla započata v březnu
1894
Byla prováděna italskými inženýry
a dělníky (i proto je v Jevišovicích
a okolních obcích dodnes několik
rodin s italským příjmením)
Závěrečný kámen byl položen 30.
října 1897

Nedávná historie přehrady

-

Roční návštěvnost okolo 20.000 tis
Možnost přírodního koupání
Rybářské využití
Bruslařské využití
Pořádání plaveckých závodů

Současnost přehrady

Budoucnost Jevišovické přehrady?
• Vyčištění a odbahnění nádrže
• Podpora chráněných živočichů v
nádrži
• Propagace této technické
památky
• Více ji zpřístupnit turistickému
ruchu a vybudovat
infrastrukturu okolo přehrady

Vyčištění a odbahnění přehrady
Odtěžení sedimentu
•
Stanovený rozsah odtěžení dna (bahna) vychází z podrobného výškopisného a polohopisného zaměření zdrže. Protože je nádrž
průtočná, je nutno ji vypustit v dostatečném předstihu a ponechat výpust otevřenou, aby mohla voda plynule odtékat. Dále je nutno
vyhloubit odvodňovací stoku od výpusti přes nádrž k přítoku. V případě potřeby doplnit odvodnění péry pro urychlení vysušení dna.
Zlepší se tak únosnost dna pro stroje. Odvodňovací prvky po vytěžení materiálu zaniknou, dno bude vyspádováno příčně ke středu a
podélně směrem k výpusti. Těžba nánosů bude provedena po celé ploše dna nádrže. Odtěženo bude 29 430 m3. Odbahnění zdrže bude
provedeno tak, aby při hladině stálého nadržení bylo na výtopě ponecháno 0,8 – 0,5 – 0,2m vody pro vytvoření min. 20% litorální zóny.
Celá další část výtopy nad hlavní plochou nádrže bude ponechána bez zásahu do stávajícího litorálu. Po ukončení těžby nánosů se
provede urovnání pláně dna a vysvahování násypů a zářezů (1:3 – 1:5). Plocha svahů nad hladinou bude oseta. Přebytečný vytěžený
materiál bude odvezen do vzdálenosti k rozprostření cca 2-5 km. Materiál bude rozprostřen na zemědělské pozemky v malých vrstvách
do 10 cm, zavápněn a následně rozorán.
Rekonstrukce břehu a vyspravení objektů
Břeh vodní nádrže je díky vodní abrazi na více místech narušen a dochází zde k nežádoucím dalším destrukcím. V rámci obnovy budou v nutné
délce opraveny abrazí poničené břehy, jedná se především o pravý břeh u hráze, kde je situace nejhorší. Břeh bude v délce 145m
stabilizován kamennou rovnaninou hm. 200-500kg opřené do záhozové patky. Ve svahu bude vytvořena pro lepší
Revitalizace toku a vodní tůně
•
Součástí stavby bude obnovení několika mělkých vodních tůní v údolní nivě revitalizovaného přítoku. V délce 205m bude provedena
částečná revitalizace toku spočívající v obnově části původních meandrů a rozvolnění koryta toku vložením dřevěných prahů, bude
podpořena diverzifikace dna koryta toku. Obnovena bude průtočná Weissova tůň dorovnáním stávající kamenné přehrážky. Další dvě
vodní tůně budou obnoveny v údolní nivě vedle toku za západní částí výtopy. Tyto tůně budou obnoveny ve stávající proláklině jako
zemní - hloubené bez přímého napojení na
•
vodní tok, tůně nebudou osazeny žádnými regulačními objekty. Velikost těchto tůní se předpokládá v rozmezí 250-700m2 s pozvolným
sklonem břehů (1:5a menší), předpokládaná hloubka 0,2 – 0,6 – 1,2m. S ohledem na biologickou funkci nádrže a tůní jako ekotopu
vodních a mokřadních rostlin a živočichů bude ostatní plocha kolem tůní a vodního toku ponechána bez zásahu do stávajícího litorálu.
stabilizaci břehu kamenná spádová lavička š. 2,5m navazující na stávající terén.

Podpora chráněných druhů
- Vytvořit v okolí přehrady biokoridor, který bude
zobrazením jedinečností této lokality

Propagace přehrady
-

Opětovně vydat knihu o přehradě
Propojit propagaci přehrady a města
Zajistit rozvoj této lokality
Vytvořit v okolí cyklotrasy

Více ji zpřístupnit turistickému ruchu a vybudovat infrastrukturu
okolo přehrady
-

Zajistit využití přehrady jak v letní tak zimní měsíce
Vybudovat zázemí pro návštěvníky
Vybudovat v okolí penziony

Jevišovická přehrada
Má svoji budoucnost – pojďme ji naplnit.

