
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto 
protipovodňového celku představuje 
přehrada Nové Heřminovy. Připomí-
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel 
obce Nové Heřminovy byla vládou 
České republiky v roce 2008 vybrána 
a schválena jako kompromisní řešení 
tzv. malá varianta původně navrže-
né přehrady, která byla posouzena 
mnoha studiemi a výpočty odborníků 
v oboru. Díky této přehradě, která 
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou 

součástí zmíněného protipovodňového 
komplexu, budou před velkou vodou 
chráněni tisíce obyvatel a jejich maje-
tek podél řeky Opavy – a to od Nových 
Heřminov (včetně města Krnova, které 
je velkou vodou zasahováno téměř 
každoročně) až po město Opavu. Přes-
tože přehrada představuje nezbytné 
solidární řešení pro celé ohrožené údo-
lí a její realizaci podporují v součas-
nosti všechny dotčené obce v lokalitě 
(s výjimkou několika obyvatel a vedení 

obce Nové Heřminovy), vzniká okolo 
této stavby – bohužel – stále mnoho 
nepravd a zkreslených informací.

Cílem je přinášet vám pravdivé a ne-
zkreslené informace o vývoji a prů-
běhu protipovodňových opatření 
na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj 
„Vodohospodáři informují“ budeme 
vydávat každé dva měsíce v tištěné 
podobě a bude zdarma k rozebrání 
na obecních/městských úřadech v ob-

cích i městech ležících v povodí hor-
ního toku řeky Opavy. V elektronické 
podobě vám bude k dispozici na našich 
webových stránkách www.pod.cz.

V prvním čísle tohoto zpravodaje 
jsou zmíněny nejdůležitější události 
ve vývoji protipovodňových opatření 
ve vašem regionu za poslední dobu. 
Za všechna opatření upozorním ales- 
poň na dokončení projektové doku-
mentace a podání žádosti o územní 
rozhodnutí, včetně vyjádření Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje 
z konce loňského roku (podrobnosti  
se dočtete uvnitř zpravodaje). 

K průběžnému aktuálnímu informová-
ní o vývoji projektu protipovodňových 
opatření na horní Opavě a zejména 
největší a nejvýznamnější stavby 
tohoto komplexu – tedy přehrady 
Nové Heřminovy, bez níž to opravdu 
nepůjde! – jsme upravili i naše webové 
stránky. Veškeré potřebné informace 
tak naleznete i na www.pod.cz, pod 
záložkou Přehrada Nové Heřminovy. 

Věřím, že se vám zpravodaj bude líbit 
a bude vám sloužit jako zdroj zajíma-
vých a podnětných informací o proti-
povodňové situaci ve vašem regionu.

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel  
státního podniku Povodí Odry
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Byl dokončen další 
stupeň projektové 
dokumentace  
pro vodní dílo  
Nové Heřminovy
Dokumentace obsahuje prove-
dení geologických průzkumů, 
statické výpočty či výzkumné 
práce. Součástí jsou i podklady 
pro dokončení majetkoprávní-
ho vypořádání. 
Čtěte na straně 4
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Vodní nádrže slouží lidem 
v době sucha i povodní 
Vážení čtenáři, loni uplynulo přesně 20 let od ničivých katastrofálních povodní v tomto regionu, které jistě všichni máme stále v živé paměti. Proto, 
abychom do budoucna zabránili jejich opakování nebo alespoň následky velkých povodní mohli výrazně zmírnit (protože není v síle člověka přírodě 
na 100 % poručit), připravujeme a postupně realizujeme řadu staveb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu nazvaného Protipovodňová opatření 
na horním toku řeky Opavy. 
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Vláda ČR schválila peníze na výkupy spojené s realizací přeložky silnice I/45 
Loni v červenci vláda schválila pro státní podnik Povodí Odry finanční prostředky na výkupy spojené s I. etapou  
stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor. Výkupy budou probíhat v období let 2018 až 2019 a i v tom- 
to případě bude ocenění majetku vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008.   
Čtěte na straně 3
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Rekonstrukce  
jezu Kunov
Představuje další významnou 

stavební akci, která bude v le-

tošním roce zahájena v rámci 

projektu Opatření na horní 

Opavě. Hlavním účelem rekon-

strukce jezu Kunov je zajištění 

vzdouvání vody v tomto profilu, 

umožnění odběru vody do pra-

vobřežního náhonu, zajištění 

migrační prostupnosti profilu, 

vytvoření možnosti zachytávání 

ropných látek na toku, plnění 

funkce měřicího místa pro plá-

nované vodní dílo Nové Heřmi-

novy a stabilizace podélného 

sklonu koryta. Zahájení prací se 

předpokládá letos v září.

Čtěte na straně 3
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Úloha přehrad na severní Moravě a ve Slezsku
Region severní Moravy a Slezska zažil za posledních 25 let několikrát projevy extrémního počasí. Ze všech těchto epizod nejvíce vyčnívají katastrofální povodně 
v roce 1997 s dvaceti oběťmi na životech a velké sucho v roce 2015, kdy hrozilo omezení dodávek vody.

 Zásobování pitnou vodou je v regionu 
zajištěno z více než 80 % z údolních 
nádrží (přehrad) Šance a Morávka v Bes-
kydech a Kružberk se Slezskou Hartou 
v Jeseníkách. Dodávky vody pro průmysl 
jsou zajištěny z 60 % přímo z přehrad 
Žermanice, Olešná a Těrlicko a z dalších 
30 % z toků, v nichž přehrady nadlep-
šují průtoky. Přehrady jsou mezi sebou 
vzájemně propojeny prostřednictvím 
převodů vody a odběratelských potrub-
ních sítí v celou vodohospodářskou 
soustavu, která je klíčovým vodním 
zdrojem a závisí na ní život v regionu. 
Tomu by také měla odpovídat spolehli-
vost jejich hlavních funkcí – povodňové 
ochrany a zásobování vodou. Pokud se 
podíváme na chování přehrad a celé 
jejich soustavy v krizových situacích, 
je třeba začít povodněmi v roce 1997. 
Z delšího odstupu lze vidět kontrast 
v situaci na Ostravici a Moravici, kde se 

díky přehradám podařilo udržet řeky 
v korytech, oproti situaci na ostatních 
tocích, zejména Opavě, kde došlo k cel-
kové devastaci údolí, vyšším škodám 
i vyššímu počtu ztrát na lidských živo-
tech. Přehrady v roce 1997 zachytily 78 
mil. m3 vody, fungovaly na hranici svých 
možností, ale zachránily před zaplave-
ním například Frýdek-Místek či velkou 
část Ostravy. Podobně zafungovala 
ochranná funkce beskydských nádrží 
i za povodně v roce 2010. Jiným druhem 
zatěžkávací zkoušky pro přehrady byla 
situace za mimořádného sucha v roce 
2015, které začalo v červnu a skončilo 
po více než osmi měsících v únoru roku 
2016. V soustavě nádrží bylo nutné pro-
vést mimořádné manipulace, přesuny 
odběrů mezi nádržemi a dalšími zdroji 
u vodárenské i průmyslové části sou-
stavy. K překonání sucha bylo využito 
79 % prostor beskydských vodárenských 

nádrží, v záloze však zůstávala jesenická 
část soustavy. Za celou dobu nedošlo 
k přerušení ani omezení dodávek pitné 
vody z nádrží, naopak se jejich vodou 
zásobovala místa s kolabujícími pod-
zemními zdroji. U průmyslové části 
bylo využito 68 % všech prostor nádrží, 
za dobu sucha došlo k dohodnutému 
částečnému omezení dodávek vody, 
které však nevedlo k omezení výroby 
v zásobovaných podnicích. Přehrady tak 
za období posledních třiceti let pro-
kazují nezastupitelnou roli pro region 
severní Moravy a Slezska. Evidentní 
to bylo i v loňském roce, který začal 
neobvyklým jarním suchem již v dubnu. 
To nádrže překonaly díky zásobám vody 
z tání sněhu. Sucho bylo přerušeno až 
extrémními srážkami v červenci, které 
byly ale přehradami zachyceny a využity 
k překonání druhé, neméně intenzivní 
fáze sucha, která skončila až mimořád-

nými srážkami v prosinci a lednu. Pokud 
tedy měl být loňský rok jakousi „ochut-
návkou“ budoucího počasí, dokážou 
v něm přehrady obstát.

Úspěšnému fungování přehrad 
významně napomáhá také současný 
technologický pokrok. Zdokonalu-
jí se matematické modely chování 
atmosféry, zvyšuje se výpočetní výkon 
počítačů a s tím roste i kvalita a doba 
předpovědi počasí a v návaznosti 
na to předpovědi průtoků. Přehrady 
tak mohou na blížící se srážkové situ-
ace reagovat s předstihem a účinněji 
tlumit povodně. Už zlepšení kvality 
předpovědi před povodní v roce 1997 
a před povodní v roce 2010 bylo 
markantní. Zvýšení kvality řízení 
přehrad může dnes nastat i v oblasti 
zásobování vodou. Využití současných 
statistických metod umožňuje upra-

Povodí Odry letos zahájí výstavbu 
ochranných hrází v Holasovicích
Jedná se o další stavební akci v rámci projektu Opatření na horní Opavě. 
Místem stavby je pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení 
prací je plánováno na srpen 2019, v současné době probíhá výběrové říze-
ní na zhotovitele této stavby.

Přehrady a klimatická změna
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Čtěte na straně 2



Skutečnost je taková, že experti z VUT 
v Brně a ČVUT v Praze (zabývající se 
celý svůj profesní život problematikou 
vodního hospodářství) studii Ing. Čer-
máka (stejně jako řadu dalších studií 
a podkladů s návrhem řešení účinné 
protipovodňové ochrany v regionu 
od různých autorů) řádně posoudi-
li a jednoznačně se postavili proti 
návrhu této studie, jejíž podstatou je 
fakt, že se každá obec má starat jen 
o sebe a řešit ochranu na svém území. 
Tento návrh je nesystémový, protože 
posouvá celý problém po proudu řeky. 
Vyloženě špatný pak byl závěr stu-
die, v němž se tvrdí, že Krnovem lze 
s minimálním zásahem do zástavby 
provést výjimečnou povodeň z roku 
1997. Studie je pouze dílčí a neřeší 
oproti komplexní variantě s přehradou 
ani hraniční tok Opavy se sousedním 
Polskem, ani město Opavu. Mimo 
jiné přehrada řeší také povodňovou 
ochranu obce Nové Heřminovy, a to 
až na stoletou vodu. 

Vedení obce Nové Heřminovy se za-
štiťuje výsledky referenda z roku 
2008, ve kterém se pouze 55 obča-
nů vyslovilo proti přehradě. Přitom 
následně 67 občanů Nových Heřminov 
aktivně ve své petici vyzvalo vedení 
obce k vyhlášení nového referenda 
o přehradě. To ale vedení obce odmít-
lo. Stejné vedení obce nyní za každou 
cenu zaujímá extrémní postoj, kterým 
se snaží vnutit jednotlivým obcím v re-
gionu svůj pohled na svět – tj. chraňte 
se proti povodni každá sama. Tento 
postoj je poněkud sobecký a hlavně 
nesystémový. Povodeň nerespektuje 
hranice jednotlivých obcí. Vedení 
obce si přitom neuvědomuje, že i její 
obyvatelé jsou každý den ohroženi 
povodněmi, a to prakticky v každém 
domě. Lze si tak položit otázku, 
zda vedení obce hájí skutečně zájmy 
svých spoluobčanů?

Ohroženo 16 000 lidí
V dosahu stoleté vody žije v okolí řeky 
Opavy pod připravovanou přehradou 
16 000 obyvatel. Všichni tito obyva-
telé jsou přímo či nepřímo ohroženi 
potenciální povodní, 2000 z nich je 
při větší povodni navíc přímo ohrože-
no na životě! 

Profi l přehrady Nové Heřminovy byl 
registrován zemskou vládou ve Slez-
sku již v roce 1911. V roce 1953 byla 
údolní nádrž Nové Heřninovy součástí 
státního vodohospodářského plánu. 
Návrh na komplexní řešení povodňové 
ochrany v povodí horní Opavy se začal 
zpracovávat od povodně, která tragic-
ky postihla oblast východní Moravy 
a Slezska v roce 1997, a to zvláště re-
gion Krnovsko a Opavsko. V roce 2003 
pak schválilo realizaci přehrady Nové 
Heřminovy Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje. 

Kompromisní řešení – menší 
přehrada
Na základě mnoha studií, rozborů 
a výpočtů od různých autorů vláda ČR 
vybrala a přijala 21. dubna 2008 kom-
promisní usnesení č. 444 „ke konečné 
variantě opatření na snížení povodňo-
vých rizik v povodí horního toku řeky 
Opavy s využitím přírodě blízkých 
povodňových opatření“ – tedy variantu 
menší přehrady v Nových Heřmino-
vech, i když varianta s větší nádrží 
o velikosti 36 mil. m3 umožňovala vyšší 
ochranu před povodněmi i suchem 
a navíc byla také levnější. Hlavním 
důvodem volby této varianty řešení 
bylo zachování obce Nové Heřminovy. 

Tento fakt svědčí o maximálně citlivém 
přístupu a snaze respektovat zájmy 
obce a jejích obyvatel. Výsledkem bylo 
sestavení kompromisní varianty vý-
stavby menší nádrže Nové Heřminovy 
s celkovým objemem cirka 15 mil. m3 
v kombinaci s dalšími opatřeními 
na ochranu obyvatel a jejich majetku 
v okolí horní Opavy (např. protipovod-
ňové úpravy říčního koryta pod nádrží 
přes obce Zátor, Brantice a Krnov až 
do Holasovic a také výstavba několika 
suchých nádrží). 

Studie Ing. Čermáka je zastaralá 
a její závěry jsou z pohledu 
komplexního řešení daného 
problému nepřijatelné
Vznikla v letech 2004 a 2005, tedy 
v době, kdy se připravovala varianta 
tzv. velké přehrady, jež se vyznačovala 
zásahem do celé obce. Studie je tak 
dobou svého vzniku zastaralá a i ne-
přijatelná z mnoha důvodů:

1) Studie navrhuje řešení, ve kterém 
se má každá obec starat formou ohrá-
zování toku sama o sebe. Tím se ale 
zvyšuje a zrychluje povodeň směrem 
po proudu. Tato koncepce je nesysté-
mová, neakceptovatelná a nepodporují 
ji ani připravované dotační programy.

2) Studie má pro seriózní vodohos-
podáře nepřijatelné závěry. Napří-
klad tvrzení, že Krnovem lze provést 
povodeň z roku 1997, aniž by došlo 
k vážným zásahům do zástavby. Ten, 
kdo zažil v roce 1997 v Krnově po-
vodeň, při níž bylo zaplaveno téměř 
celé město, si udělá o tomto tvrzení 
obrázek sám.

3) Studie neřeší důležitý navazující 
mezistátní hraniční úsek od Krnova 
po Opavu ani město Opavu jako nej-
větší město na této řece.

„Studii Ing. Čermáka odborníci z vy-
sokých škol na vodohospodářskou 
problematiku objektivně vyhodnotili již 
před rokem 2008. V rámci současného 
řešení byly některé použitelné části 
z této studie již převzaty. Jedná se napří-
klad o zkapacitnění koryt a propojení 
řeky do městského prostředí v Krnově. 
S některými závěry studie ale souhlasit 
zásadně nelze. Nelze například v povo-
dňové ochraně použít v takovém měřít-
ku jenom zkapacitnění koryt a výstavbu 
hrází, jak navrhuje studie. To by vedlo 
ke zrychlení a zvýšení kulminace povo-
dně a negativně bychom ovlivnili 
hraniční úsek řeky Opavy pod Krno-
vem a ohrozili sousední Polsko i město 
Opavu. Toto řešení by také bylo v rozpo-
ru s tzv. Povodňovou směrnicí Evropské 
unie, která řeší vztahy mezi sousedními 
státy na hraničních tocích. Místo, aby-
chom povodeň zpomalovali a snižovali 
její kulminaci, tak bychom tímto opatře-
ním činili pravý opak. Nerealistické sliby, 
které studie obsahuje, dokázaly i již rea-
lizované projekty úpravy Opavy v Krno-
vě,“ vysvětluje technický ředitel státní-
ho podniku Povodí Odry Petr Březina 
a dodává: „Takovéto stavby budou mít 
vždycky své zastánce a odpůrce. Nejde 
se zavděčit všem. Z hlediska ochrany 
obyvatel a jejich majetku je ale tato 
stavba nevyhnutelná. Uvědomme si, že 
kvůli nekompromisnímu a nesouhlasné-
mu postoji vedení obce Nové Heřminovy 
dochází k prodlužování povodňového 
ohrožení mnoha tisíc obyvatel regionu, 
což je od odpůrců přehrady nezodpověd-
né a nesolidární! A právě tomu bychom 
se chtěli vyhnout. Spolupráce je výhod-
nější pro všechny.“ 

redakce

Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla 
vybrána malá varianta přehrady

Protipovodňová opatření na horní Opavě | 01/20182

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové 
Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení 
obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským 
sdružením Unie pro řeku Moravu, tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává názor, že lze Krnovsko bezpečně ochránit před povodněmi i bez 
přehrady a „jen“ pomocí zkapacitnění koryt a stavby říční hráze ve všech obcích a městech na řece. 
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„Čermákova studie“ 
autorů Ing. Václava 
Čermáka a Ing. Heleny 
Králové, CSc., nazvaná 
Zkapacitnění koryta 
řeky Opavy v Krnově 
a začlenění toku 
do struktury města
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Povodí Odry řeší dotazy týkající se protipovodňových opatření  
na horní Opavě s občany individuálně
Státní podnik Povodí Odry pozastavil 
činnost informačního centra v Nových 
Heřminovech. Dotazy obyvatel Nových 
Heřminov i ostatních obcí a měst na horní 
Opavě v rámci realizace protipovodňových 
opatření v této oblasti řeší od letošního 
roku na základě individuálně sjednaných 
schůzek, které budou zaměřeny na kon-
krétní dotazy či požadavky. V současnosti 

se tato alternativa jeví pro jednotlivé 
tazatele jako pohodlnější a zajímavější.

Povodí Odry se k tomuto kroku rozhodlo 

vzhledem k posunu v přípravách a reali-

zaci protipovodňových opatření na horní 

Opavě, kam patří také stavba přehrady 

Nové Heřminovy. Podnik tak bude moci 

pružněji reagovat na konkrétní požadav-
ky občanů. Zároveň tím dává možnost ob-
čanům, aby si sami zvolili termín schůzky, 
který jim bude časově vyhovovat.

V případě zájmu je možné si sjednat 
schůzku prostřednictvím e-mailové adre-
sy státního podniku Povodí Odry info@
pod.cz. Přímo v tomto e-mailu již lze na-

vrhnout termín a místo konání schůzky 
včetně řešené problematiky. Současně 
je možné využít kontaktní formulář na 
www.pod.cz – Přehrada Nové Heřmi-
novy. Zájemci, kteří nemají možnost 
komunikovat prostřednictvím e-mailu, 
mohou v pracovní dny volat na telefonní 
čísla 596 657 111 a 596 657 208.
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Účelem výstavby ochranných hrází 
v obci Holasovice je ochrana obyvatel 
a zástavby této obce před povodněmi 
na úroveň odpovídající návrhovému 
průtoku (Q100 ovlivněný transformací 
VD Nové Heřminovy) s bezpečnostním 
převýšením min. 0,6 m. Díky tomu-
to opatření dojde k omezení rozlivů 
povodňových průtoků na pravém břehu 
řeky Opavy.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že 
architektonické, výtvarné a materiálo-
vé řešení stavby je navrženo, tak aby 
nenarušovalo ráz krajiny. Pro stavbu 

byly v maximální možné míře vybrány 
přírodní materiály (kámen, zemina, 
ohumusování a osetí). Architektonické 
řešení zohledňuje stavebnětechnické 
požadavky kladené na konstrukce, 
železobetonové konstrukce objektů 
jsou v maximální možné míře obsypány 
zeminou se zatravněním, tak aby byla 
minimalizována velikost viditelných 
částí konstrukcí. 

Hlavní stavební činnost bude zamě-
řena na zemní práce (výkopy a ná-
sypy), komunikace na koruně hráze, 
kamenné opevnění, železobetono-

vé konstrukce hrázových propustí 
a odvodňovací příkop, zatrubnění, 
gabionové a železobetonové prefabri-
kované zídky. V rámci stavby se počítá 
s pořízením jediného technologického 
zařízení, a to povodňového mobilní-
ho čerpadla pro přečerpávání vody 
během povodní z jímky v km 1,339 
do řeky Opavy.

Nejrozsáhlejším stavebním objektem 
v rámci této akce bude ochranná hráz, 
která bude v kontaktu se všemi ostat-
ními samostatnými stavebními objek-
ty. V rámci tohoto stavebního objektu 

budou provedeny všechny násypy 
(včetně zásypů stavebních jam hrázo-
vých propustí a dalších objektů).
Samotná trasa ochranné hráze je 
navržena v prostoru mezi břehovou 
hranou a stávající zástavbou rodin-
ných domů, tak aby s ohledem na svůj 
účel nezhoršila stávající průtokové 
poměry v území a zároveň aby byly 
minimalizovány zábory soukromých 
pozemků. Pod dolním koncem zástav-
by bude trasa hráze vedena po okraji 
pastviny podél pásu stávajících břeho-
vých porostů. 
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Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích
Také v roce 2019 bude státní podnik Povodí Odry pokračovat v realizaci jednotlivých částí opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy výstavby vodního 
díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je 
pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na srpen 2019 a jejich ukončení na srpen 2021. V současné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele této stavby. Předpokládané náklady na tuto akci jsou zhruba 106 mil. Kč. Financování je zajištěno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 
ČR Podpora prevence před povodněmi IV. 

vovat řízení přehrad pružně podle 
vývoje situace a navrhovat tak opti-
mální spolupráci přehrad s cílem mi-
nimalizovat omezení dodávek vody. 
Moderní metody vedou také ke kvalit-
nějšímu systému měření a sledování 
aktuálního stavu přehradních hrází 
a dalších objektů. Roste počet i kva-
lita čidel sledujících „zdravotní“ stav 

jejich konstrukcí (zejména hrází), 
údaje mohou být v reálném čase 
přenášeny a vyhodnocovány specia-
lizovaným softwarem. Zvyšuje se tak 
spolehlivost těchto staveb, včas a cí-
leně lze připravovat nezbytné opravy 
a rekonstrukce. Na severní Moravě 
byly nedávno provedeny rekonstrukce 
vodních děl Morávka, Šance a Těr-

licko, které znamenaly také jejich 
„upgrade“ na současné požadavky 
bezpečnosti.

Přehrady se tak staly v dnešních podmín-
kách klimatických změn klíčovým nástro-
jem, protože dokážou s vysokou zabez-
pečeností připravit vodu v požadovaném 
čase, množství i kvalitě a navíc podpořit 

průtoky v řekách a zvýšit povodňovou 
ochranu. V oblastech, kde není dostateč-
ná kapacita zdrojů podzemních vod, se 
jeví jako vhodná alternativa pro zajištění 
zásobování obyvatel i dalších požadavků 
společnosti na vodu, a to i v podmínkách 
současného „nejistého“ počasí.

Ing. Petr Březina
technický ředitel, Povodí Odry, státní podnik



Současně s přípravou přehrady Nové 
Heřminovy a přeložky silnice I/45 se 
realizují další doprovodná protipo-
vodňová opatření. Ta budou navzá-
jem spolupracovat a výsledkem bude 
komplexní protipovodňová ochrana 
obyvatel v povodí řeky Opavy – od No-
vých Heřminov po město Opavu. 
Jedná se například o již postavené tři 

suché nádrže v Lichnově, které budou 
chránit obec před lokálními přívalový-
mi srážkami, suchou nádrž Loděnice 
chránící místní část obce Holasovice 
před účinky povodní na toku Lipin-
ka a to až do úrovně 100leté vody 
či v současnosti budovanou největší 
suchou nádrž se sypanou hrází v Mo-
ravskoslezském kraji Jelení. Ta bude 

přispívat nejen k tlumení regionálních 
povodní, ale i přívalových srážek. 

V roce 2018 proběhnou demolice již 
vykoupených objektů v Nových Heřmi-
novech a současně budou pokračovat 
výkupy nemovitostí v katastrálních 
územích Zátor a Brantice. 
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O výstavbě menší varianty 
přehrady Nové Heřminovy vláda 
ČR – jako kompetentní orgán 
v demokratické zemi a při dodr-
žení všech zákonů – rozhodla již 
v roce 2008. Nebylo to direktivní 
rozhodnutí, byl to kompromis 
mezi oběma názorovými tábory. 
Bylo rozhodnuto o zachování 
obce Nové Heřminovy. Původ-
ní řešení, které představovalo 
zásah do 80 % zástavby, bylo 
nahrazeno menší nádrží s dopa-
dem na 20 % zástavby obce.  
Za to stát pomůže této obci 
s rozvojem a poskytne jí na to 
finanční prostředky. Vedení 
obce v žádném případě nemůže 
tvrdit, že neobdrželo informa-
ce a že s ním nebylo jednáno. 
Bourání se přesunulo částečně 
do obce Zátor a Brantice.

Systém protipovodňové ochra-
ny na horní Opavě je založen 
na existenci přehrady na části 
území obce Nové Heřminovy. 
Systém po svém dokončení 
ochrání životy a majetek více 
než 16 000 obyvatel podél řeky 
Opavy. Proto je ale nezbytné  
zaplavit část údolí a budov  
v Zátoru a Nových Heřmino- 
vech. Spor o to, zda chránit lidi 
před velkou vodou, nebo chrá- 
nit původní podobu krajiny 
a osídlení, byl v takovém přípa- 
dě na místě, protože se osobně 
dotýká mnoha tisíc lidí. Ve pro-
spěch mnoha tisíc lidí bylo už 
ale rozhodnuto.

Odpůrci přehrady se stále dovo-
lávají nového posouzení své situ-
ace a vydání nového rozhodnutí 
v již jednou rozhodnuté věci. 
Svůj odmítavý přístup považují 
za princip. Staví se do role oběti, 
se kterou nikdo nekomunikuje. 
Namísto konstruktivního dia-
logu o možných kompenzacích 
a budoucnosti obce se vedení 
obce utvrzuje v názoru opakovat 
celý proces posuzování a roz-
hodování s cílem rozhodnout 
tentokrát přesně opačně. 

Zástupci dotčených ministerstev 
a státního podniku Povodí Odry 
po léta navštěvují obyvatele a ve-
dení této obce a snaží se o dialog 
s každým, kdo o to stojí.   
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Uvádíme na  
pravou míru

Tyto finanční prostředky jsou určeny 
na majetkoprávní vypořádání nemovi-
tých věcí dotčených realizací přeložky 
silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor  
I. etapa. Výkupy budou probíhat v ob- 
dobí let 2018 až 2019. I v tomto pří-
padě bude ocenění majetku vycházet 
ze zásad vládního usnesení z roku 
2008. Podle těchto zásad byly určeny 
i výkupní ceny již použité v rámci 
majetkoprávního vypořádání výkupů 
pro samotnou přehradu a související 

protipovodňová opatření. „Novým 
usnesením vláda České republiky potvr-
dila realizaci protipovodňových opatření 
na horní Opavě včetně výstavby přehra-
dy v Nových Heřminovech. Státní podnik 
Povodí Odry již zahájil ve spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dálnic jednání 
o předání potřebných podkladů pro 
další přípravu majetkoprávního vypo-
řádání nemovitostí tentokrát dotčených 
výstavbou přeložky silnice první třídy 
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“ 

vysvětluje generální ředitel státního 
podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a do-
dává: „Je tedy logické, že tato komunika-
ce musí být postavena ještě před výstav- 
bou přehrady.“ 

Současně byly schváleny i finanční 
prostředky ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na dokumentaci pro 
stavební povolení pro přeložku silnice 
v Nových Heřminovech.  

redakce

Vláda ČR schválila peníze na výkupy 
spojené s realizací přeložky silnice I/45 
Dalším krokem, který potvrzuje postupnou přípravu realizace protipovodňových opatření na horním toku 
řeky Opavy, jsou finanční prostředky pro státní podnik Povodí Odry, které schválila vláda České republiky 
na základě usnesení z 24. července 2017. 

Kde se aktuálně staví
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Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření 
na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57,  
kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa. 

Město Krnov – letecký pohled proti toku na úsek pod soutokem Opavy s Opavicí – po realizaci úprav a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněné 
kontury navrhovaných konstrukcí)
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Zájmové území této stavební akce se na-
chází na toku řeky Opavy v ř. km 92,995 
severovýchodně nad osadou Kunov. Stá-
vající pevný jez je situován nad mostem 
krajské silniční komunikace II/451.

Těleso pevného jezu se v současnosti 
nachází v korytě toku sevřeného v bře-
zích zaberaněnými štětovými stěnami. 
Nad tělesem jezu v pravém břehu je 
provedeno odbočení do koryta náhonu. 

Pod jezem se nachází silniční most. Jez 
vyžaduje rekonstrukci, protože celý 
objekt jezu, zaberaněných štětových 
stěn a nátoku do náhonu je v havarijním 
a destruktivním stavu.

Samotná rekonstrukce spočívá v od-
stranění stávajícího jezového tělesa, 
betonových konstrukcí a štětových stěn 
na březích koryta. Vlastní těleso nového 
jezu bude umístěno v profilu stávajícího 

destruovaného jezu v korytě řeky Opa-
vy. Bude se jednat o železobetonovou 
monolitickou konstrukci s kamenným 
obkladem jednoduchého lichoběžníko-
vého tvaru, vývar a práh vývaru. Délka 
pevné hrany přelivu bude 14,65 m, 
v pravobřežní části bude vytvořena 
štěrková propust o šířce 3 m, která bude 
hrazena ručně ovládaným stavidlem. 
Vývar bude obložen kamenem. Boční 
pilíře jezu budou také z vodostavebního 

betonu s kamenným obkladem monoli-
tické konstrukce. 

Rekonstrukce tělesa jezu v korytě 
toku bude dále doplněna o stavbu 
rybochodu, havarijní profil a rekon-
strukci vtoku do náhonu. Vzhledem 
k novým charakteristikám a objek-
tům souvisejícím s tělesem jezu se 
bude jednat o novostavbu.
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Rekonstrukce jezu Kunov
Tato rekonstrukce představuje další významnou stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Hlavním účelem 
rekonstrukce jezu Kunov je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, 
vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřicího místa pro plánované vodní dílo Nové Heřminovy a stabilizace podélného sklonu ko-
ryta. V současné době probíhá správní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení prací 
se předpokládá v září 2019. Náklady dosáhnou 35 mil. Kč a budou hrazeny z programu Podpora prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství ČR.

Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích

směr Široká Niva

Jez Kunov
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Jez Kunov



Mezi časté dotazy, které nejen zde 
zaznívají, patří:
„Užívám na základě věcného břeme-
ne nemovitost, kterou jste vykoupili 
pro stavbu Opatření na horní Opa-
vě, a končí mi termín užívání. Dá se 
tento termín ještě posunout, abych 
mohl nemovitost užívat déle?“

Termín ukončení věcných břemen 
užívání, který byl nastaven v kupních 
smlouvách v části týkající se zřízení 
věcného břemene, byl stanoven vždy 
individuálně s ohledem na datum 
uzavření kupní smlouvy a konkrét-
ní lokalitu, ve které se vykupovaná 
nemovitost nacházela, tak aby vznikl 
dostatečný časový prostor pro zajiště-
ní náhradní nemovitosti a stěhování.

Jelikož se již v mnohých smlouvách 
tento termín naplnil, dochází průběž-
ně k přebírání nemovitostí státním 
podnikem Povodí Odry a k následným 
demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas 
původními vlastníky nemovitostí 
požádání o prodloužení termínu 
užívání nemovitostí. Každý takovýto 
požadavek jsme individuálně posoudili 
a ve většině případů jsme žadatelům 
vyhověli. Nyní však přichází období, 
kdy jsme nuceni s ohledem na časový 
harmonogram následných demolič-
ních prací a samotnou přípravu 
výstavby vodního díla trvat na ukon-
čení užívání dle termínu stanoveného 
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedině-
lých a odůvodnitelných případech mů-
žeme po vzájemné dohodě přistoupit 
na odsunutí termínu převzetí nemovi-
tosti zpět, ale nyní už se jedná řádově 
maximálně o měsíce. 
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Infocentrum 
Nové HeřminovyTři hlavní ekologické aspekty 

moderní přehrady Nové Heřminovy 

Také vodní dílo Nové Heřminovy bude 
obsahovat samostatné ekologické 
prvky, které do současnosti v České re-
publice nebyly nikde realizovány. Jedná 
se o migrační propustnost pro živoči-
chy, umožnění přirozeného transportu 
sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je 
navržena z bezpečnostních důvodů jako 
tzv. betonová tížná hráz, má však řadu 
dosud v Česku unikátních ekologických 
prvků. Prvním z nich je obtok hráze 
a celé nádrže, který umožní cestování 
(migraci) zde žijícím rybám a dalším oby-
vatelům vodního prostředí,“ říká tech-
nický ředitel státního podniku Povodí 
Odry Petr Březina s tím, že se jedná 
přibližně o čtyři kilometry dlouhý 
potok či náhon. Ten z řeky Opavy nad 
nádrží odbočí a po levém břehu bude 

sledovat nádrž. Pak speciálním prostu-
pem projde hrází a po několika ser-
pentinách bude zaústěn do Opavy pod 
hrází. Je navržen po diskusi se specia-
listy jako přírodní koryto, které propojí 
řeku Opavu pod nádrží a nad ní. 

„Dalším novým prvkem je způsob pře-
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky 
jsou totiž ekology velmi ceněným mate-
riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje 
koryta a vhodné životní podmínky pro 
mnoho říčních organismů,“ vysvětluje 
Petr Březina. Těsně nad nádrží Nové 
Heřminovy je navržena sedimentační 
nádrž (rozšíření řeky), kde se budou 
štěrky za povodní usazovat. Odtud se 
budou po odeznění povodně převážet 
pod nádrž. Zde bude připraven další 
prostor, kde si je bude řeka zase roz-
plavovat a unášet. Aby sedimentační 

i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, 
prověřoval se a upravoval jejich návrh 
na hydraulických modelech Vysokého 
učení technického v Brně. Technické 
a ekologické aspekty jsou zde v soula-
du, neboť toto opatření také násobně 
prodlužuje životnost nádrže jako tech-
nického prvku. 

„Třetím aspektem je doplnění přírod-
ního prostředí přímo na vtoku Opavy 
do nádrže. Rozrameněním toku zde 
vznikne tzv. říční delta s měnícími 
se rameny a bohatou vegetací. Jako 
kompenzační opatření k přehradě 
jsou potom podobné přírodní úpravy 
toku (tzv. revitalizace) navrženy také 
na řece Opavě pod nádrží, a to vždy 
v úsecích mezi obcemi,“ doplňuje na 
závěr Petr Březina.

redakce

To, že je plánovaná výstavba vodního díla Nové Heřminovy součástí různých druhů protipovodňových opatření, 
která budou na horní Opavě fungovat společně jako celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt však 
obsahuje nejen technická opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení 
ekologické kvality stavu vodních toků. 

Povodí Odry, státní podnik, 
zřídil v Nových Heřminovech 
(v areálu fi rmy A.B. TITAN s.r.o.) 
infocentrum, které je otevřeno 
a veřejnosti k dispozici každý 
první čtvrtek v měsíci od 14 do 
16 hodin. Zde se mohou občané 
přijít informovat o průběhu 
přípravy stavby Opatření na horní 
Opavě. K dispozici jim zde budou 
zaměstnanci podniku, kteří jsou 
připraveni na dotazy odpovědět. 
Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 
596 657 111.
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Byl dokončen další stupeň projektové 
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Součástí vlastní dokumentace jsou také 
podklady pro dokončení majetkopráv-
ního vypořádání, stanoviska vlastníků 
a správců technické infrastruktury.

„Z výše popsaného je patrné, že již 
bylo vykonáno velké množství práce. 
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít 
zákonným schvalovacím procesem. 
Bude záležet na spolupráci či ochotě 
vedení obce Nové Heřminovy přistoupit 
na konstruktivní dialog a zvážit svůj 
zamítavý postoj, který občanům a jejich 
budoucnosti neprospívá,“ upozorňuje 
generální ředitel státního podniku 
Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě 
kvůli zamítavému postoji vedení obce 
Nové Heřminovy tento projekt neob-
sahuje např. rozvoj nových zastavitel-
ných území v obci – komunikace či 
inženýrské sítě, které by zde umožnily 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-
ně. „Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“ 
dodává na zá-
věr generální 
ředitel Pagáč.

redakce

Jedná se o dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Tu zpracovávala pro státní podnik Povodí Odry akciová 
společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace 
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 
či strukturální analýzy. 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-

„Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“
dodává na zá-
věr generální 

obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 

Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel 
státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
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Mezi časté dotazy, které nejen zde 
zaznívají, patří:
„Užívám na základě věcného břeme-
ne nemovitost, kterou jste vykoupili 
pro stavbu Opatření na horní Opa-
vě, a končí mi termín užívání. Dá se 
tento termín ještě posunout, abych 
mohl nemovitost užívat déle?“

Termín ukončení věcných břemen 
užívání, který byl nastaven v kupních 
smlouvách v části týkající se zřízení 
věcného břemene, byl stanoven vždy 
individuálně s ohledem na datum 
uzavření kupní smlouvy a konkrét-
ní lokalitu, ve které se vykupovaná 
nemovitost nacházela, tak aby vznikl 
dostatečný časový prostor pro zajiště-
ní náhradní nemovitosti a stěhování.

Jelikož se již v mnohých smlouvách 
tento termín naplnil, dochází průběž-
ně k přebírání nemovitostí státním 
podnikem Povodí Odry a k následným 
demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas 
původními vlastníky nemovitostí 
požádání o prodloužení termínu 
užívání nemovitostí. Každý takovýto 
požadavek jsme individuálně posoudili 
a ve většině případů jsme žadatelům 
vyhověli. Nyní však přichází období, 
kdy jsme nuceni s ohledem na časový 
harmonogram následných demolič-
ních prací a samotnou přípravu 
výstavby vodního díla trvat na ukon-
čení užívání dle termínu stanoveného 
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedině-
lých a odůvodnitelných případech mů-
žeme po vzájemné dohodě přistoupit 
na odsunutí termínu převzetí nemovi-
tosti zpět, ale nyní už se jedná řádově 
maximálně o měsíce. 

redakce
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Infocentrum 
Nové HeřminovyTři hlavní ekologické aspekty 

moderní přehrady Nové Heřminovy 

Také vodní dílo Nové Heřminovy bude 
obsahovat samostatné ekologické 
prvky, které do současnosti v České re-
publice nebyly nikde realizovány. Jedná 
se o migrační propustnost pro živoči-
chy, umožnění přirozeného transportu 
sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je 
navržena z bezpečnostních důvodů jako 
tzv. betonová tížná hráz, má však řadu 
dosud v Česku unikátních ekologických 
prvků. Prvním z nich je obtok hráze 
a celé nádrže, který umožní cestování 
(migraci) zde žijícím rybám a dalším oby-
vatelům vodního prostředí,“ říká tech-
nický ředitel státního podniku Povodí 
Odry Petr Březina s tím, že se jedná 
přibližně o čtyři kilometry dlouhý 
potok či náhon. Ten z řeky Opavy nad 
nádrží odbočí a po levém břehu bude 

sledovat nádrž. Pak speciálním prostu-
pem projde hrází a po několika ser-
pentinách bude zaústěn do Opavy pod 
hrází. Je navržen po diskusi se specia-
listy jako přírodní koryto, které propojí 
řeku Opavu pod nádrží a nad ní. 

„Dalším novým prvkem je způsob pře-
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky 
jsou totiž ekology velmi ceněným mate-
riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje 
koryta a vhodné životní podmínky pro 
mnoho říčních organismů,“ vysvětluje 
Petr Březina. Těsně nad nádrží Nové 
Heřminovy je navržena sedimentační 
nádrž (rozšíření řeky), kde se budou 
štěrky za povodní usazovat. Odtud se 
budou po odeznění povodně převážet 
pod nádrž. Zde bude připraven další 
prostor, kde si je bude řeka zase roz-
plavovat a unášet. Aby sedimentační 

i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, 
prověřoval se a upravoval jejich návrh 
na hydraulických modelech Vysokého 
učení technického v Brně. Technické 
a ekologické aspekty jsou zde v soula-
du, neboť toto opatření také násobně 
prodlužuje životnost nádrže jako tech-
nického prvku. 

„Třetím aspektem je doplnění přírod-
ního prostředí přímo na vtoku Opavy 
do nádrže. Rozrameněním toku zde 
vznikne tzv. říční delta s měnícími 
se rameny a bohatou vegetací. Jako 
kompenzační opatření k přehradě 
jsou potom podobné přírodní úpravy 
toku (tzv. revitalizace) navrženy také 
na řece Opavě pod nádrží, a to vždy 
v úsecích mezi obcemi,“ doplňuje na 
závěr Petr Březina.

redakce

To, že je plánovaná výstavba vodního díla Nové Heřminovy součástí různých druhů protipovodňových opatření, 
která budou na horní Opavě fungovat společně jako celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt však 
obsahuje nejen technická opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení 
ekologické kvality stavu vodních toků. 

Povodí Odry, státní podnik, 
zřídil v Nových Heřminovech 
(v areálu fi rmy A.B. TITAN s.r.o.) 
infocentrum, které je otevřeno 
a veřejnosti k dispozici každý 
první čtvrtek v měsíci od 14 do 
16 hodin. Zde se mohou občané 
přijít informovat o průběhu 
přípravy stavby Opatření na horní 
Opavě. K dispozici jim zde budou 
zaměstnanci podniku, kteří jsou 
připraveni na dotazy odpovědět. 
Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 
596 657 111.
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Byl dokončen další stupeň projektové 
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Součástí vlastní dokumentace jsou také 
podklady pro dokončení majetkopráv-
ního vypořádání, stanoviska vlastníků 
a správců technické infrastruktury.

„Z výše popsaného je patrné, že již 
bylo vykonáno velké množství práce. 
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít 
zákonným schvalovacím procesem. 
Bude záležet na spolupráci či ochotě 
vedení obce Nové Heřminovy přistoupit 
na konstruktivní dialog a zvážit svůj 
zamítavý postoj, který občanům a jejich 
budoucnosti neprospívá,“ upozorňuje 
generální ředitel státního podniku 
Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě 
kvůli zamítavému postoji vedení obce 
Nové Heřminovy tento projekt neob-
sahuje např. rozvoj nových zastavitel-
ných území v obci – komunikace či 
inženýrské sítě, které by zde umožnily 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-
ně. „Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“ 
dodává na zá-
věr generální 
ředitel Pagáč.

redakce

Jedná se o dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Tu zpracovávala pro státní podnik Povodí Odry akciová 
společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace 
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 
či strukturální analýzy. 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-

„Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“
dodává na zá-
věr generální 

obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 

Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel 
státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
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 PLAN ® 

Jednostka
projektowa:

Numer za³¹cznika:

Skala: Nazwa inwestycji:

Nazwa mapy:

Funkcja: Tytu³, imiê, nazwisko: Specjalnoœæ:

ECOPLAN Ryszard Kowalczyk
45-010 Opole  ul. Szpitalna 3/9

www.ecoplan.pl   ecoplan@ecoplan.pl
tel./fax (0-77)4566516

2

1:15 000

mgr Piotr Wo³czeckiProjektant Ochrona przyrody

LOKALIZACJA INWESTYCJI - ZDJÊCIE SATELITARNE

Przebudowa wa³u przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Opawy, 
na terenie miejscowoœci Bliszczyce, w gminie Branice

Výstavba ochranných hrází na území Polska  

Tato stavba byla navržena jako stavba 
vyvolaná komplexem opatření pro zvý-
šení úrovně ochrany před povodněmi 
v povodí horní Opavy. Parametry stavby 
byly navrženy s ohledem na  transfor-
mační účinek nádrže Nové Heřminovy 
pro níže uvedené QNÁV OHO = 270 
m3/s a Q200 = 300 m3/s dle polské legis-
lativy. 

Předmětem realizace je rekonstrukce 
protipovodňové hráze v úseku dlouhém 
2,827 km, jež bude prováděna ve stáva-

jící trase této hráze a navazující na již 
zrekonstruovaný úsek na území ČR. 
V rámci rekonstrukce se počítá s pře-
výšením koruny hráze do výšky kót 
vyplývajících z návrhového průtoku hla-
din vod charakteristických pro III. třídu 
hydrotechnických objektů a rozšíření 
hráze v koruně do 3,0 m.
V rámci rekonstrukce hráze budou také 
upraveny přejezdy přes hráz, mani-
pulační (polní) komunikace a příkopy 
u hráze, ale i další stávající objekty 
nacházející se v tělese hráze, např. pro-

Kolik korun již bylo od roku 1997 
profinancováno na studie a realizaci 
protipovodňových staveb v rámci pro-
jektu Opatření na horní Opavě? 
Celková částka, která byla využita 
ke studijním a projekčním prácím, 
k majetkoprávnímu vypořádání 
a samotné stavební práce, je zhruba 
1 mld. Kč. 

Která protipovodňová opatření již byla 
realizována a jsou již v provozu? 
Jako první byl dokončen a do provozu 
v roce 2015 uveden systém meteorolo-
gického a hydrologického monitoringu 
(měřicí stanice) včetně přenosu dat. 
Dále byly dokončeny tři suché nádrže 
(Lichnov III, Lichnov V a Loděnice), 
dokončena byla také hráz na levém 
břehu Opavy pod městem Krnovem, 
která bude sloužit ochraně polského 
území. Realizace této hráze vyplývá 
z mezistátního projednání Opatření 
na horní Opavě a jedná se o kompen-
zační opatření za negativní vliv, který 
mají na povodňovou hladinu hráze pro 
ochranu dolní části zástavby města Kr-
nova na českém pravém břehu. Na zmí-
něnou hráz na českém území bude 
navazovat rekonstrukce zhruba tři kilo-
metry dlouhého úseku hráze na území 
Polska. Dokončená hráz a celý uzel pod 
Krnovem včetně nyní rozestavěného 
obchvatu Krnova silnicí I/56 již počítá 
se snížením povodní účinkem nádrže 
Nové Heřminovy. 

V letošním roce bude také dokončena 

stavba suché nádrže Jelení na Kobylím 
potoce u Karlovic, která bude s cel-
kovým objemem nádrže téměř 1 mil. 
m3 druhou největší nádrží komplexu 
Opatření na horní Opavě. Před zaháje-
ním v letošním roce je stavba ochranné 
hráze v Holasovicích, rekonstrukce 
ochranné hráze na levém břehu Opavy 
pod Krnovem pro ochranu polské obce 
Bliszczyce a stavba opatření v prostoru 
jezu Kunov. 

Jak bude zajištěno, aby v nádrži Nové 
Heřminovy nedocházelo k přehřívání 
vody, růstu řas a nadměrnému vypa-
řování? 
V rámci studijní přípravy akce byla 
Biologickým ústavem AV ČR zpraco-
vána studie Prognóza kvality vody, 
teplotního režimu a ekologického 
potenciálu navrhované nádrže Nové 
Heřminovy na řece Opavě (Hejzlar 

2009). Z matematického modelu 
chování nádrže, jehož výsledky byly 
ve studii prezentovány, vyplývá, že 
bude docházet k teplotní stratifikaci 
a teplota vody na hladině se bude po-
hybovat v měsíčním průměru v let-
ních měsících do 25 °C, u dna potom 
nepřekročí 15 °C. Budoucí kvalita 
vody v nádrži bude záviset na ně-
kolika faktorech: jednak na jakosti 
vody na přítoku a řešení odpadních 
vod v blízkém okolí nádrže, jednak 
na vytvoření tzv. litorálního pásma, 
které bude schopné spotřebovávat 
živiny. Na tyto závěry reagoval pro-
jekt a navrhl odvedení splaškových 
vod z obce Nové Heřminovy pod 
nádrž do čistírny společné s obcí 
Zátor a zřízení litorálního pásma při 
ústí řeky Opavy do nádrže. Pokud jde 
o výpar z vodní plochy nádrže, bude 
stejný jako u ostatních nádrží, pří-
padně soustav rybníků s obdobnou 

plochou hladiny. Vliv nádrže na mi-
kroklima oblasti byl vyhodnocen 
speciální studií. 

Jak bude nádrž napomáhat nadlepšo-
vání průtoků v řece vzhledem k očeká-
vaným klimatickým změnám? 
Pro nadlepšování odtoků v době sucha 
má nádrž vyčleněn zásobní prostor 
o objemu 3,09 mil. m3. Pokud by se tedy 
nadlepšoval například nízký průtok 
v řece Opavě o hodnotě 600 l/s ještě 
o polovinu, tedy dalšími 300 l/s, nádrž 
by to umožnila po dobu přibližně čtyř 
měsíců. Předpokládá se tedy stanovení 
odtoku pod nádrží na úrovni Q330d, který 
činí 940 l/s. Takový průtok byl např. 
v roce 2018 v Krnově podkročen s pře-
stávkami od srpna do listopadu, takže 
nádrž by mohla v celém tomto období 
řece pomoct. 
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V letošním roce bude zahájena i výstavba ochranných hrází na území Polska – konkrétně v místní části Bliszczyce (vojvod-
ství opolské, okres głubczycký). Jedná se o rekonstrukci stávající protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy v km 
64,9 až 68,44 dle staničení polského správce toku. Tato stavba je vyvolanou investicí v rámci staveb Opatření na horní Opavě 
a jejím účelem je ochrana zástavby obce Branice (místní části Bliszczyce) před povodněmi. V současné době je na tuto akci 
zajištěno stavební povolení, které bylo vydáno na základě příslušné polské legislativy. Zahájení samotných prací je plánová-
no na září 2019 a dokončení na prosinec 2021. Předpokládané náklady na tuto akci jsou zhruba 96 mil. Kč bez DPH. Finan-
cování je zajištěno z programu administrovaného Ministerstvem zemědělství ČR Podpora prevence před povodněmi IV.

pust v hrázi na vodním toku Młynówka 
vedoucím do malé vodní elektrárny. 
Dále na vzdušné straně hráze bude 
provedena technologická (obslužná) 
komunikace na úseku od bývalé jednot-
ky hraniční stráže ve směru až po státní 
hranici. Na celé délce hráze se počítá 
s realizací čtyř hrázových přejezdů 
v místech stávajících přejezdů. V rámci 
stavby bude také ve dvou úsecích prove-
deno navrhované zajištění vodního toku 
Opavy kamenným opevněním.
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