
Řeka Chrudimka  
Přehrada Seč se nachází na řece Chrudimce v centrální části Železných hor. Chrudimka 
pramení v Železných horách asi 7 km jihovýchodně od Hlinska ve výšce 705 m n. m., 
nedaleko hlavního evropského rozvodí mezi úmořím Severního a Černého moře. Celková 
délka toku Chrudimky je 109 km, ústí zleva do Labe v Pardu bicích. Na Chrudimce byly ve 
20. století postaveny tři přehrady – Hamry, Seč a Křižanovice. 
 

Historie vodního díla 
Průtoky v řece Chrudimce před výstavbou přehrad značně kolísaly, od minimálního 
průtoku 0,03 m3/s v suchém období až po katastrofální průtok 200 m3/s při povodních.  
V 19. století se velké povodně na Chrudimce vyskytly v letech 1804, 1854, 1860, 1880, 1883 
a 1897 a všechny měly na svědomí značné materiální škody i ztráty lidských životů.  
S ohledem na tyto události se podařilo v roce 1903 prosadit do Generálního programu 
upravování řek v Království českém také výstavbu přehrad nad obcí Hamry, u Seče a pod 
Křižanovicemi. Pro omezené finanční prostředky byla v letech 1907–1912 vybudována 
pouze jedna z nich, a to Hamry na horním toku Chrudimky. Díky ní se zlepšily průtoky  
v době sucha, ale objem nádrže nestačil k dostatečnému zadržení velkých vod. Proto byla 
v letech 1924–1934 postavena na středním toku Chrudimky přehrada Seč, jejímž hlavním 
úkolem byla právě ochrana území pod ní před povodněmi. Přehrada Seč byla postavena 
podle projektu přednosty oddělení pro stavbu údolních přehrad Zemské komise pro úpravu 
řek Ing. Jaroslava Ctibora. Stavbu zahájila firma Podnikatelství Ing. Vendelín Dvořák, civilní 
inženýr kulturní v Pardubicích. Tato firma se však během stavby dostala do finančních 
potíží a vyhlásila úpadek. Dokončením prací byla pověřena stavební firma Nekvasil,  
stav. akc. spol., Praha. Žula na stavbu byla dovážena z lomu v Libkově, vzdáleného 7 km, 
na její dopravu byla zřízena lanovka. Energetická část vodního díla byla budována v letech 
1940–1947. 

 

Účely vodního díla 

Hlavními účely přehradní nádrže jsou zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 
akumulace vody pro vodárenské účely, zmírnění průchodu velkých vod v území pod 
přehradou, energetické využití vody a rekreace. 

 

Vodní dílo 
Přehradní hráz Seč je gravitační, zděná z lomového kamene, půdorysně obloukovitě za -
křivená. V tělese hráze je vedena revizní chodba. V rozšíření koruny hráze je umístěno 
ovládání návodních uzávěrů výpustí a strojovna rychlouzávěrů přivaděče vodní elektrárny. 
Po koruně hráze vede silniční komunikace, která na levém břehu navazuje na silniční 
tunel.  
Pro vypouštění vody z nádrže slouží celkem čtyři spodní výpusti umístěné ve střední části 
hráze. Každá spodní výpust je vybavena třemi uzávěry. Na potrubí levé spodní výpusti za 
prvním uzavíracím šoupětem je instalováno čerpadlo pro energetické využití zůstatko -
vého průtoku z nádrže (MVE Seč II). Vpravo od spodních výpustí je umístěn dvouetážový 
vodárenský odběr pro úpravnu vody Seč. Vlevo od spodních výpustí se nachází samostatný 
manipulační objekt přivaděče vodní elektrárny Seč I. Trubní přivaděč o průměru 2 000 mm 
má celkovou délku 1 280 m a končí ve vyrovnávací komoře nad vodní elektrárnou. Unikátní 
původní dřevěné potrubí umístěné na terénu, které sloužilo od roku 1947 do roku 2009, 
bylo nahrazeno potrubím ocelovým. Špičková vodní elektrárna Seč I s jednou Francisovou 
turbínou je umístěna na levém břehu Chrudimky. 
Pro převádění povodňových průtoků je vodní dílo Seč vybaveno nehrazeným bezpečnost-
ním přelivem situovaným nedaleko hráze na levém břehu nádrže. Voda je ze spadiště 
přelivu odváděna stupňovitou dlážděnou kaskádou do vývaru na levém břehu a následně 
do koryta v podhrází.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Vyrovnávací nádrž Padrty 
Součástí hydroenergetické části díla je vyrovnávací nádrž Padrty, umístěná asi 2,8 km od 
hráze seč ské přehrady. Hráz nádrže Padrty o výšce 8 m nade dnem údolí je zemní s vnitř -
ním železobetonovým těsnícím jádrem. Půdorysně je hráz přímá, vybavená dvěma 
spodními výpustmi a nehrazeným korunovým přelivem. Při pravém břehu je umístěna 
malá vodní elektrárna se dvěma turbínami typu Bánki. Nádrž Padrty slouží k vyrovnávání 
nerovnoměrně zpracovávaných průtoků ve špičkové vodní elektrárně Seč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zříceniny hradů Oheb a Vildštejn 
V blízkosti hráze přehrady jsou zříceniny dvou hradů. Na pravém břehu na vysoké skále 
nad hladinou je hrad Oheb, který je přístupný po turistické cestě, nad silničním tunelem na 
levém břehu stával hrad Vildštejn, který je nepřístupný. Zatopením údolí vznikl v nádrži 
ostrov, který využívali vodní skauti. 
 

 
The Seč Dam is situated on the Chrudimka River, in the central part of the 
Železné Mountains. After the catastrophic flood of 1880, the construction of 

three dams on the Chrudimka River was pushed through within the General Programme 
of Training Rivers in the Bohemian Kingdom. Due to limited finance, the Seč Dam was built 
as late as 1924–1934. The construction of a peak-load hydropower plant was completed in 
1947. The main purposes of this reservoir are maintaining the minimum residual flow, water 
storage for drinking water supply, the flood mitigation in the downstream territory, power 
generation and recreation.  
 
The Seč dam has a masonry gravity body made of granite rock; it is arch-shaped in plan. 
An inspection gallery is led through the dam body. The widened dam crest houses the 
machine room of upstream outlet gates and the machine room of rapid closing gates of the 
penstock for the hydropower plant.  
 
Water is released from the reservoir through a total of four bottom outlets situated in the 
central part of the dam. Each bottom outlet is fitted with three outlet valves. A small 
hydropower plant, installed on the left bottom outlet, use constant outflow for power 
generation. Next to the outlets on the right is located a two-level water intake structure for 
the Seč water treatment plant. To the left of the bottom outlets, a valve housing of the Seč 
hydropower plant penstock is situated. The pipe penstock, 2 000 mm in diameter, has  
a total length of 1 280 m and terminates in the compensating chamber above the 
hydropower plant. The Seč peak-load hydropower plant with one Francis turbine is situated 
on the left bank of the Chrudimka River. 
 
Flood water passes through an uncontrolled spillway situated on the left reservoir bank 
near the dam. Water from the spillway apron is carried down a stepped paved cascade into 
a stilling basin and further into the riverbed below the dam.  
 
The hydroelectric part of the dam includes the Padrty regulating reservoir to compensate 
outflow from the peak-load hydropower plant. The earthfill dam with an inside reinforced 
concrete core is 8.0 m high. The Padrty dam is fitted with two bottom outlets, an 
uncontrolled crest spillway and a small hydropower plant at the right bank.

Situace vodního díla

Staveniště a proražený tunel (1930)Žlaby převodu Chrudimky přes staveniště (1925)
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 Technické údaje / Technical details 
 
Vlastník / Owner Česká republika 
Správce, provozovatel / Operator Povodí Labe, státní podnik 
Účel nádrže / Purpose ochrana před povodněmi, nadlepšení průtoků, energetika, vodárenský, 

rekreace / flood protection, flow enhancement, hydropower generation,  
water supply, recreation 

Výstavba / Construction period 1924–1934 
 

Hydrologie / Hydrology  
Vodní tok (říční km) / River (fluvial km) Chrudimka (50,722) 
Plocha povodí k profilu hráze / Catchment area 216,54 km2 
Průměrný průtok / Mean flow 2,3 m3.s–1 
100letý průtok / 100 year flood flow 157 m3.s–1 

 

Hráz / Dam  
Typ / Type gravitační, zděná z lomového kamene / gravity, masonry dam 
Výška (nad základovou spárou) / Height (above foundations) 42,0 m 
Výška (nad terénem) / Height (above terrain) 35,5 m 
Délka v koruně / Crest lenght 165,0 m 
Nadmořská výška koruny / Crest elevation 491,11 m n. m. 

 

Nádrž / Reservoir   
Zatopená plocha (486,81 m n. m.) / Reservoir water surface 165,99 ha 
Zásobní objem (469,61–486,81 m n. m.) / Active storage 14,017 mil. m3 

Ochranný objem (486,81–490,11 m n. m.) / Flood storage 6,475 mil. m3 
Celkový objem nádrže (ke kótě 490,11 m n. m.) / Reservoir capacity (total) 21,795 mil. m3 

 

Spodní výpusti / Bottom outlets   
Počet, průměr potrubí / 2 x hrázová / bottom DN 1 500 mm 
Number, conduit diameter 2 x hrázová / bottom DN 700 mm 
Počet uzávěrů / Number of valves (gates) DN 1 500 mm hrázová / bottom 2 × 3 

DN 700 mm hrázová / bottom 2 × 3 
Typ uzávěrů / Valve (gate) type hrázová / bottom DN 1 500 

návodní tabulový / upstream sluice gate 
šoupátkový / sluice valve 
provozní šoupátkový / sluice valve (control) 

hrázová / bottom DN 700 
návodní tabulový / upstream sluice gate 
šoupátkový / sluice valve 
provozní šoupátkový / sluice valve (control) 

Maximální kapacita (celkem) / Maximum outlet capacity (total) 81,86 m3.s–1 

 

Bezpečnostní přeliv / Spillway  
Typ / Type nehrazený, přímý / uncontrolled spillway 
Délka přelivné hrany / Spillway edge lenght 65 m 
Maximální kapacita / Maximum capacity 170 m3.s–1 

 

Vodní elektrárny / Hydropower plants   
Výstavba / Construction period MVE Seč I 1947 

MVE Seč II 1996 
MVE Padrty 1992 

Počet a typ turbín / Number and type of turbines MVE Seč I – Francisova / Francis 1 ×  
MVE Seč II – čerpadlo / pump 1 ×  
MVE Padrty – Bánki / Banki 2 ×  

Instalovaný výkon / Installed capacity MVE Seč I 3 040 kW  
MVE Seč II 30 kW 
MVE Padrty 60 kW 

Spád / Rated head MVE Seč I 44,7 m  
MVE Seč II 27,0 m 
MVE Padrty 5,0 m  

Hltnost turbín / Maximum utilizable flow MVE Seč I 9,50 m3.s–1 

MVE Seč II 0,14 m3.s–1 

MVE Padrty 2,48 m3.s–1


