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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

M. M a t u 1 a : Na najvyššej priehrade sveta 
(Bratislava 13. 2. 1986) 

Priehrada Nurek na rieke Vachš v Tadži
kistane je unikátna tým, že vodnú nádrž s ob
sahom 10,5 biliónov m3 vody vytvorili pomo
cou 300 m vysokej sypanej hrádze, ktorá 
je t. č. najvyššou zo všetkých priehrad sveta 
tohto typu, hydroenergetický komplex je po
stavený v seizmicky vysokoaktívnej oblasti, 
v elektrárni s 9 turbogenerátormi s celkovým 
výkonom 2700 MW sa vyrába najlacnejšia 
elektrická energia v ZSSR a tým, že elektrina 
vyrobená na prv zapojených blokoch pokryla 
už v poslednom roku výstavby (1980) cel
kové náklady na výstavbu diela. 

Na rieke Vachš, bohato zásobovanej vodou 
z obrovských Tadovcov TanŠanu, vybudujú 8 
elektrární s inštalovaným výkonom 8708 MW. 
Voda zároveň pomôže zdvojnásobiť zavlažované 
územie Tadžikistanu, Turkménska, Kirgizska a 
Uzbekistanu. 

Hydroenergetický uzol Nurek pozostáva z 
hlavnej sypanej hrádze, pravostranných tune
lových privádzačov, povrchovej hydrocentrály 
a z Iavostranných obtokových tunelov na od
vádzanie prebytočného prietoku. 

Priehrada má morfologicky výhodný profil: 
nad 100 m širokým dnom údolia v strmých 
svahoch (35 — 45°) vystupujú kriedové sú
vrstvia nepravidelne sa striedajúcich pieskov
cov a prachovcov s celkovým úklonom 30 — 
35°. Horniny poskytujú priehrade pevný a málo 
stlačiteľný podklad. Sú stredne rozpukané, a 
preto sa pod hrádzou musela robiť až 80 m 
hlboká tesniaca injekčná clona, ktorá nadvä
zuje na tesniace hlinité jadro sypanej hrádze, 
zapustené až 30 m do skalného podkladu v 
dne údolia i vo svahoch. Tesniace jadro v 
strede hrádzového telesa je z kamenitohlini
tého materiálu mohutných náplavových kuže
ľov (11 mil. m3). Ostatnú časť hrádze vybudo
vali zo štrku (40 mil. m3), ktorý vyťažili z 
10 — 35 m hrubej výplne riečneho dna iba 
4 km od priehrady. 

Obavy vyvolávalo mohutné sofné teleso v 
hlbke 1000 m pod priehradou a 450 m pod 
hydrocentrálou. Lenže výskum preukázal, že 
soľou silne nasýtenú podzemnú vodu vytlačí 
filtračný prúd z naplnenej hrádze počas 50 
rokov a len potom sa sofné teleso bude môcť 
vylúhovať, a to rýchlosťou asi 30 cm za 100 
rokov, čo nenaruší stabilitu priehrady. 

Výstavbu Iavostranných obtokových tunelov na 
odvádzanie vody počas výstavby, ako aj na 
vypúšťanie vody z vodnej nádrže veľmi skom
plikovali zlomové poruchy, pozdĺž ktorých sa 
dodnes zaznamenávajú diferenčné pohyby a 
silné porušenie hornín až do hrúbky 25 m. 
Málo porušené horninové masívy na pravej 
strane údolia poskytovali pri budovaní pri
vádzacich tlakových tunelov a hydrocentrály 
oveľa priaznivejšie podmienky. 

Vodná nádrž má obrovský objem — 10,5 km3 

vody. Jej hladina kolíše v amplitúde až do 
50 m. Susedné údolia nie sú tak hlboko za
rezané, preto voda do nich nemôže prenik
núť. 

Hrozilo, že po naplnení nádrže sa zintenzív
nia seizmické otrasy a vzniknú svahové de
formácie, ktoré by mohli ohroziť vodné dielo. 
Regionálna seizmicita je tu 8° MKS. Vzhľadom 
na aktívne zlomy v priestore priehrady ju 
zabezpečili na 9° MKS hlavne 20 — 40 m 
hrubými pritažovacími prizmami z lomového 
kameňa na obidvoch stranách sypanej hrádze. 
Aj ked napĺňanie nádrže vyvolalo seizmické 
otrasy, ich intenzita i magnitúda sú nižšie než 
úroveň prírodnej regionálnej seizmicity, proti 
nepriaznivým vplyvom ktorej je dielo zabezpe
čené. Podľa prepočtov môže v dôsledku pretvá
rania brehov umelého jazera dôjsť k rôznym 
zosuvom dosahujúcim vcelku až 200 mil. m3 

hornín, čo sú však len 2 % objemu nádrže. 
Možnosť zosuvu s katastrofálnymi dôsledkami 
(typu Vajont) prognóza vylúčila. 

Nurek, najvyššia priehrada sveta, spoľahli
vo a úspešne pracuje, ale asi 70 km od nej 
sa už buduje dalšia — Rogunská priehrada, 
ktorá bude až 335 m vysoká., 


