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Bezprostředně po válce nebyly podmínky pro realizaci tak velké 
stavby, jakou byl komplex vodního díla Vír, nijak příznivé. Následkem 
uzavření vysokých škol ve válečných letech chyběly inženýrské kapa-
city a ani průmysl decimovaný válečnou výrobou neposkytoval dosta-
tek vhodných stavebních strojů a zařízení. Bylo nutno používat zasta-
ralé mechanismy, improvizovat a podstupovat z toho plynoucí rizika. 
Přes tyto počáteční poválečné problémy byla stavba vodního díla dne 
14. května 1946 výměrem Zemského úřadu v Brně povolena a konsor-
ciem soukromých firem Konstruktiva a Hrabě & Lozovský v roce 1947 
úspěšně zahájena.

Jako účel vodního díla tehdejší povolení uvádělo zmenšení povodní 
na řece Svratce pod nádrží, nadlepšení průtoků v řece za suchého obdo-
bí, zejména pro zlepšení zásobení města Brna vodou a umožnění závlah 
pod Brnem, možné zásobení plánované průplavní odbočky z kanálu Du-
naj – Odra – Labe do Brna a energetické a rekreační využití. 

Vodní dílo Vír bylo koncipováno jako soubor na sebe navazujících 
staveb, které měly umožnit komplexní plánované využití vodního 

zdroje. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz s vod-
ní elektrárnou Vír I, situovaná v profilu nad obcí Vír. Vzdutí vody 
od hlavní hráze dosahuje až k obci Dalečín. Pod hrází byla navržena 
denní zásobní nádrž a k vyrovnání špičkového provozu vodní elek-
trárny u hlavní hráze byla pod obcí Vír vybudována vyrovnávací 
nádrž Vír II s průtočnou VE. 

A začala výstavba
Vlastní zahájení stavby sebou neslo řadu komplikací. Před jejím za-

početím muselo být vystěhováno 143 obyvatel z obce Chudobín a 105 
obyvatel z části obce Korouhvice. Četné problémy přinesl i poúnorový 
znárodňovací proces roku 1948. Soukromé firmy, které stavbu zahájily, 
byly po znárodnění převedeny do Československých stavebních závodů 
Praha. Po roce 1949 pak byla stavba předána brněnskému závodu ČSSZ 
– BN 551, který prováděl inženýrské stavby a který se stal zárodkem 

Přehrada na Svratce v 114,9 km
Myšlenka postavit na řece Svratce několik menších přehrad, které by regulovaly kolísání průtoků 
v jejím povodí, se objevila již v roce 1911. Tehdy se uvažovalo o nádržích nad Brnem, u Víru a u Borovni-
ce. Návrh na stavbu pouze jedné nádrže v údolí nad obcí Vír se objevil a byl zpřesněn ve Vodohospo-
dářském plánu země moravskoslezské vypracovaném prof. Ing. Dr. Janem Bažantem a schváleném 
tehdejším ministerstvem techniky. Následnou přípravu stavby však přerušily události druhé světové 
války. Velká povodeň, která postihla povodí Svratky v březnu roku 1941, kdy po prudkém tání sněhu 
a těžkém ledochodu vytopila mimo jiné i obec Vír, se stala impulsem pro skupinu mladých inženýrů 
v čele s Ing. Františkem Tomanem. Ti přes zákazy okupačních úřadů začali pracovat na úvodním projek-
tu této nádrže. Správně  předpokládali, že po válce budou mít projekčně připravené akce přednost. 
Díky této připravenosti se pak s vlastní realizací projektu mohlo skutečně začít krátce po skončení války 
a Vírská přehrada tak představuje jednu z prvních velkých staveb osvobozené republiky.

Přehradní profil v roce 1947
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později zřízeného národního podniku Ingstav Brno. Počáteční práce se 
soustředily na skrývku v kamenolomu Korouhvice, skrývku základové 
spáry v hrázovém profilu a stavbu příjezdové komunikace z lomu na 
vlastní stavbu. Současně bylo budováno také zařízení staveniště.

Zařízení staveniště
K prvním stavbám staveniště patřily sociální objekty, zejména 

objekty pro ubytování a stravování pracovníků. Zřízeny byly ja-
ko zděné přízemní budovy vybavené ústředním topením s rozvody 
pitné i teplé vody. Ubytovací a stravovací areál byl situován cca 
500 m pod hrázovým profilem v severozápadním okraji obce Vír. 
Měl kapacitu 600 až 800 lůžek ve společných ubytovnách, dále 
20 jednopokojových a 16 dvoupokojových bytů. Ubytovací objekt 
byl postaven i na odloučeném pracovišti kamenolomu v lokalitě 
Korouhvice.

Jídelna s kuchyní a klubovnou byla přizpůsobena třísměnnému provo-
zu včetně nočního vydávání jídel a v provozu byla i ve dnech pracovního 
klidu. Stavba měla vlastního lékaře s vybavenou ordinací a sanitním vo-
zem. Na svou dobu měla všechna tato zařízení vysokou úroveň a některé 
objekty jsou ještě dnes využívány k různým účelům. K zajištění mobility 
pracovníků dojíždějících z okolí byly organizovány vlakové a autobusové 
spoje s jízdními řády podřízenými provozu ve třech směnách.

V době největšího stavebního nasazení pracovalo na stavbě až 
1 200 pracovníků a tak právě vybudování dostatečného sociálního zá-
zemí bylo z hlediska přípravy stavby považováno za stěžejní. Současně 
s těmito objekty se průběžně budovalo také stavební zařízení staveniš-
tě – objekty umožňující těžbu, úpravu, zpracování a dopravu materiálů 
potřebných ke stavbě apod. K zařízení staveniště dále patřily stave-
ništní dílny, tesárna a pila, která operativně zabezpečovala potřebné 
dřevo z porostů vymýcených v zátopě budoucí nádrže. Stavba měla 
také vlastní laboratoř zajišťující všechny předepsané zkoušky betonu 
a jeho složek.

Kámen, cement, písek
Vhodný kámen ke stavbě hráze se podařilo získat z místních zdrojů 

a kamenolom byl otevřen v blízkém katastru obce Korouhvice asi 2 km 
proti proudu od staveniště. Jednalo se o amfibolit, který svými vlastnostmi 
splňoval požadavky pevnosti, nasákavosti a tvaru zrna. Vzhledem k úzké 
čelní stěně lomu byl pro těžbu zvolen dnes už neobvyklý tzv. anglický způ-
sob dobývání, při kterém byla středem lokality vyražena štola v patě ložiska 
a z ní hornickým způsobem vyvedeny šikmé komíny až na povrch terénu. 
Těžilo se odstřelem shora, a to vytvářením trychtýřů kolem komínů, jimiž 
materiál s použitím zvláštních bezpečnostních zarážek padal do vozů polní 
drážky přistavených ve štole. Tento způsob těžby se v daných podmínkách 
osvědčil jako velmi ekonomický a současně nenáročný na mechanizaci, ne-
boť se k němu používaly pouze pneumatické vrtačky. Běžně byl dosahován 
výkon 2 m3 na jednoho dělníka za jednu hodinu a spotřebě 0,3 kg trhaviny. 
Jedinou nevýhodou tohoto postupu byla možnost znečištění kameniva ze-
minou při nedokonalé skrývce, popřípadě splavováním při velkých deštích. 
Vytěžený kámen byl polní drážkou dopravován do drtírny situované na le-
vém břehu Svratky v nákladních vozech o objemu 4 m3. Trakci zajišťovaly 
parní lokomotivy o výkonu asi 150 kW.

Cement na stavbu byl odebírán z Maloměřické cementárny v Br-
ně a dopravoval se po železnici do stanice Bystřice nad Pernštejnem, 
kde byla vybudována dvoukolejná vlečka a překladiště. Protože 
tehdy ještě neexistovaly speciální železniční vozy na dopravu vol-
ně loženého cementu, byl cement převážen v běžných nákladních 
zakrytých vozech a z nich pak vykládán korečkovým zařízením do 
4 sil po 200 t umístěných v areálu překladiště v Bystřici nad Pern-
štejnem. Z překladiště zajišťovala dopravu materiálů do Víru lanová 
dráha zakoupená ve Švýcarsku. Repasi strojního zařízení provedla 
Transporta Chrudim, dřevěné stožáry a konečné stanice vybudovali 
v obtížně přístupném a značně členitém terénu vlastní tesaři stavby. 
Délka lanovky s výkonem 20 t/hod. činila asi 10 km. Provoz lanové 
dráhy byl velmi ekonomický, šetrný k přírodě a provozně spolehlivý. 

Kvalita betonu vyráběného pouze z drcených materiálů pro stavbu ne-
byla ideální a tak bylo rozhodnuto pro jeho lepší zpracování přidávat do 
směsi cca 15 % říčního štěrkopísku. Ten byl dovážen po železnici z Řečan 
nad Labem do Bystřice nad Pernštejnem, kde z něj byly vytvářeny mezi-
deponie o objemu cca 3 000 m3. Štěrkopísek byl z tohoto překladiště na 
stavbu dopravován stejně jako cement lanovkou.

Vírská betonárna
Strojní zařízení pro drtírnu, třídírnu a betonárnu nebylo v době za-

čátků výstavby operativně k dispozici. Potřeba včasné dodávky betonu 
pro vybetonování základových bloků, na nichž pak mohla začít montáž 
výpustních a elektrárenských potrubí, se proto stala stěžejním problé-
mem začínající stavby. Dodávka zařízení betonárny československé 
výroby byla potvrzena až na pozdější dobu a když už bylo zařízení pro 
Vír vyrobeno, bylo z rozhodnutí ústředních orgánů předisponováno na 
tehdy upřednostňovanou stavbu vodního díla Slapy. Proto bylo na Ví-
ru urychleně zřízeno provizorní zařízení s omezenou kapacitou 300 m3 
hotového betonu za den (definitivní zařízení mělo mít kapacitu 800 m3/
den). Provizorium sestavené ze starých strojů od různých dodavatelů se 
podařilo uvést do chodu včas a udržet jej v provozu do doby výstavby 
nové betonárky. Toto provizorní řešení však i přes svoji dočasnost slou-
žilo bez problémů po dobu dvou a půl let a naplánovaný postup stavby 
tak byl díky tomu dodržen.

Nově sestavená betonárna již dokázala vyrobit přes 1 000 m3 betonu 
za 24 hodin. Roční výkony se pak pohybovaly v rozmezí 100–120 tis. m3 
uloženého betonu. V betonárně byly instalovány tři výklopné, pneuma-
ticky ovládané míchačky, každá o obsahu bubnu 1 500 litrů a štítkovém 
výkonu 20 m3/hod. Míchačky byly vyrobeny v Československu podle 
vzoru anglické míchačky značky WIGNET. Odměřování jemných frakcí 
zajišťovaly tzv. Hardingovy podavače, hrubé frakce dávkovaly vozíko-
vé podavače. Cement a voda byly odměřovány váhově. Vše bylo řízeno 
poloautomaticky z jednoho ovládacího panelu. Pro zlepšení zpracovatel-
nosti betonové směsi byl dávkován provzdušňovač VUSAL. 

Definitivní drtírna kamene, dodaná přerovskými strojírnami, byla 
díky terénnímu převýšení situována nad betonárnou. Betonárna i drtír-
na tak byly v těsné blízkosti stavby. Drtírna kamene byla z provozních 

Pravostranní jímka v roce 1948

Výlom skály v návodní patce
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důvodů rozdělena na dvě sekce, z nichž každá byla osazena dvěma če-
lisťovými drtiči 800 mm, primárním třídičem, dvěma granulátory a jed-
ním válcovým mlýnem. Pro obě sekce byl společný jeden kulový mlýn 
k získání nejjemnější (prachové) frakce.

Množství betonu vyrobené v průběhu výstavby

Celková kubatura betonu v hlavní hrázi činila 484 tis. m3. Zejména 
výkony v letech 1952–1954 lze na tehdejší dobu zařadit k velmi dob-
rým evropským průměrům.

Zakládání přehrady
Geologické poměry ve zvoleném hrázovém profilu byly různo-

rodé. Na pravém břehu se nacházely převážně velmi pevné rulové 
lavice, které již v malé hloubce vykazovaly dostatečnou pevnost. 
Ve střední části hrázového profilu bylo zjištěno přes 2 m široké, 
značně navětralé pásmo složené ze svorů a svororul. Geologický 
průzkum byl před zpracováním projektu proveden jen ve skrovném 
rozsahu, a to vyhloubením pěti rýh na okolních svazích do hloubky 
5 až 7 m. 

V letech 1947 a 1948 byla provedena skrývka základové spáry. 
Následoval výlom skály na pravobřežním svahu do hloubky 2 m, na 
levém břehu do hlouky 4 až 5 m a v údolní partii až do 5 m. Vytěžená 
hornina byla odvážena polní drážkou na deponii v zátopě. Po prove-
dení výlomu s použitím trhaviny byla skála dotěžena ve vrstvě cca 
1 m ručně, aby byl odstraněn veškerý materiál uvolněný odstřelem. Ce-
lý povrch základové spáry byl poté dokonale očištěn tlakovou vodou 
a ocelovými kartáči. Následovalo pokrytí celé spáry torkretem, jenž 
měl zajistit co nejlepší spojení betonu s podložím. Torkret, představu-
jící směs složenou z 1 dílu cementu a 3 dílů písku, se nastříkával ve 
dvou vrstvách o maximální tloušťce l cm.

Podloží budoucí hráze bylo ještě před zahájením výlomu injektová-
no šachovitě rozmístěnými zpevňovacími vrty do hloubky 7 až 15 m. 
Při injektáži bylo použito tlaků 0,5 až 1,5 MPa bez použití obturáto-
rů. Další injektáž podloží byla prováděna až po vybetonování hráze 
do výšky 10–12 m. K této injektáži sloužily jádrové vrty o průměru 
76 mm prováděné do hloubky cca 20 m s využitím obturátorů vzestupně. 
Celkem bylo provedeno 10 tis. metrů vrtů se spotřebou asi 80 kg cementu 
na běžný metr. Vrty se prováděly starými rotačními vrtačkami s použitím 
ocelového šrotu.

Stavba hlavní hráze
Postup výstavby hrázového tělesa byl rozdělen do tří fází. V první 

fázi byla vytvořena pravobřežní jímka těsněná kombinovanou dřevě-
nou a ocelovou štětovou stěnou. Pod ochranou této jímky bylo zalo-
ženo celé pravobřežní křídlo přehrady včetně dvou elektrárenských 
bloků, dvou bloků spodních výpustí a jednoho bloku přelivného. Po 
vybudování této části hráze byla ve druhé fázi vytvořena levobřežní 
betonová jímka. Voda byla převedena přes přelivný blok, který byl 
vybetonovaný pouze do úrovně hladiny řeky. Po dokončení montáže 
spodních výpustí začala třetí fáze stavby, kdy byla voda převáděna 
potrubím spodních výpustí. Poté mohla plynule pokračovat betonáž 
všech bloků.

rok množství vyrobeného betonu v m3

provizorní betonárna 
 1949   9 000
 1950 27 000
 1951 50 000
 1. pololetí 1952 55 000

nová betonárna
 2. pololetí 1952 45 000
 1953 120 000
 1954 108 000
 1955–1957   70 000



5

Betonáž přehradního tělesa
Dlouho otevřeným problémem na Víru zůstávala doprava a ulože-

ní betonové směsi. Od původně plánovaného zakoupení moderního 
kabelového jeřábu o nosnosti 12–15 tun z Anglie bylo nutno odstou-
pit a nereálnou se ukázala i alternativa ocelového dopravního mostu 
napříč hrázovým profilem podle vzoru použitého při stavbě německé 
přehrady Bleiloch. Nebyly realizovány ani další návrhy na vytvoření 
dřevěného mostu s použitím jeřábů typu Derrick o nosnosti 4–5 tun 
s vyložením 30 m a ani provedení betonovací věže s výložníky.

V dané situaci bylo nutno vycházet z toho, co bylo v poválečném 
Československu operativně k dispozici. Tím byl kabelový jeřáb od fir-
my Transporta o nosnosti 5 tun s oběma věžemi synchronně pojízdný-
mi, jeden starý kabelový jeřáb s pevnými dřevěnými věžemi a nosnos-
tí pouze 2 tuny a staré německé věžové jeřáby Wolf o nosnosti 2 tuny 
při vyložení do 20 m. Uvedeným technickým možnostem bylo nutno 
přizpůsobit postup betonáže a velikost pracovních bloků tak, aby ne-
přesáhla 220 m2, což při tloušťce ukládané vrstvy 50 cm vyhovovalo 
právě z hlediska doby začátku tuhnutí betonu s určitou rezervou.

Celková výška pracovních bloků se pohybovala okolo 150 cm. 
K betonáži základové spáry, návodního a vzdušného líce se používal 
beton s dávkováním 300 kg cementu/m3, pro výplňové betony se dáv-
kovalo 180–220 kg/m3. Na návodním a vzdušném líci bylo používáno 
překládané dřevěné bednění, ostatní části se bednily tradičním způso-
bem. Pro zhutnění betonu se nejprve používaly jehlové vibrátory, kte-
ré se však neosvědčily a proto byly nahrazeny dvojmužnými vibrátory 
typu V–DUR o hmotnosti 45 kg.

Zvláštní pozornost byla věnována vodorovným pracovním spárám, 
které investor důkladně a průběžně kontroloval. Po zavadnutí betonu 
byla spára ošramována a ošetřena otryskáním tlakovou vodou a stla-
čeným vzduchem. Před zahájením další betonáže byla spára pokryta 
vrstvou řidšího betonu se zrnitostí do 30 mm.

Plán betonáže a postupu stavby si vynutil ukládání betonu i v období, 
kdy teplota vzduchu klesla pod bod mrazu. V takových případech byla 
záměsová voda ohřívána tak, aby v míchačce měla teplotu 50 °C, frakce 
30–90 mm byly předehřívány horkým vzduchem až na 20–30 °C. Doba 
míchání byla prodloužena a dopravní koše s betonem byly přikrývány 

plachtami. Tím vším bylo dosaženo teploty betonové směsi v bloku min. 
10 °C. Čerstvý beton byl přikrýván dřevěnými tabulemi opatřenými 
lepenkou a každé 3 hodiny ve dne i v noci se teplota betonu kontro-
lovala. Bloky se odbedňovaly po 14 dnech a prodloužila se doba mezi 
následnou betonáží. Pracovní spáry byly ručně opracovány upravenými 
krumpáči a před další betonáží nahřáty horkou parou. Dodržením všech 
těchto postupů se dosáhlo kvalitního provádění betonáže až do teploty 
–5 °C,  výjimečně až do –10 °C, což na tehdejší dobu a úroveň techni-
ky bylo jedinečné. Prakticky to totiž znamenalo, že se betonovalo až 
do konce prosince. V lednu a únoru se betonáž zastavila a pracovníci 
prováděli opravy strojního zařízení, skrývkové práce v kamenolomu 
a výlomové práce pro založení dalších bloků hráze.

Specifické problémy při zakládání hlavní hráze
Problémy na stavbě se objevily při zakládání levobřežních bloků 

číslo 5 až 8 poté, co byly v bloku číslo 6 zjištěny trhliny nad zákla-
dovou spárou. Bezprostředně došlo k podrobnějšímu přešetření sta-
bility uvedených bloků proti posunutí. Výpočty a měření prokázaly, 
že není dosaženo požadované bezpečnosti. Z řady návrhů na řešení 
vzniklé situace byl pro odstranění vad realizován návrh prof. Ing. Dr. 
Wünche, spočívající ve zvýšení odporu proti posunutí pomocí klí-
nů vložených mezi vzdušnou patu přehradních bloků a opěrné pilí-
ře. Klíny byly zakotveny do základové horniny ocelovými kotvami 
předpjatými značnou silou až 4 MN. Kotvy byly nejprve vyráběny 
ambulantně na stavbě z patentových drátů s ohebnou injekční trubkou 
zasunutou do jejich středu. Pro bloky 7 a 8 byly použity kabely spléta-
né z lan typu Herkules, která v té době vyvinul pro stavbu Žermanic-
ké přehrady národní podnik Bohumínské drátovny. Lana se skládala 
z 327 pramenů po 19 drátech o průměru 2,8 mm navinutých proti-
směrně ve třech vrstvách. Průměr spleteného kabelu činil 100 mm, 
hmotnost byla 34 kg/m s nosností 7,6 MN. Kabely byly zasouvány do 
vrtů u dna rozšířených do kotevních sklípků. Konce lan se v kotevním 
sklípku rozevřely pomocí rozpínacích kuželů, na které se lana natla-
čila vlastní vahou při spouštění do vrtů. Horní konce kotevních lan se 
upínaly do ocelolitinových kotevních kbelíků. Konce lan nad kbelíky 
byly rozpleteny a zality betonem. 

Základová spára v místě poruchového pásma mezi rulou a svorem
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Postup a hlavní události výstavby
1946  Povolení stavby vodního díla Vír výměrem Zemského úřadu 

v Brně dne 14. května.
1947  Zahájení stavebních prací formou skrývky základů, otevření 

kamenolomu v Korouhvici, budování zařízení staveniště.
1948 Budování pravobřežní jímky, dokončení zařízení staveniště.
1949  Založení a betonáž bloků, založení a výstavba spodní stavby 

vodní elektrárny.
1950  Pokračování v betonáži pravobřežních bloků, montáž potrubí 

pro elektrárnu a spodní výpustě.
1951 Budování levobřežní jímky, zakládání levobřežních bloků.
1952  Zprovoznění definitivní betonárky a montáž technologie ve VE; 

4. listopadu uvedení průtočné VE Vír II do provozu.
1953 Pokračování v betonáži všech bloků včetně montáže technologie.
1954  Zahájení III. etapy výstavby, při které se voda již převáděla po-

trubím spodních výpustí; 3. května zprovoznění soustrojí TG 1 
ve VE Vír I; dokončení stavby vyrovnávací nádrže Vír II.

1956   29. února zprovoznění soustrojí TG 2 ve VE Vír I; 
dokončení betonáže hlavní hráze.

1957  Probíhají dokončovací práce; 9. listopadu byla hotová stavba slav-
nostně předána za přítomnosti ministra stavebnictví Emanuela 
Šlechty. 

Řízení o uvedení díla do trvalého provozu probíhalo od 2. dubna 1963 
do 23. listopadu 1964. Po dokončení stavby bylo vodní dílo ve správě 
Krajského střediska vodních toků a meliorací. Od roku 1961 náleželo 
do kompetence Okresní vodohospodářské správy ve Žďáře nad Sáza-
vou a od 1. července 1966 patří do působnosti státního podniku Povo-
dí Moravy, závodu Dyje, provozu v Bystřici nad Pernštejnem.

Technické řešení hlavní hráze Vír I
Hráz byla koncipována jako gravitační betonová stavba s kruhově 

zakřiveným půdorysem o poloměru 305,7 m, členěná do 26 bloků od-
dělených svislými dilatačními spárami těsněnými železobetonovými 
trámci, měděnými plechy a jílem.

Nalevo od přelivného bloku ve středu hráze jsou další 4 přelivné 
bloky sloužící k převádění velkých vod. Všech 5 bloků je opatřeno 
nehrazenými korunovými přelivy s celkovou délkou 12 m, maximál-
ní celkovou kapacitou 200 m3/s a se sklonem návodního líce 1:0,05. 
Vzdušný líc je ve sklonu 1:0,75. Šířka bloků plných i přelivných je 
15 m, výpustných a elektrárenských 9 m.

Dvě spodní výpustě, každá o DN 1 800 mm, byly osazeny na 
vzdušné straně rozstřikovacími uzávěry typu Johnson a na ná-
vodní straně tabulovými uzávěry. Obě byly navrženy na převede-
ní průtoku 56 m3/s. V průběhu stavby bylo navíc oproti projektu 
osazeno potrubí DN 350 mm, které mělo umožnit případný odběr 
užitkové vody. Brzy po dokončení stavby bylo využito i pro odběr 
vodárenský.

V tělese hráze jsou vedeny 4 revizní štoly sloužící k měření provoz-
ních stavů – vztlaků, průsaků, pohybů tělesa hráze. V nejnižší části 
štoly je zřízena sběrná jímka se zařízením pro automatické přečerpá-
vání zachycených průsakových vod.

Koruna hráze je vybudována na úrovni 470,45 m n. m. (výškový 
systém Balt po vyrovnání, dále jen Bpv.), tedy 2 m nad nejvyšší 
přípustnou hladinou. Délka hráze v koruně dosahuje 390 m, světlá 
šířka mezi plným betonovým zábradlím činí 9 m. Korunou hráze je 
vedena z Víru do Dalečína silniční komunikace. Osvětlení hráze je 
zabudováno v plném betonovém zábradlí.
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Bezpečnost hlavní hráze
Koncem šedesátých let 20. století, tedy zhruba po desetiletém provo-

zu vodního díla, byla po kontrolách a měřeních na ukotvení bloků číslo 
5 až 8 na levém břehu zjištěna snížená bezpečnost proti možným posuvům 
v základové spáře. Proto byla z důvodů bezpečnosti snížena úroveň maxi-
mální hladiny zásobního objemu o 7 m a zaveden zvláštní manipulační řád 
na dobu odstranění vad. Do diskusí o možnostech a způsobech zajištění 
bezpečnosti Vírské hráze se zapojila většina českých specialistů z oboru 
přehradního stavitelství. Jejich názory však byly nejednotné, v některých 
případech až protichůdné a projevily se v neustálém časovém oddalování 
nápravných opatření. Teprve koncem osmdesátých let bylo vypracováno 
několik vhodných variant řešení, z nichž byla v roce 1991 doporučena 
varianta navrhující vybudování přitěžovacích betonových bloků v místě 
rozpěrných desek spolu se zpevněním podloží. Práce byly zahájeny ve 
druhé polovině roku 1991 doplňujícím geologickým průzkumem. Pro-
tože se však názory domácích odborníků stále různily a rozcházely, byl 
k rozhodnutí o konečném rozsahu a způsobu opravy přizván špičkový 
odborník v oboru zakládání staveb prof. Dr. Ing. Wittke z Německa. Na 
jeho doporučení byl nakonec proveden statický přepočet stability hráze 
při vyloučení funkce kotev u paty bloků 5 až 8 a správnost návrhu na 
zpevnění podloží injektáží a mikrokotvami v prostoru před bloky 5 až 8 
tak byla výpočty potvrzena. Byl zaveden nový systém měření deforma-
cí (teplotní čidla, kyvadla atd.) a zvýšena četnost měření při postupném 
zatěžování hráze. Zkušební zatěžování hráze po provedených úpravách 
a rekonstrukcích se uskutečnilo napuštěním hráze až na úroveň přelivu 
a přes něj na jaře 1995. 

Plné zatížení hráze bylo zajištěno po dobu 1 měsíce. Všechny práce 
byly dokončeny v první polovině roku 1997.

Měření a technicko-bezpečnostní dohled
Na přehradě Vír I byla již v průběhu stavby instalována četná zaří-

zení ke sledování deformací hrázového tělesa a jeho bezprostředního 
okolí a pro sledování průsakového režimu. Postupem doby byla někte-
rá zařízení modernizována a doplněna. O rozsahu měření a sledování 
svědčí počty instalovaných zařízení:

observační pilíře záměrné přímky 10 ks
body velmi přesné nivelace 32 ks
kontrolní nivelační znaky 103 ks
inklinometrické vrty 9 ks
vztlakoměrné vrty 119 ks
drenážní vrty 69 ks
deformetrické základny vodorovné a svislé 48 ks
kyvadla 10 ks
plováková kyvadla 2 ks
měření průsaku 3 profily
teplotní čidla 33 ks

Měření provádí obsluha vodního díla podle programu technicko-
-bezpečnostního dohledu. Při obchůzkách spojených s měřením po-
zoruje stav nebo změny jednotlivých stavebních a technologických 
částí a nejbližšího okolí hráze. Při povodních se provádí kontroly 
v krátkých časových intervalech podle aktuální potřeby.
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Denní vyrovnávací nádrž
Pod hlavní hrází Vír I byla vystavěna zemní hráz s betonovým jezovým 

objektem hrazeným 1,2 m vysokou ocelovou klapkou. Denní nádrž má 
celkový objem 46 400 m3 a využitelný objem 41 700 m3. Slouží k zajištění 
plynulé dodávky vody pro MVE firmy Rotter, s r. o. ve Víru.

Vyrovnávací nádrž Vír II
K vyrovnání rozkolísaných průtoků od špičkového provozu VE na 

Víru I byla vybudována nádrž o objemu 290 000 m3. Hrázový profil 
je situován v říčním km 111,600 na začátku říčního meandru pod obcí 
Vír. Původní návrh zemní hráze byl změněn na železobetonovou kon-
strukci členěné hráze typu Amburdsen s přelivným objektem u pra-
vého břehu hráze, který má dvě pole hrazená regulačními klapkami, 
každé o délce 14 m. Spodní výpust DN 800 mm je hrazena stavidlem. 
Hráz má v koruně délku 165 m, výška nade dnem činí 11 m.

Na koruně hráze je zřízena 1,4 m široká manipulační lávka. Přibliž-
ně 50 m od hráze proti vodě na pravém břehu je vybudován vtok do 
štoly, která přivádí vodu do VE Vír II.

Ostatní objekty a související investice
Na levobřežním předpolí koruny hráze byla vybudována provozní 

budova, jejíž součástí je i tzv. velín, kancelář s dispečerským počí-
tačem automatického monitoringu pro sběr dat. Odtud je možno dál-
kově ovládat technologické zařízení na hrázi Vír I a II. Kuriozitou 
prostoru velínu je původní ovládací panel z 60. let minulého století,  
který zde dnes slouží odborné vodohospodářské veřejnosti jako ukáz-
ka dobového vybavení.

Náhradou za zatopenou silnici, která vedla z Víru do Chudobína 

a dále do Dalečína, byla vybudována nová komunikace vedoucí z Víru 
na korunu hráze a dále po levém břehu nádrže do Hluboké, Veselí a ná-
sledně až do Dalečína. Na pravém břehu byla zřízena účelová lesní ko-
munikace umožňující svoz dřeva a obhospodařování lesních pozemků. 
Levobřežní komunikace byla koncem 90. let 20. století rekonstruována 
a vybavena tzv. žabími přechody, sloužícími k zajištění plynulé a ži-
votně důležité migrace zdejších typů žabí populace.

Na pravobřežním předpolí hráze v místech, kde se původně nachá-
zel skalní ostroh, byla zřízena vyhlídková plošina. Zajímavým do-
plněním vodního díla v lokalitě této vyhlídky je také tzv. kolonáda, 
která esteticky dotváří architektonickou strukturu celého stavebního 
souboru.

Denní zásobní nádrž pod hrází Vír I

Vodní dílo Vír II
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Opravy a rekonstrukce
Vodní dílo Vír slouží dobře bez větších poruch a závad. Určité 

úpravy bylo nutné provést u regulačních uzávěrů spodních výpustí 
(rozstřikovací uzávěry typu Johnson DN 1 800 mm), kde se zanesly 
odlehčovací otvory. Po demontáži celého uzávěru byly otvory vy-
čištěny, zvětšeny a osazeny víky z nerezové oceli. V letech 1996–
1997 byla provedena kompletní rekonstrukce spodních výpustí 
a původní Johnsonovy uzávěry byly nahrazeny novými rozstřiko-
vacími uzávěry. Na potrubí byly vloženy třetí (střední) klapkové 
uzávěry.

Také původní pístní tyče hydraulického ovládání tabulových uzá-
věrů podléhaly rychlé korozi a musely být vyměněny za nerezové. 
Po realizaci vodárenského odběru v bezprostřední blízkosti hydrau-
lických mechanismů byla v roce 2002 provedena změna způsobu 
ovládání těchto uzávěrů náhradou hydrauliky za mechanický pohon. 
Ke zvedání slouží jednoúčelové pojízdné zdvihadlo, které obsluhuje 
obě tabule.

Opravu si vyžádaly také revizní štoly, zejména jejich podlahy 
a schodiště. Štoly měly být dle původních představ projekce užívány 
pouze dočasně a asi po desetiletém provozu měly být zatopeny. To 
se však nestalo, protože počet měření a kontrol se naopak podstatně 
rozšířil. 

Postupnou rekonstrukci a výměnu si vyžádala i elektroinstalace ve 
štolách, dodatečné instalace dálkového ovládání čerpadel průsakové 
vody a modernizace měřících systémů.

Generální opravou prošla také v roce 1997 silniční komunikace na 
koruně hráze.

Povodně
Zachycení povodňových průtoků v nádrži Vír a ochrana území 

pod nádrží se za existenci vodního díla projevilo několikrát. Od 
uvedení nádrže do provozu byly významné povodně zaznamená-
ny v letech 1970, 1977, 1981, 1985, 1997, 2002 a 2006. Největší 
z nich byla povodeň v roce 1997. Tehdy měla mimořádný vliv na 
transformaci povodně právě nádrž Vír, která byla z důvodu stav-
by odběrného objektu pro Vírský oblastní vodovod předpuštěna 
v zásobním prostoru o 10 m. Zde se podařilo zadržet veškerý objem 
povodně s kulminací dokonce výjimečných 168 m3/s, přičemž kul-
minační přítok do nádrže Vír dosahuje při „stoleté vodě“ hodnoty 
Q100 = 150 m3/s a transformační účinek zaručuje snížení tohoto prů-
toku pod hrází na 105 m3/s. Odtok pod hrází činil pouhých 35 m3/s, 
a to s takovým časovým zpožděním, že podpovodí bylo bezpečně 
ochráněno.

K průběžnému sledování průtoků prostoru VD Vír, a to nejen v do-
bě povodní, slouží 7 limnigrafů (na konci vzdutí pod Dalečínem, pod 
denní vyrovnávací nádrží, pod vyústěním odpadu z vodní elektrárny 
Vír II a pod vyrovnávací nádrží Vír II), které jsou součástí monitoro-
vací sítě dispečinku Povodí Moravy, s. p.

Změna ve využití nádrže
Významnou skutečností, která se zapsala do historie vodního díla, 

byla změna jeho účelu. I když bylo vodní dílo Vír koncipováno jako ví-
ceúčelové, vodárenská funkce v původním vodoprávním povolení stav-
by uvedena nebyla. Tento požadavek se však objevil brzy po dokončení 
stavby, a to v souvislosti s rozvojem těžby uranové rudy na Bystřicku. 
Tehdy došlo k plošně rozsáhlé ztrátě vody ve studních a bylo nutno 
urychleně nalézt dostatečně vydatný zdroj pitné vody pro obyvatelstvo 
v postižené oblasti. Prakticky jedinou možností bylo využití údolní 
nádrže Vír. Odběrným potrubím, které bylo napojeno na elektrárenské 

potrubí, byla surová voda přivedena do provizorní úpravny vody zříze-
né v roce 1961 v pravobřežním svahu pod hlavní hrází o kapacitě 16 l/s. 
Upravená voda byla čerpána do vodojemu nad úpravnou a odtud dodá-
vána do skupinového vodovodu s napojením Bystřice nad Pernštejnem, 
Rožné, Dolní Rožínky a řady menších obcí. Později bylo připojeno 
i Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Úpravna vody, použí-
vající moderní technologii ozonizace, postupně dosáhla kapacity až 
200 l/s. V trvalém provozu je skupinový vodovod od roku 1965.

Vodárenský význam nádrže výrazně vzrostl, když byla vybrána 
jako jeden ze dvou hlavních zdrojů pitné vody pro Brno. Investice 
s názvem Vírský oblastní vodovod (VOV) byla postupně budována 
v letech 1988–2001. Její hlavní součástí je úpravna vody ve Svařci 
a přivaděč z této úpravny do Brna. V rámci této investice bylo nutno 
změnit způsob jímaní vody z nádrže Vír I a také způsob energetického 
využití vodního díla.

Jakost vody v nádrží 
Kvalita vody nádrže je předmětem zájmu vodárenských 

specialistů od počátku existence vodního díla Vír. Byla sle-
dována ještě před napuštěním nádrže a zvláště pak po změ-
ně jejího využívání pro vodárenské účely. Kromě sledování vývoje 
jakosti vody ve vlastní nádrži, v řece Svratce nad nádrží i na jejích 
přítocích, byl rozsáhlý výzkum věnován také možnostem efektiv-
ní úpravy povrchové vody na kvalitní vodu pitnou. Šlo zejména 
o moderní technologie vícemateriálové filtrace a ozonizace, které byly 
aplikovány při budování úpravny vody pro Vírský oblastní vodovod 
ve Svařci. Podrobné sledování jakosti vody v nádrži a jejím povodí 
probíhá i nadále.

Vyhodnocením dlouhodobého sledování jakosti vody přitékající do 
vodárenské nádrže Vír byly zjištěny zejména zvýšené koncentrace or-
ganických látek, celkového fosforu u hlavního přítoku do nádrže a dusí-
katých látek na některých menších přítocích do nádrže. 

Kvantitativní vyhodnocení přísunu těchto látek přímo do nádrže 
hlavním přítokem a průchodu nádrží ukazuje na velmi proměnlivý 
proces závisející zejména na hydrologických podmínkách jednotli-
vých let. Vlivem biologicko-chemických dějů probíhajících v nádrži 
dochází tak ke zhoršování jakosti odebírané surové vody z nádrže. Ze 
specifických cizorodých látek byly zjištěny občas zvýšené koncent-
race Zn, Cd, Hg, PCB, PAU, lindanu a chloroformu v hlavním přítoku 
do nádrže. Průzkum výskytu specifických organických látek v povo-
dí nádrže neprokázal jeho trvalou kontaminaci těmito látkami. Ani 
u výskytu těžkých kovů nebyla prokázána trvalá kontaminace po-
vodí. V jejich případě může jít o náhodné splachy nebo kontamina-
ci spady při splavování fosilních paliv.

Charakteristiky povodní na přítoku do nádrže
n 1 2 5 10 20 50 100 1000 10000
Q 38,5 52,5 73,5 90 108,5 134 155 240 390
W 14 17 21,5 24,5 28,5 33,5 38 56 100
t 250 266 272 278 285 292 304 330 545

n - pravděpodobná doba opakování (roky); Q - kulminační průtok (m3/s); W - příslušný objem povodně (mil. m3); t - příslušná doba trvání 
povodně (hod.)
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 Pásma hygienické ochrany
Vodárenské využití povrchových vod je vždy podmíněno vyhlášením 

a dodržováním souboru opatření, která mají ochránit jakost surové vody. 
Pro nádrž Vír byla pásma hygienické ochrany (PHO) vyhlášena v souvis-
losti s odběrem pro skupinový vodovod Bystřice nad Pernštejnem. V roce 
1986 byla provedena jejich revize s tím, že byly vymezeny tři stupně ochra-
ny. Nejpřísnější režim (PHO 1. stupně) se týká území bezprostředně kolem 
vzduté hladiny.

Vytyčení PHO provázely četné diskuse s dotčenými subjekty a všichni, 
kteří byli omezeni nad rámec obecně platných předpisů, získali od státu ná-
hrady za ekonomickou újmu. Některá opatření, poplatná původnímu admi-
nistrativně formálnímu pojetí ochrany, se ukázala neúčinná. Proto Povodí 
Moravy, s. p. jako správce vodárenského zdroje vypracoval návrhy na úpra-
vu systému PHO. Je navržena změna rozsahu PHO 1, dále návrhy na řešení 
13 vybraných bodových zdrojů znečištění. Navržené změny se týkají 11ti 
katastrálních území v povodí nádrže Vír.

Hydroenergetické využití
S využitím vodní energie na vodním díle Vír se počítalo již od prv-

ních projektů. Celý systém je tvořen špičkovou vodní elektrárnou (VE 
Vír I) pod hrází nádrže Vír I, průtočnou vodní elektrárnou pod vyrov-
návací nádrží Vír II (VE Vír II) a MVE v závodě ROTTER, s. r. o., 
která byla v provozu ještě před výstavbou VD Vír.

Stavba VE Vír I byla realizována v letech 1947–1957 a nachází 
se na pravobřežní vzdušné patě hlavní hráze. Objekt VE je založen 
na rule ve stejných podmínkách a stejným způsobem jako vlastní 
hráz. Horní stavbu tvoří železobetonová rámová konstrukce s výpl-
ňovým cihelným zdivem. Technologickou část tvoří ocelové tlako-
vé přivaděče DN 2 200 mm zabetonované v tělese hrázových bloků. 
Vtoková část je opatřena česlemi a rychlouzávěrnými klapkami na 
návodní straně a kulovými uzávěry před turbínami. Na přívodní po-
trubí navazují Francisovy turbíny o výkonu 2 x 6,44 MW při hlt-
nosti 2 x 12 m3/s. První turbína byla spuštěna v květnu 1954, druhá 
v únoru 1956.

Uspořádání VE doznalo podstatné změny v rámci zřízení nového 
odběrného objektu pro Vírský oblastní vodovod, kdy ve špičkovém  
provozu zůstalo od roku 2002 pouze jedno turbosoustrojí. Druhé by-
lo nahrazeno novou turbínou s hltností 2,1 m3 a výkonem 1,15 MW. 
Přívodní potrubí nové turbíny bylo napojeno na nově vybudované 
odběrné zařízení s možností odběru ze tří etáží podle okamžitého 
stavu jakosti vody v nádrži. Odpad z turbíny je zaústěn do odběrné 
komory o objemu 950 m3, na kterou je napojen přivaděč do úpravny 
vody ve Švařci. Protože vodu z komory je možno přepouštět také 
do denní nádrže, může být turbína v provozu, i když VOV vodu ne-
odebírá.

VE Vír II  byla uvedena do provozu v listopadu 1952 a je provozo-
vána jako průběžná. Proražením 132 m dlouhého štolového přivaděče 
napříč skalním ostrohem zasahujícím do zákrutu řeky Svratky byl zís-
kán spád max. 13,5 m. Instalovaná turbína typu Kaplan má maximální 
hltnost 8 m3/s  a výkon 742 MW. Na přívodní štolu o průtočné ploše 
5 m2 navazuje ocelové potrubí DN 2 000 mm. K vyrovnání tlakových 
impulsů slouží vyrovnávací komora.

Provoz obou VE, Vír I a Vír II, je dálkově řízen z velínu VE na Víru 
I. Výkon z VE je vyveden do rozvodny v Bystřici nad Pernštejnem. Při 
výpadcích elektrárenského systému dokázala VE Vír I zásobit elek-
třinou celé Bystřicko, především ve své době velmi důležité urano-
vé doly v Dolní Rožínce a okolí. Roční výroba se pohybovala podle 
hydrologické situace v rozmezí od 12 do 20 GWh při průměrné délce 
špičky 3 hodiny ráno a 3 hodiny večer. 

Špičková vodní elektrárna Vír I po dokončení stavby
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 Vír I Vír II

Číslo hydrologického pořadí 4-15-01-037 4-15-01-043
Plocha povodí k profilu hráze 410,5 km2 486,3 km2

Dlouhodobý průměrný průtok 3,64 m3/s 3,84 m3/s
Roční výpar z vodní hladiny 613 mm 
Průměrná roční teplota vody 6,6 °C 
Průměrná roční teplota vzduchu 7 °C 
Stálé nadržení 3,800 mil. m3 0,042 mil. m3

Zásobní objem 44,056 mil. m3 0,186 mil. m3

Ovladatelný retenční objem 5,286 mil. m3 -
Neovladatelný retenční objem 3,051 mil. m3 0,062 mil. m3

Celkový objem 56,193 mil. m3 0,290 mil. m3

Kóta dna údolí 401,45 (402,00) m n. m. 
Kóta dna údolí u hráze 404,25 (404,80) m n. m. 
Kóta hladiny stálého nadržení 421,45 (422,00) m n. m. 377,45 (378,00)  m n. m.
Kóta hladiny zásobního objemu 464,45 (465,00) m n. m. 380,45 (381,00)  m n. m.
Kóta max. hladiny ovladatelného retenčního prostoru 467,05 (467,60) m n. m. .
Kóta max. hladiny neovladatelného retenčního prostoru 468,45 (469,00) m n. m. 
Kóta koruny hráze 470,45 (471,00) m n. m. 382,45 (383,00)  m n. m
Zatopená plocha 223,60 ha 12,5 ha
Typ hráze betonová, gravitační desková, železobetonová, Amburdsen
Délka hráze v koruně 390,0 m 165,0 m
Výška hráze nade dnem 66,2 m 11,0 m
Bezpečnostní přeliv

typ korunový, nehrazený korunový s klapkou
počet polí/délka přelivu 5/12,0 m 2/14,0 m
kapacita při max. hladině 200 m3/s 200 m3/s

Spodní výpustě
počet/průměr 2/1800 mm 1/800 mm
kapacita při max. hladině 2 x 56 m3/s 16,4 m3/s
typ uzávěru rozstřikovací stavidlo

Zaručený odtok z nádrže 2,30 m3/s 2,30 m3/s
Snížení povodňového průtoku Q100 pův./sníž. 150 m3/s; 105 m3/s 150 m3/s; 105 m3/s
Vodní elektrárna
původní stav počet turbín 2/Francis 1/Kaplan
 hltnost 2 x 12 m3/s 1,7–8,0 m3/s
 spád 18,0–65,0 m 10,0–13,5 m
 výkon 2 x 6,0 MW 0,730 MW

nový stav  turbína špičková 1/Francis
 hltnost 12 m3/s
 spád 18,0–65,0 m
 výkon 6,0 MW
 turbína průběžná 1/Francis
 hltnost 2,15 m3/s
 výkon 1,15 MW

Pozn. 1  Údaje o nadmořské výšce jsou uváděny ve výškovém systému Balt po vyrovnání, údaje v závorkách udávají dříve užívané hodnoty
v systému Jadran.

Pozn. 2 Změny ve VE Vír I nastaly při budování odběru pro VOV a jsou platné od roku 2002.

Technické parametry vodních děl Vír I a Vír II
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