
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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Žijeme v období 
probíhajících 
klimatických změn
Letošní rok naplňuje tem-
né předpovědi klimatologů 
o probíhajících klimatických 
změnách, které akcelerují 
a jsou hlubší, než původně 
prognózovali. Střídající se 
povodně a sucha se budou 
do budoucna často opakovat 
a lze předpokládat, že tyto 
poruchy klimatu budou stále 
hlubší a hlubší.
Čtěte na straně 4
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Dlouholetý soudní spor skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně
Spor vznikl v roce 2014, kdy se obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí 
o odstranění rodinného domu včetně stodoly. Návrh však Krajský soud v Ostravě zamítl. Obec 
proto podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten nyní kasační stížnost Nových 
Heřminov odmítl jako nedůvodnou. Znamená to další potvrzení zákonného postupu státního 
podniku Povodí Odry i příslušných správních orgánů ve věci výstavby přehrady Nové Heřminovy.
Čtěte na straně 2 

Vážení občané, po delší odmlce způ-
sobené pandemií COVID-19 máte opět 
možnost seznámit se s aktuálními 
informacemi o přípravě a průběhu 
výstavby opatření na horní Opavě. 
Úvodem bych vám chtěl popřát pevné 
zdraví a optimismus, jež potřebujeme 
ke zvládnutí současné situace, která je 
pro nás všechny nová.

Státní podnik Povodí Odry jako jeden 
ze subjektů kritické infrastruktury 
musel v souvislosti se situací okolo 
COVID-19 a současně s nařízením vlády 
ČR přistoupit k nutným opatřením, 
která co nejvíce eliminovala potenciální 
šíření koronaviru mezi zaměstnanci 
podniku. Proto byli vytipováni klíčo-
ví pracovníci a vytvořeny oddělené 
pracovní skupiny tak, aby byla za všech 

okolností zajištěna dodávka vody pro 
obyvatele a průmysl našeho regionu 
s připraveností na mimořádné situace, 
jako jsou například povodně. Podnik 
– i když v jiném režimu – stále plnil 
hlavní úkoly. Pokračovali jsme napří-
klad na poli investičních akcí, do nichž 
patří i projekt protipovodňových 
opatření na horní Opavě a příprava 
realizace vodního díla Nové Heřminovy. 
V tomto období jste již určitě zazname-
nali informace o plánu rozšířit seznam 
hájených lokalit pro akumulaci povr-
chových vod v České republice o další 
přehradní profily s cílem zadržet co 
nejvíce povrchové vody. Právě v minu-
lém vydání našeho zpravodaje jsme se 
touto problematikou zabývali a nyní 
si dovolím doplnění. V povodí Odry 
by hájené lokality měly být doplněny 

o profil Rybník na Rybníku, přítoku 
Luhy v Jeseníku nad Odrou, a o pro-
fil Stěbořice na Velké, přítoku Opavy 
v Opavě. Právě profil Stěbořice na Velké 
by měl dostat zelenou a status hájení 
se zde překlápí již do podoby přípravy 
s následně předpokládanou výstavbou, 
která by mohla být dokončena oko-
lo roku 2030. Nádrž Stěbořice bude 
doplňovat opatření na horní Opavě 
a bude plnit více účelů. Bude jednak 
krajinotvorným prvkem s možností 
chovu ryb v akumulačním prostoru, 
vzniknou zde mokřady a tůně, možnos-
ti pro krátkodobou rekreaci, bude také 
zásobárnou vody pro zvěř a hasičské 
sbory, zajistí minimální zůstatkové prů-
toky v drobném vodním toku Velká, ale 
zejména i účinné tlumení velkých vod 
s významným zlepšením protipovodňo-

vé ochrany jak Stěbořic, tak především 
opavských městských částí Zlatníků 
a Jaktaře. Velké vodní nádrže – Spálené 
na řece Opavici, Spálov na Odře a Hor-
ní Lomná na Lomné – zařazené již 
dlouhodobě v generelu hájených lokalit 
a zapracované do Zásad územního roz-
voje Moravskoslezského kraje mohou 
zůstat do roku 2050 podle dnešního 
poznání průběhu klimatických změn 
nadále v režimu hájení a jako případná 
rezerva pro budoucí generace.

Příprava výstavby nového vodního díla 
je v současných podmínkách velmi 
časově náročný proces, který je patrný 
v rámci celého projektu protipovodňo-
vých opatření na horní Opavě. Opatření 
na horní Opavě ke zmírnění nepřízni-
vých účinků povodní je nutné vnímat 

Projekt protipovodňových opatření na horní 
Opavě má vysoký stupeň rozpracovanosti 
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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
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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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Soudní spor trvající od roku 2014 skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně
Nejvyšší správní soud – jako nejvyšší instance v rámci správních sporů – za-
mítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy. Spor vznikl v roce 2014, kdy se 
obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí o odstranění 
rodinného domu včetně stodoly. Návrh však krajský soud zamítl a obec poté 
podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který zmíněnou kasač-
ní stížnost odmítl jako nedůvodnou. 

Tímto rozhodnutím tak potvrdil správ-
nost rozhodnutí ostravského krajského 
soudu a odmítnul argumentaci obce. 
Jádrem argumentace obce byla námitka 
podjatosti úředních osob příslušného 
stavebního úřadu. Nejvyšší správní soud 
k námitce podjatosti úředních osob 
ve svém usnesení konstatoval: „Skuteč-
nost, že ve správním řízení rozhodoval 
orgán územního samosprávného celku, 
sama o sobě nezakládá podjatost úřed-
ních osob příslušného orgánu.“ K další 
námitce týkající se vstupu na pozemek 
obce za účelem odstraněné stavby 

Nejvyšší správní soud uvedl: „… souhlas 
se vstupem na předmětný pozemek byl 
starostou obce udělen dne 26. července 
2013 a ke dni rozhodnutí obou správ-
ních orgánů trval. Existující souhlas zna-
menal, že povolení odstranění stavby 
nebránila žádná překážka.“ 

To je jen malý výčet z rozhodnutí Nejvyš-
šího správního soudu, které má rozsah 
sedm stran. Podstatnou a důležitou 
zprávou je další potvrzení zákonného 
postupu státního podniku Povodí Odry 
i příslušných správních orgánů.

Touto informací navazujeme na člá-
nek uveřejněný ve zpravodaji Vodo-
hospodáři informují v prosinci 2018, 
který byl nazván Přehrada Nové Heř-
minovy byla v územním plánu kraje 
potvrzena. Ústavní soud konstatoval, 
že nebyla porušena ústavně zaručená 
práva obce Nové Heřminovy na sa-
mosprávu, ochranu majetku a soudní 
ochranu ve věci vymezení plochy pro 
opatření ke snížení povodňových ri-
zik na horní Opavě prostřednictvím 
nádrže Nové Heřminovy v Zásadách 
územního rozvoje Moravskoslezské-
ho kraje.

Ministerstvo dopravy rozhodlo ve pro-
spěch Povodí Odry o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace a také o po-
volení připojení sousední nemovitosti 
na místní komunikaci v katastru obce 
Nové Heřminovy 

V současné době byla Ministerstvem 
dopravy ČR potvrzena rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje 
o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v k. ú. Nové Heřminovy 
a o povolení připojení sousední nemo-
vitosti v k. ú. Nové Heřminovy na míst-
ní komunikaci. 

Tato dvě uvedená rozhodnutí byla 
posledním chybějícím podkladem pro 
zahájení územního řízení o umístění 
vodního díla Nové Heřminovy. V rámci 
výše uvedených sporů uplatnila obec 
Nové Heřminovy námitku podjatosti. 
S tímto názorem obce se však minister-
stvo dopravy neztotožnilo. Státní podnik 
Povodí Odry – jako vládou určený inves-
tor protipovodňových opatření na horní 
Opavě – se tak zase o kousek přiblížil 
k vydání územního rozhodnutí.
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jako soubor opatření od úprav toků, 
malých vodních nádrží, měřicích stanic, 
přírodě blízkých opatření, kompenzač-
ních opatření k eliminaci vlivu změny 
odtokových poměrů na polské území až 
po klíčový prvek – údolní nádrž Nové 
Heřminovy. V tomto kontextu lze kon-
statovat vysoký stupeň rozpracovanosti 
a s řadou již realizovaných opatření. 
Mezi ně se řadí dokončené suché nádrže 
Jelení u obce Karlovice, Lichnov III 
a Lichnov V v povodí řeky Čižiny a Lo-
děnice u obce Holasovice o celkových 
nákladech 318 mil. Kč. V roce 2019 byla 
zahájena výstavba protipovodňových 
ochranných hrází v obci Holasovice 
s náklady 100 mil. Kč. Dále bylo v po-

vodí horní Opavy vybudováno sedm 
limnigrafických stanic a jedna srážko-
měrná stanice, které již nyní přenášejí 
na vodohospodářský dispečink Povodí 
Odry informace o průtocích a množství 
srážek v dané lokalitě. V lednu 2019 byla 
dokončena výstavba levobřežní hráze 
pod Krnovem se stavebními náklady 
20,5 mil. Kč. Na ni nyní navazuje vý-
stavba kompenzační levobřežní hráze 
na území Polské republiky s náklady 
na stavební práce ve výši 90 mil. Kč. 
Stejně tak je v plánu letos zahájit stavbu 
opatření v prostoru jezu Kunov na řece 
Opavě, jež zahrnuje také výstavbu nové-
ho rybochodu. Předpokládané náklady 
dosahují 41 mil. Kč.

Státní podnik Povodí Odry je tedy 
v naplňování vládního usnesení k za-
bezpečení výstavby opatření na ochra-
nu před povodněmi velice úspěšný. 
A nyní má před sebou stavby klíčových 
prvků opatření v povodí horního toku 
řeky Opavy, tj. výstavbu nádrže Nové 
Heřminovy a úpravy toků v Zátoru, 
Branticích a Krnově. 

Vážení občané, chtěl bych vás ubezpečit, 
že i přes stálý odpor části vedení obce 
Nové Heřminovy musíme a budeme 
pokračovat v celém projektu protipovod-
ňových opatření na horním toku řeky 
Opavy. O tom bych vás chtěl přesvědčit 
na dalších stranách tohoto zpravodaje, 

kde si vám dovolím představit přehled 
postupu prací na jednotlivých stavbách. 
Jsme připraveni všechny překážky kla-
dené ze strany vedení obce Nové Heř-
minovy postupně zdolat. A ještě jedno 
připomenutí: vláda ČR svým usnesením 
vyčlenila 425 mil. Kč na kompenzační 
opatření pro obec Nové Heřminovy. Ne-
zbytnou podmínkou pro přípravu a po-
stupné zhotovení těchto kompenzačních 
opatření musí být změna přístupu vede-
ní obce k přehradě, přijetí skutečnosti, 
že stavba nádrže je veřejně prospěšnou 
stavbou, a aktivní a kladná spolupráce se 
státním podnikem Povodí Odry.

Ing. Jiří Tkáč, 
generální ředitel státního podniku Povodí Odry

Probíhající výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Jejich účelem je ochrana obyvatel a zástavby obce před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průto-
ku (Q100 ovlivněný transformací VD Nové Heřminovy) s bezpečnostním převýšením min. 0,6 m. Díky tomuto opatření dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na 
pravém břehu řeky Opavy.



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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Kde se aktuálně staví:
Pod Krnovem začala výstavba protipovodňové hráze 
na levém břehu řeky Opavy 
Stavba je umístěna na území Polské republiky v obci Branice. Jedná se o levý břeh řeky Opavy v km 64,90–68,44 podle staničení polského správce toku. Celá 
stavba je vyvolanou investicí v rámci souboru protipovodňových opatření na horní Opavě v místě pod městem Krnovem. Na základě dohody o spolupráci mezi 
státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní vodohospodářský podnik polské vody) bude stavba realizována a ná-
sledně převzata podle polského práva a v souladu s polskými stavebnětechnickými normami a předpisy. 

Příprava a realizace předmětné stavby, 
případně jiné aktivity spojené se stav-
bou dle výše jmenované dohody, bude 
financována a provedena kompletně 
na náklady českého partnera, kterým je 
státní podnik Povodí Odry. Stavba se na-
chází na polském území a po získání po-
volení k užívání stavby bude bezúplatně 
předána polskému partnerovi.

Stavba byla zahájena v jarním období to-
hoto roku. Rekonstrukce uvedené hráze 
v délce 2827 m navazuje v místě státní 
hranice s Českou republikou na nově vy-
budovanou část hráze na českém území. 
Zahájení rekonstrukce předcházelo 

výběrové řízení na zhotovitele, které 
bylo realizováno dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Výběrové řízení bylo 
ukončeno elektronickou aukcí, z níž byl 
vybrán zhotovitel s nejnižší konečnou 
cenou. Je jím firma Lesostavby Frýdek-
-Místek a. s. 

Zahájení stavby předcházely veškeré 
kroky, které stanovuje polská legisla-
tiva – od zajištění vydání stavebního 
a vodohospodářského povolení po zajiš-
tění zodpovědných osob s oprávněními 
vykonávat činnost na polském území 
– a které proces výstavby požaduje. 
Jedná se například o inspektora dozoru 

investice, který musí na stavbě působit 
jako nezávislá kontrolní osoba dle pol-
ských předpisů. 

Předání staveniště a samotnému zahá-
jení stavby vytvořilo překážky vyhlášení 
nouzového stavu v souvislosti s one-
mocněním COVID-19, které ovlivnilo 
ekonomický chod většiny států a záro-
veň bylo důvodem k uzavření hranic 
mezi státy (včetně hranice s Polskou 
republikou). Díky společnému úsilí se 
podařilo zajistit pro zástupce naše-
ho podniku pracovní vstup na území 
Polské republiky. Obdobné povolení si 
zajistili také pracovníci zhotovitelské 

firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s. 
Předání staveniště tak úspěšně proběh-
lo 13. května 2020 za účasti polských 
partnerů: projektanta stavby, inspekto-
ra dozoru investice a zástupce budoucí-
ho provozovatele protipovodňové hráze 
na polském území firmy Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

K dnešnímu dni bylo provedeno vy-
kosení 2827 m stávající hráze, ve vyty-
čeném pruhu staveniště a ze stávající 
hráze byly odstraněny pařezy po vyká-
cených stromech a jámy po nich byly 
zasypány a zhutněny v celé délce do-
tčeného úseku. Zhruba v délce jednoho 
kilometru byla sejmuta ornice a ta byla 
uložena na mezideponii. Byly schvá-
leny zeminy pro sypání rekonstrukce 
hráze a započalo se s dovozem tohoto 
materiálu na stavbu. Za účasti polského 
geotechnika pak bylo zahájeno sypání 
rekonstruované hráze, která se bude 
zvyšovat a její návodní svah se bude 
těsnit zemní clonou a bentonitovou 
rohoží. Pracuje se také na vybudování 
odvodňovacího příkopu.

Na stavbě, která je vybavena výstraž-
nými a informačními tabulemi, jsou 
v souladu se schváleným technologic-
kým postupem pravidelně odebírány 
vzorky zemin ukládaných do hráze 
k laboratornímu stanovení míry zhut-
nění ukládaného materiálu. Doložené 
výsledky vyhovují normám a požadav-
kům projektové dokumentace. Za správ-
nost prostorového a výškového osazení 
ochranné hráze a obslužných komuni-
kací zodpovídá geodetický pracovník, 
který je součástí pracovního týmu 
zhotovitele.

Výstavba protipovodňové hráze na le-
vém břehu vodního toku Opavy (na-
zvaná 02.106 Opatření v úseku pod 
Krnovem, ochrana levobřežního území 
– Polsko) je součástí staveb tvořících 
soubor opatření ke snížení povodňo-
vých rizik v povodí toku řeky Opavy, 
jež jsou přílohou usnesení vlády č. 251 
ze dne 16. dubna 2014. Její financování 
je plně hrazeno z dotačního programu 
Ministerstva zemědělství ČR Podpora 
prevence před povodněmi IV.

Dokončení realizace je smluvním termí-
nem stanoveno na říjen 2021.
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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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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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Po mírné zimě 2019/2020, která se 
vyznačovala nízkými zásobami vody 
vázanými na sněhové zásoby, kterých 
bylo jak v Jeseníkách, tak Beskydech ne-
bývale málo, nastoupilo suché jaro beze 
srážek se vznikem hlubokého krajinné-
ho sucha. To na přelomu dubna a května 
začalo přecházet v sucho hydrologické, 
které se projevuje zejména nedostatkem 
průtoků ve vodních tocích. Následují-
cí měsíc květen byl extrémně bohatý 
na srážkové úhrny (v Jeseníkách spadlo 
od 50 do 90 mm a v Beskydech 150 
až 260 mm vody za měsíc). Počátkem 
června tyto srážky přešly v přívalové 
deště (první červnový víkend byly za-
znamenány úhrny vody 80 až 110 mm), 
které v povodí Odry rozvodnily menší 
potoky a potůčky na horní Moravici 
s Podolským potokem na Rýmařovsku, 
dále na horním povodí Bělé na Jesenic-
ku a zvýšené průtoky byly zaznamenány 
i na bystřinách odvodňujících Rychleb-
ské hory na Javornicku. 

Všechny zde uvedené informace jsou 
charakteristické pro probíhající klima-
tickou změnu a je vysoce pravděpodob-
né, že se situace budou opakovat a tzv. 
poruchy klimatu budou stále hlubší 
a hlubší.

Pokud se nyní podíváme na extrémní 
jevy, můžeme je rozdělit na povodně 
a sucho. V našich zeměpisných šířkách 
mají povodně dva základní projevy, a to 
jsou přívalové povodně postihující malé 
území za krátké časové období a regi-
onální povodně s působností na části 
našeho povodí (v jesenické části nebo 
beskydské části), případně na celém 
povodí. Pro sucho je typické, že v na-
šich podmínkách vzniká nedostatkem 

srážek, což souvisí s konstatováním, že 
Česká republika je tzv. střechou Evropy. 
Primárně do naší republiky žádné řeky 
nepřitékají, jsme proto závislí pouze 
na srážkách, které zčásti vytvářejí povr-
chový odtok a zčásti zasakují do podze-

mí a utvářejí hladinu podzemních vod. 
Pro vaši lepší orientaci si můžeme sucho 
rozdělit na sucho meteorologické (vzni-
ká nedostatkem srážek), které přechází 
v sucho krajinné (srážky chybí na ze-
mědělské, lesní a další půdě), a sucho 
hydrologické, kdy je nedostatek vody 
v řekách a s určitým zpožděním vzniká 
i nedostatek podzemních vod. Všechny 

tyto kategorie sucha pak uzavírá sucho, 
kterého se musíme nejvíce obávat, a to 
je socioekonomické sucho. To je fáze, 
v níž už není zajištěna dodávka vody pro 
obyvatele a průmysl. 

Jak se těmto extrémním jevům bránit?
Vodohospodáři státního podniku Povodí 
Odry jsou přesvědčeni, že jedinou obra-
nou je komplexní přístup k dané proble-
matice. Prakticky to znamená prosazovat 
úpravy v krajině s mokřady, tůněmi, 
remízky, renaturacemi a revitalizacemi 
toků, menšími lány způsobem jejich 
obdělávání, a to zejména komplexními 
pozemkovými úpravami. Tato opatření 
do určité míry oddalují nástup extrém-
ních jevů (povodní či sucha) a zmírňují je-

jich nástupní větve a dopady. Historie nás 
učí, že pokud jsou extrémy hluboké, pak 
přes optimální stav krajiny – a za takový 
můžeme považovat stav krajiny od stře-
dověku až minimálně po „průmyslovou 
revoluci“ – dochází ke katastrofálním 

povodním a extrémnímu suchu. O tom 
vypovídají i historické kroniky, z nichž 
klimatologové zjednodušeně vyvozují, že 
nyní žijeme v období 500letého sucha, 
i když nejstarší měřené záznamy jsou 
zhruba dvousetleté. Proto na výše popsa-
ná opatření v krajině musejí navazovat 
opatření technická. Mezi ně můžeme 
řadit úpravy toků ve městech a obcích, 

které se historicky rozrostly v údolních 
nivách řek a potoků, a zejména výstavbu 
údolních nádrží. Většina údolních nádrží 
má více účelů. To znamená, že zajišťu-
jí zásobní funkci jak pro požadované 
odběry, tak pro zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku v řece pod nádrží, 
dále vytvářejí mikroklima, krajinotvorný 
prvek, úkryty a životní prostor pro rostli-
ny a živočichy vázané na vodu, možnosti 
rekreace, výroby elektrické energie a sa-
mozřejmě účinně tlumí velké vody. Vý-
hodou těchto zařízení je, že lze definovat 
taxativně jejich parametry a pásmo jejich 
účinnosti. Kupříkladu pro zásobní funkci 
se připravuje hydrologická řada dlouho-
dobých průtoků, která mívá délku okolo 
sta let. Takováto řada se analyzuje a jejím 

prostřednictvím se určuje, které její 

období je přiléhavé současným klimatic-

kým podmínkám, může se na ně i upra-

vit. Předpokládá se u ní zvýšený výpar, 

prodloužené vegetační období či zvýšená 

evapotranspirace rostlin. Z takto upra-

vené a očištěné řady lze pak statisticky 

generovat řadu o délce 1000 let, z níž vy-

plynou extrémní jevy, které lze očekávat, 

a na ně je pak nádrž navrhována. Nejinak 

tomu bylo i u přípravy vodní nádrže Nové 

Heřminovy. Tato nádrž bude garantovat 

a účinně tlumit velkou stoletou vodu 

ve svém přehradním profilu z 209 na 100 

m3/s, v Krnově z 225 na 150 m3/s a v Opa-

vě z 388 m3/s na 330 m3/s. Zároveň 

bude bezpečně převádět tzv. kontrolní 

povodňovou vlnu, která se předpokládá 

na úrovni Q10 000 a v profilu přehrady byla 

stanovena na 730 m3/s. Obdobně bude 

zásobní prostor zajišťovat v období sucha 

nalepšovací účinek 850 l/s, který bude 

posilovat průtoky v řece Opavě od profilu 

hráze až po soutok řeky Opavy s Moravicí 

pod městem Opavou s prakticky 100% 

zabezpečeností. Množství 850 l/s bude 

sloužit pro posílení ekologické funkce 

vodního toku s možností odběrů vody 

budoucími zájemci, a to v množství 

zhruba až 300 l/s, což lze využít k závla-

ze, ale i průmyslové výrobě. Nádrž Nové 

Heřminovy bude tvořena betonovou tížní 

hrází trojúhelníkového tvaru, která bude 

mít výšku 26,5 metru, její zásobní objem 

včetně stálého nadržení bude činit 2,99 

mil. m3 a bude dosahovat výšky hladiny 

12,4 metru. Zbylých 14 metrů pak zajistí 

retenční objem k tlumení velkých vod 

a bude mít 11,33 mil. m3. Celkový objem 

nádrže pak bude činit 14,32 mil. m3. 

Proč musí být nádrž Nové Heřminovy 
betonová, a nemůže být zemní?
Aby byla bezpečná a odolávala náhlým 

změnám hladiny během povodní. Ty 

mohou dosahovat až 14 metrů, a to bě-

hem velmi krátké doby, a přitom povod-

ně na přehradu mohou působit i několik 

desítek hodin, kdy hladina nastoupá 

a opětovně bude snížena, aby byla nádrž 

připravena na další povodeň.  

Vážení čtenáři, je nutné zdůraznit, že 

základní parametry nádrže Nové Heř-

minovy byly komplexním vodohospo-

dářským řešením stanoveny již v rámci 

investičního záměru v roce 2009 a jsou 

neměnné, protože vodohospodáři vždy 

musejí uvažovat dlouhodobě a vodní 

díla, která významně přetvářejí kulturní 

krajinu, je potřeba připravit na funkce, 

které budou vyhovovat desítky až stov-

ky let do budoucna. 

redakce

Žijeme v období probíhajících klimatických změn  
Vážení čtenáři, letošní rok naplňuje 
temné předpovědi klimatologů o pro-
bíhajících klimatických změnách, 
které akcelerují a jsou hlubší, než 
původně prognózovali.


