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Anotace 

ČECH, Rudolf. Analýza základních charakteristik připravovaného vodního díla Nové 

Heřminovy. Ostrava, 2010. 54 s. Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava 

Práce popisuje zájmové území povodí horní Opavy, kde má být provedena výstavba 

přehrady Nové Heřminovy. Uvádí se v ní historie, kdy se měnily důvody výstavby. Dále 

rozebírá dopady na obyvatelstvo a ţivotní prostředí, popis výsledné varianty přehrady a s ní 

související retenční prostory, které bylo za potřebí naplánovat, z důvodu výběru varianty 

menší nádrţe Nové Heřminovy. Na závěr byly k práci připojeny přílohy v podobě 

hydrologických poměrů a rozpis jednotlivých nákladů spojených s projektem výstavby 

přehrady a dalších opatření prováděných na řece Opavě. 

 

Klíčová slova 

Přehrada, vodní dílo, menší nádrţ Nové Heřminovy, Nové Heřminovy, povodí horní 

Opavy. 
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Anotace 

ČECH, Rudolf The analysis of basic characteristics of Nové Heřminovy hydraulic 

structure being prepared, Ostrava, 2010, 54 s, Bachelor´s Thesis. VŠB – Technical University 

of Ostrava. 

The thesis describes the suburban zone of the upper Opava river basin, where the 

reservoir Nové Heřminovy is planned to be built. It presents the history of the reasons for 

building the reservoir changing throughout the time. The thesis also analyses the impact on 

the inhabitants and the environment. It describes the final version of the reservoir and also the 

connected retention areas, which had to be planned because the smaller variant of the Nové 

Heřminovy reservoir was chosen. At the end of the thesis, there are attachments with the 

hydrological situation as well as a detailed breakdown of the costs connected to the project of 

building the reservoir and other measures taken at the Opava river. 

 

Key words 

Reservoir, water works, smaller reservoir the Nové Heřminovy, the Nové Heřminovy, 

the upper Opava river basin. 
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1  Úvod 

Současný stav povodňové ochrany v horním povodí řeky Opavy je nedostačující. 

Proto bylo za potřebí, vytvořit komplexní studií, která bude řešit ochranu před povodněmi. Na 

základě poţadavků Povodí Odry s. p. byla objednaná studie u firmy Pöyry Environment a.s., 

která se zúčastnila výběrového řízení a splnila všechny poţadované podmínky. Studie 

vypracována firmou Pöyry Environment a.s. se zabývá ochranou před povodněmi obyvatel 

ţijících v záplavovém území horního toku řeky Opavy a dalšími otázkami zadané Povodím 

Odry s. p. 

Studie se zabývala několika částmi, které řešily jednotlivé problémy týkající se 

výstavby plánovaných povodňových opatření na řece Opavě. Bylo zapotřebí věnovat se 

dopadům výstavby na obyvatelstvo ţijící v ohroţeném území a na ţivotní prostředí, protoţe 

se jedná o území v blízkosti CHKO Jeseníky. Dochází zde k závaţnému zásahu do přírody 

a říčního kontinua. Při nesprávné volbě povodňových opatření můţe docházet k nenávratným 

změnám v oblasti ţivotního prostředí. Vzniká zde otázka jakým způsobem a v jaké míře bude 

zasaţeno obyvatelstvo připravovanými opatřeními. 

V práci se popisují základní charakteristiky v podobě přehrady v katastrálním území 

obce Nové Heřminovy a okrajově související opatření související s nádrţí. (např. retenční 

prostory, které budou vybudovány, aby bylo dosaţeno potřebného stupně ochrany před 

povodněmi v oblasti horního toku řeky Opavy). 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je provedení celkové charakteristiky a analýzu připravovaného vodního 

díla Nové Heřminovy. 

Bakalářská práce má představit celkovou charakteristiku připravovaného 

povodňového opatření na horním toku řeky Opavy v podobě přehrady v Nových 

Heřminovech. Má být strukturována tak, aby čtenář byl seznámen s územím horního toku 

řeky Opavy, s historií přehrady, s dopady přehrady na obyvatelstvo a ţivotní prostředí a s 

celkovým provedením přehrady v obci Nové Heřminovy. 
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1.2 Rešerše 

Materiály firmy Povodí Odry a.s., Studie menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci 

s dalšími opatřeními v povodí toku řeky Opavy, 2007. 

Studie se zabývá komplexním řešení problému týkající se přehrady podle zadání 

Povodí Odry a.s. zpracované prostřednictvím firmy Pöyry Environment a.s. Naleznete zde 

zadání studie, hydrologické a odtokové poměry v povodí toku Opavy, navrhované varianty 

řešení, popis výsledné varianty, dopady na obyvatelstvo, celkové náklady spojené 

s výstavbou, atd. 

 

PLACKOVÁ, Renáta. Vliv přehrady v Nových Heřminovech na životní prostředí. 

Olomouc, 2007. 34 s. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 

Bakalářská práce zabývající se dopady přehrady na faunu a flóru v místě výstavby 

přehrady. Rozebírá problém vznikající při výstavbě přehrady v podobě říčního kontinua a 

ovlivnění změn teplot toku řeky pod přehradou. 

1.3 Seznam zkratek 

NH Nové Heřminovy 

ÚPN územní plán 

VÚC velký územní celek 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

MNNH menší nádrţ Nové Heřminovy 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

ČOV čistička odpadních vod 

SWOT silné (Strengtjs) a slabé (Weaknesses) stránky, příleţitosti 

 (Opportunities) a hrozby (Threats) 

1.4 Vysvětlení pojmů 

1.4.1 Povodí 

Oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera. 
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1.4.2 Nádrž 

Vzniká umělým přehrazením vodního toku. Slouţí jako zásobárna vody, k výrobě 

elektrické energie, k ochraně před povodněmi, k vyrovnávaní průtokových poměrů v řece, 

okrajově k rekreaci, vodním sportům, rybolovu, atd. 

1.4.3 Vodní dílo 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon je vodní dílo definováno takto: Vodní díla 

jsou stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému usměrňování odtokového 

reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládáním s vodami, ochraně před 

škodlivými účinky vod k úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům. 

1.4.4 Přehrada 

Podle vyhlášky č. 23/2007 Sb. o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných 

v katastru nemovitosti České republiky je přehrada definována takto: Přehrada jako stavba 

přehrazující vodní tok nebo údolí, tvořená přehradní hrází, včetně funkčních zařízení, která 

slouţí k trvalému vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrţi za účelem řízení 

odtoku povrchových vod. 

1.4.5 Povodeň 

„Dočasné zaplavení území, které obvykle není vodou zaplaveno.“
1
 

                                                 

1
 Definice převzata ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 
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2 Informace o zájmovém území 

2.1 Oblast povodí Odry 

Mezinárodní povodí Odry: 

 Oblast představuje povodí Odry v horní části mezinárodního povodí Odry, 

úmoří Baltského moře, kde pramení hlavní tok povodí řeka Odra. 

Plocha mezinárodního povodí Odry je vyčíslená v tabulce 1. 

Tabulka 1: Plocha mezinárodního povodí Odry [1.] 

na území ČR na území Polska na území SRN Celkem 

km
2
 

7 217 106 057 5 587 118 861 

 

V České republice se nachází osm povodí: 

 Horní a Střední Labe, 

 Horní Vltavy, Berounky, 

 Dolní Vltavy, 

 Ohře, 

 Moravy, 

 Dyje a 

 Odry. 

Oblast povodí Odry patři mezi nejmenší povodí v České Republice a rozléhá se na 

ploše 6 252 km
2
. Na území České republiky má povodí podélný tvar ve směru SV – JV. 

V jihozápadní oblasti podél rozvodnice Baltského a Černého moře hraničí s povodím Moravy 

a povodí Váhu. Za to v severozápadní části se nachází na hranici s polskou části povodí horní 

Odry a povodím Visly. Do Polské republiky se řeka vlévá na soutoku Odry a Olše v prostoru 

katastrálního území města Bohumín. Některé oblasti povodí Odry se vlévají do řeky Odry 

mimo území České republiky, a to v Polské republice, např. řeky Osoblaha, Bělá a Vidnávka. 

I přes malou rozlohu je povodí Odry (znázorněné na obrázku 1) značně výškově 

členité. Povodí se nachází mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd a přechází 

k severu do Slezské níţiny. Řeka Odra pramení v oblasti Oderských vrchů ve výšce 634 m. n. 

m. a Českou republiku opouští na kótě cca 190 m. n. m. V oblasti Hrubého Jeseníku dosahuje 

výšky max. 1 492 m. n. m. (Praděd), oblast jihozápad, která je současně hlavním evropským 

rozvodím Dunaje a Odry. V horském masivu Beskyd dosahuje max. výšky 1 323 m. n. m. 



11 

 

(Lysá hora). V povodí tak vzniká nejvyšší svislá odlehlost cca 1 300 m. Jedná se o území 

s velkou reliéfovou energií, např. v povodí řeky Ostravice vzniká mezi nejvyšším (Lysá hora) 

a nejniţším (ústí do řeky Odry) bodem ve vzdušné vzdálenosti 35 km rozdíl 1 125m. 

 

Obrázek 1: Oblast povodí Odry [1.] 

„Povodí horního toku Odry je tvořeno převáţně menšími toky a nachází se na styku 

dvou významných geografických jednotek - České vysočiny a Západních Karpat. Odra a její 

hlavní přítoky, levostranná Opava s Moravicí a pravostranná Ostravice a Olše, vytváří kostru 

hydrografické sítě, která se sbíhá v Ostravské pánvi. Tok Odry v Moravské bráně tvoří osu 

rozhraní České vysočiny a Karpat. V říční síti je nejvýznamnějším tokem Odra, která pramení 

v Oderských Vrších. Odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa 

pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na severovýchod směrem 

k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Státní hranici zde tvoří 

přibliţně na délce 8 km a území ČR opouští u Kopytova pod soutokem s Olší (část města 
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Bohumín) v nadmořské výšce 190 m n. m.. Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, 

zbývající délka přes Polskou republiku aţ po ústí do Baltského moře činí 734,3 km.“ [1.] 

2.2 Řeka Opava a její okolí 

Oblast povodí horní Opavy (znázorněné na obrázku 2), aţ po soutok s řekou Moravici, 

má rozlohu 946 km
2
. Jedná se o graficky rozmanitou oblast. V západní části se nahází masiv 

Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem Praděd sahající do výšky 1 492 m. n. m., v horní 

části povodí je vysoký podíl zalesnění (v povodí Opavy nad městem Krnov se jedná o téměř 

77 % zalesněného území a v povodí Opavice nad městem Krnov je podíl zalesnění téměř 72 

%). Ve směru k východní části přechází přes masiv Nízkého Jeseníku do níţiny Opavsko – 

Ostravské pánve, která se hojně vyuţívaná jako zemědělská plocha. Z velké části se povodí 

nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. 

Samotná řeka Opava pramení v Hrubém Jeseníku v rašeliništích u Rejvízu. Teče 

východním směrem, po 5 -ti km se stáčí směrem na jihu k městu Vrbno pod Pradědem, kde se 

do ní vlévají řeky Střední a Bíle Opavy. Další větší přítoky se vlévají, aţ po desítkách 

kilometrech, jsou to přítoky Opavice (ve městě Krnov) a dále Číţina. Opavice a část Opavy 

pod Krnovem tvoří velkou část severovýchodní hranice České republiky S Polskou 

republikou. Tvar povodí řek Opavy a Opavice je podélný. 

 

Obrázek 2: Oblast povodí horní Opavy [1.] 
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3 Stručná historie přehrady Nové Heřminovy 

První zmínky o přehradě NH byly vypracovány v roce 1923 Karlem Piskem. Projekt 

byl však odloţen v důsledku světové hospodářské krizi ve 30. letech a navazující válečné 

situace. Aţ po válce byla myšlenka výstavby přehrady znovu obnovena. Vlivem toho byla 

omezena nová výstavba a významnější rekonstrukce domu v obci. K tomuto opatření došlo po 

odsunu německých obyvatel.[2] 

Při těchto omezeních a dalších událostech v této době (např. kolektivizace 

zemědělství) docházelo k postupnému odcházení obyvatel z obce NH do okolních měst. 

V prvních myšlenkách, jednalo se o období padesátých let, mělo dojít k zaplavení 

celého území obce. Bylo plánováno, ţe přehrada bude mít 135 miliónu metrů krychlových 

a tyto funkce [2]: 

 zajištění průtoku v řece Opavě, 

 zásobování plánovaného kanálu Dunaj – Odra, 

 zásobárna pitné vody, 

 krytí plánovaných potřeb pro zemědělské závlahy u měst Krnov a Opava, 

 ochranná funkce pro obce leţící na řece. 

Důsledkem plánované výstavby přehrady v roce 1960 byla v obci vyhlášena stavební 

uzávěra. Vyhlášením uzávěry došlo k dalšímu odstěhování obyvatel z obce a došlo 

k zastavení rozvoje obce. Situace v obci vyvrcholila zrušením samostatné obce NH 

a připojením k městu Bruntál, aţ v roce 1992 došlo k osamostatnění obce od Bruntálu. 

Na počátku devadesátých let byla dovolena v obci výstavba několika rodinných 

domků a rekonstrukce stávajících objektů, ale pod podmínkou, ţe bude vypracován územní 

plán (schválen a kompletně vypracován aţ v roce 1996), který bude akceptovat novou 

zástavbu. V ÚPN VÚC Jeseníky však zůstala myšlenka výstavby přehrady. 

V roce 1997 došlo k povodním, které zaplavily jak obec NH, tak další obce a města po 

proudu. Povodně způsobily velké škody na majetku a docházelo k zvyšování tlaku na 

výstavbu přehrady, která by zabránila vzniku rozsáhlejší povodně a ochránila obce níţe po 

toku (především města Krnov a Opavu). Hlavní funkce přehrady měla být ochrana. 

Proti výstavbě přehrady v obci NH bojují nejenom občané stejnojmenné obce, ale také 

část veřejnosti, environmentální organizace a jejich sdruţení. V boji proti přehradě, byly 

zaloţeny sdruţení Voda v krajině (rok 2002) a Obava, to bylo zaloţeno na základě iniciativ 

občanů obce NH. Na druhé straně, pro výstavbu přehrady jsou obce leţící níţe na řece Opavě 
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a vedení Moravskoslezského kraje. Proti výstavbě tzv. velké nádrţe bylo i MŢP, to změnilo 

postoj vůči přehradě v roce 2007, kdy byl vládou schválen projekt na výstavbu tzv. menší 

nádrţe NH a související systém přírodně blízkých opatření protipovodňových opatření. 
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4 Důvody výstavby přehrady 

Důvody výstavby přehrady se měnily v průběhu času. V prvotních myšlenkách se 

počítalo s vyuţitím přehrady jako [1.]: 

 zajištění průtoků v řece Opavě, 

 zásobování plánovaného kanálu Dunaj – Odra, 

 zásobárna pitné vody, 

 krytí plánovaných potřeb pro zemědělské závlahy u měst Krnov Opava, 

 ochranná funkce pro obce leţící na řece. 

Zlomový bod byl rok 1997, kdy zájmové území postihly ničivé povodně. Od 

plánovaných důvodů se odstoupilo a začalo se přemýšlet o novém vyuţití přehrady. Dnešní 

podoba přehrady v obci NH je kompromisem mezi potřebami obyvatel a splnění funkčnosti 

přehrady. 

Důvody k výstavbě přehrady: 

 slouţí jako povodňová ochrana povodí řeky Opavy, 

 zajištění průtočnosti řeky Opavy. 

Na základě poţadavků plnění úkolu bylo provedeno hydrologické měření, ve kterém 

jsou uvedeny informace o hydrologických poměrech. Byl vytvořen graf průtoků n – letých 

povodňových vln na řece Opavě (viz obrázek 3). Data k vytvoření grafu jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

 

Obrázek 3: Hydrografy teoretických n - letých povodňových vln na řece Opavě [1.] 
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5 Dopady přehrady na životní prostředí 

5.1 Všeobecné informace 

„Protipovodňová ochrana na horním toku Opavy je prvním případem komplexního 

řešení, které významně počítá se zapojením především přírodě blízkých opatření v krajině – 

počínaje suchými poldry a konče změnami v zemědělském hospodaření. Navrţeným řešením 

zároveň MŢP dává jasně najevo, ţe technická opatření, která dosud nekompromisně 

likvidovala říční ekosystémy, mohou být navrţena tak, ţe současně vyřeší protipovodňovou 

ochranu i dobrý ekologický stav vodního toku a údolní nivy.“ [3] 

Navrhovaná přírodně blízka opatření z celkové plochy zaujímají: 

 v ploše povodí 100 % plochy, 

 podél toku cca 55 % (v délce cca 20 km revitalizací), 

 v okolí nádrţe přibliţně 11 % plochy (15 ha kompenzačních revitalizací) 

Navrhovaná přírodně blízka opatření jsou typu [3]: 

 v nádrţi je navrţeno významné kompenzační opatření v podobě unikátního 

ekosystému říční delty a podélné dělící hráze, která zajistí volné kontinuum revitalizované 

Opavy a současně zvýší retenční objem nádrţe, 

 podél toku jsou navrţena revitalizační opatření umoţňující vyuţití údolních niv 

k rozlivům a obnovu ekosystémů větvícího se štěrkonosného toku, který jiţ v historickém 

vývoji na území České republiky téměř zanikl. Navrţeným řešeným bude získáno cca 20 km 

revitalizované řeky Opavy od Kunova po Krnov, včetně její navazující nivy v nezastavěných 

územích, pro unikátní dynamický vývoj říčního a nivního ekosystému, 

 v ploše povodí jsou navrţena opatření, která umoţňují sníţit vodní erozi 

a eliminovat zatíţení vod ţivinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně zachovat 

produkční schopnosti půdy. Tato opatření souvisí s naplňováním správné zemědělské praxe. 

Jedná se například o protierozní rozmísťování plodin a vhodný směr výsadby; správný 

management hospodaření na orné půdě, 

 protierozní meze, průlehy, příkopy, hrázky či menší nádrţe, doplněné 

vhodnými výsadbami dřevin, apod.. Dále jde o opatření v lesích jako je změna druhové 

skladby ve prospěch přirozeného druhového sloţení, zvýšení věkové rozmanitosti lesních 

porostů, uplatnění šetrných technologií pro minimalizaci poškození půdního profilu, apod. 

Vzhledem k časově omezeným finančním zdrojům a pokročilému rozpracování návrhů 

přírodě blízkých opatření, poţaduje MŢP realizovat tato opatření přednostně. 
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5.2 Ovlivnění vody vytékající z nádrže 

5.2.1 Teplota 

„Teplotu říční vody trvale ovlivňují údolní nádrţe. V létě vytéká z nádrţe voda 

zpravidla chladnější, neţ byla v řece před výstavbou nádrţe. U hlubokých nádrţí s vytvořenou 

teplotní stratifikací a spodní výpustí dochází k ochlazení vody v toku.  V zimních měsících 

nádrţ ztrácí teplo pomaleji neţ řeka, a proto z ní vytéká voda teplejší, neţ by byla voda bez ní. 

Tím se omezují ledové jevy na řece, ale zase se zvětšuje tvorba mlh (a počet mlhových dnů). 

Na jaře se vlivem přehrady ohřeje tok pomaleji (větší masa vody se prohřívá déle) a změna 

teploty, která je impulsem pro rozmnoţování vodních ţivočichů se tak dostaví se 

zpoţděním.“[2.] 

5.2.2 Splaveniny režim 

„Voda pod přehradou má v důsledku zachycení většiny splavenin velmi malý aţ 

nulový obsah unášených částic. Tato voda má tendenci se jimi co nejdříve dosytit a dochází 

tedy k velké boční i hloubkové erozi koryta, zejména v místech bez tvrdých regulací, a tedy 

místech zpravidla biologicky hodnotnějších. Aby nedošlo k podemílání břehů a případnému 

poškození staveb blízko nich, bývá nutné zpevnit úseky dosud nezregulované.“[2.] 

5.3 Voda v nádrži 

„V případě hlubokých nádrţí (v našich podmínkách nad 5 m hloubky) s menší 

obměnou vody dochází ke vzniku teplotní stratifikace a pravidelnému (jarnímu 

a podzimnímu) míchání vod. Tento reţim je velmi odlišný od reţimu podhorského toku, tedy 

nad a pod nádrţí. 

Na volné vodní hladině se vlivem větru nebo provozováním některých vodních sportů 

tvoří vlny. Vodní hladina jako relativně hladká plocha sama o sobě způsobuje urychlení 

vzdušného proudění. Ty naráţí na břehy a způsobují jejich rozrušování, kde vznikají stupně. 

Tomu se dá zabránit zpevněním břehů kamenným záhozem či vhodnou vegetací.“[2.] 

5.3.1 Sedimentace naplavenin 

„V nádrţi se výrazně sníţí rychlost toku a klesne unášecí schopnost řeky. Dochází tím 

k sedimentaci částic a poměrně rychlému zanášení nádrţe. Při povodních zde rovněţ zůstávají 

různé odpady a předměty unášené rozvodněnou řekou. To platí i pro případné úniky 
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nebezpečných látek nad přehradou. Chemikálie se v nádrţi hromadí, nejsou unášeny dále 

a jejich účinek není sníţen velkým naředěním.“[2.] 

5.4 Vliv nádrže na faunu 

5.4.1 Bezobratlí v řece 

„Teplota vody ovlivňuje rozšíření, růst a vývoj vodních bezobratlých. Pro teplotní 

reţim pod přehradou je typická denní a sezónní teplotní vyrovnanost, pokles letních a zvýšení 

zimních teplot a odklad maximálních letních teplot. Rychlé jarní zvýšení teplot v přirozených 

tocích je pro některé druhy důleţitým impulsem k začátku vývoje vajíček nebo synchronizuje 

vývoj. V tocích pod přehradou zmiňovaný impuls chybí, coţ některým jedincům brání 

v dalším vývoji a úspěšné reprodukci.“[2.] 

„Pro bezobratlé ţijící v řece představuje problém nejen změna teplotního reţimu, ale 

rovněţ vlastní existence hráze. Larvy se vyvíjí v proudící vodě, jsou tokem odnášeny do 

niţších partií. Tento posun pak vyrovnávají dospělci po výletu, kteří migrují proti proudu 

a zde kladou vajíčka. Tomuto jevu se říká zpětný drift. Tak se populace udrţuje v určité části 

toku. Liší se názory na to, jaká výška hráze zabrání zpětnému driftu. Nicméně hráz plánované 

přehrady by měla mít výšku 33 m, a to je pro zastavení migrace více neţ dostatečné. Navíc 

jedinci, kteří by tuto překáţku překonali, našli na poměrně dlouhém úseku zcela odlišné 

podmínky, nevhodné pro ţivot larev. Dojde tak k rozdělení populací a oslabení jejich 

ţivotaschopnosti.“[2.] 

5.4.2 Obratlovci v řece 

„Při posuzování vlivu přehrad a přehradních jezer na původní stav vodních toků 

a jejich rybí osídlení převládají negativní důsledky. Přehrada a údolní nádrţ trvale přerušuje 

souvislost říčního kontinua s velmi závaţnými negativními důsledky pro původní rybí biotu 

vodního toku. Většina přehrad představuje nepřekonatelnou překáţku pro oboustrannou 

migraci ryb. Údolní nádrţe představují zcela odlišný jezerní typ vodního prostředí neţ 

původní úseky vodních toků. Zaniká společenstvo tvořené říčními druhy ryb (reofilové) a na 

jeho místě se většinou s pomocí člověka formuje společenstvo jezerního typu (násada). 

V nových údolních nádrţích v kratším či delším časovém rozmezí vymizí charakteristické 

říční druhy ryb a jejich místo zaujmou druhy původně osídlující dolní úseky řek a jejich 

aluviálních vod. Přehradní jezero poskytuje velmi stabilní vodní prostředí a některé druhy tam 

vytvářejí značně početné populace.“[2.] 
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„Ve vodních tocích pod údolními nádrţemi se výrazně mění původní přirozené 

hydrologické poměry. Především se mění průtokový reţim, který získává stálý průběh. 

Eliminují se rovněţ extrémní teploty, a to vede k vymizení původních říčních kaprovitých ryb 

a jejich nahrazení lososovitými rybami a vznik tzv. druhotného pstruhového pásma. Rybí 

osídlení v toku pod přehradami je ovlivňováno i migrací a splavem ryb (zejména plůdku) 

z přehradního jezera a tím se trvale a výrazně mění rybí společenstvo pod přehradou 

(v případě nádrţe Nové Heřminovy se počítá s rybí obsádkou, a proto je toto ovlivnění 

pravděpodobné). U přehrad, kde odtékající voda prochází přes turbíny hydroelektrárny, 

dochází v různé míře k poranění či usmrcení ryb (hydroelektrárna je rovněţ plánována).“[2.] 

„Původní rybí osídlení toku nad údolní nádrţí doznává značné změny v důsledku 

migrací ryb z nádrţe. V prvním období po stavbě dochází ke zvýšení původního stavu 

vymigrováním typických říčních druhů z přehradního jezera. V dalších letech skladbu rybího 

společenstva trvale ovlivní druhy, které vytvořily v údolní nádrţi početné populace a do toku 

nad jezerem pronikají v rámci třecí migrace nebo v imigračních pohybů (štika, cejn, ouklej). 

Vývoj směřující ke stabilnímu stavu pozměněného ekosystému trvá cca 10 - 20 let.“[2.] 

5.4.3 Ovlivnění živočichů mimo vodní tok 

Výstavbou přehrady se údolí vyplní vodní plochou. Tímto vznikne překáţka pro 

přechod suchozemských ţivočichů na druhý břeh. Řeka Opava je v tomto úseku poměrně 

plytká a snadno překonatelná. Přechod přes řeku bude moţný aţ poměrně daleko, a to 

v místech, kde končí zpětné vzdutí. V místech soutěsky pod Kříţovým vrchem bude 

vyplňovat betonová hráz. Toto omezení, však pro suchozemské ţivočichy nebude tak 

významné ve srovnání s vodními ţivočichy. 

5.5 Vliv nádrže na flóru 

5.5.1 Vegetace kolem řeky 

Řeka ovlivní své okolí, a to jak přímo, tak nepřímo. Její vliv se odráţí ve všech 

sloţkách klimatu, půdy a ţivé přírody a je zároveň působivým činitelem v osídlení a intenzitě 

zásahu člověka. Souhrnnou sloţkou, kde je viditelný vliv řeky, je rostlinná pokrývka. „Řeka 

tvoří soustavu biogeocenos, jejichţ ekologické, morfologické, chorologické a vývojové 

vlastnosti jsou odlišné od biocenos okolní krajiny.“[2.] 
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6 Dopady na obyvatelstvo 

Navrhovaná MNNH a opatření související v povodí horního toku řeky Opavy 

zasáhnou přibliţně 90 [1.] objektů. Do tohoto počtu jsou zahrnuty objekty určené pro trvalé 

bydlení, hospodářské budovy, rekreační objekty, atd. Objekty jsou rozmístěny v plánovaném 

zátopovém území vodního díla a úpravami na vodním toku řeky Opavy od obce Nové 

Heřminovy po obec Malé Hoštice.[1.] 

Výstavba MNNH zasáhne významnou spojnici mezi Krnovem a Bruntálem pod 

označením I/45 a další silnice II. a niţších tříd, zasáhne také lesní a polní cesty. Silnice I/45 

v současném stavu vede územím, které bude zastavěno a do budoucna zaplaveno prostorem 

nádrţe. ŘSD ČR se přiklonilo k tzv. pravobřeţní variantě zahrnující úplný obchvat obcí NH a 

Zátor.[1.] 

Další silnice zasaţení výstavbou MNNH [1.]: 

 II/451 NH – Široká Niva, 

 III/4581 NH – Milotice nad Opavou, 

 účelové komunikace. 

Plánována opatření související s výstavbou MNNH a dalšími opatřeními ovlivní 

úroveň ochrany před povodněmi jednotlivých sídel na řece Opavě. Jednotlivé úrovně jsou 

znázorněny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Současná úroveň ochrany před povodněmi jednotlivých sídel na horní Opavě a cílový 

stav [4] 

Vodní tok Sídlo 
Stávající úroveň Cílová úroveň 

ochrany ochrany + převýšení [m] 

Opava 

Nové Heřminovy Q20 Q100  Q1000 0,5/1,0 

Zátor - Loučky Q5 Q100 0,5 

Brantice Q5 - Q20 Q100 0,5 

Krnov - Kostelec Q10 Q100 0,5 

Krnov Q20 Q100 0,5/0,8 

Brumovice - Skrochovice Q10 Q100 0,8 

Holasovice Q10 Q100 0,8 

Drţkovice Q2 (sníţení četnosti povodní) 

Vávrovice Q5 Q100 0,8 

Opava Q50 Q100 0,1- 0,8 
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6.1 Dotčené obyvatelstvo pod vodním dílem Nové Heřminovy 

MNNH ovlivňuje obce [1.]: 

 Zátor, 

 Brantice, 

 Krnov, 

 Brumovice, 

 Holasovice, 

 Drţkovice, 

 Vávrovice, 

 Opava, 

 Malé Hoštice. 

Dotčené obce jsou znázorněny na obrázku 4 a pro snadnější orientaci jsou zvýrazněny 

červenou barvou. Obyvatel ţijících v této oblasti je přibliţně 6 000 [1.], z toho téměř 

2 000 [1.] obyvatel se nachází v oblasti s velmi vysokým rizikem ohroţení povodní, kdy jsou 

ohroţení na ţivotě. 

 

Obrázek 4: Dotčené obce výstavbou MNNH a souvisejícími opatřeními [1.] 
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6.1.1 Dotčené obyvatelstvo obce Zátor 

Dosaţení potřebné kapacity odpovídající reţimu MNNH má za následek úpravou 

koryta. Bude se především jednat o rozšíření koryta v jednoduchém lichoběţníkovém tvaru 

s úpravou nábřeţních zdí. V obci tyto úpravy zasáhnou přibliţně 20 [1.] objektů bez rozlišení 

účelů a konstrukce. Dále budou zasaţeny 3 [1.] mosty a 1 [1.] lávka, je zapotřebí u těchto 

staveb řešit jejich nové přemostění přes řeku. Jedná se i s ŘSD ČR o přeloţení silnice I/45, 

toto je řešeno obchvatem obce.[1.] 

6.1.2 Dotčené obyvatelstvo obce Brantice 

V úseku od obce Zátor po Brantice budou úpravy zasahovat do zemědělských 

pozemků. V obci Brantice se jedná o úpravy v podobě hrázového systému a zaústění potoka 

Krasovka. Součástí opatření v obci jsou stavby na zachycení a odvádění vnitřních vod 

z ohrazených ploch.[1.] 

V obci budou úpravami zasaţeny 3 [1.] objekty a u1 [1.] objektu nebude moţné zajistit 

efektivní ochranu. 

6.1.3 Dotčené obyvatelstvo města Krnov 

Úsek od obce Brantice po městskou část Kostelec se vyuţívá zemědělských pozemků. 

V městské části Kostelec se jedná o úpravách v podobě odstranění příjezdové komunikace 

a ochranné hráze. 

Ve městě Krnov po úpravách je navrhovaný průtok 150 m
3
/s. Úpravou toku budou 

zasaţeny především stavby v podobě městského silničního okruhu, městská infrastruktura 

a 2 [1.] mosty. Ve městě je zapotřebí zvýšit a provést novou výstavbu nábřeţních zdí a hrází. 

Výstavba také zasáhne soutok řek Opavy a Opavice, kde dojde k úpravě koryta v úseku 

Vrbina, Černý Dvůr, Petrův rybník a ČOV Krnov [1.]. 

V katastru obce Krnov zasáhnou navrhované úpravy 1 [1.] objekt a dalších 8 [1.] 

objektů není moţné efektivně chránit hrázovým systémem, tyto objekty stojí mezi 

plánovanými hrázemi a tokem, tudíţ se bude jednat o dalším vyuţití těchto staveb. 

6.1.4 Dotčené obyvatelstvo v úseku od města Krnov po město Opavu 

Tento úsek je sloţitý v provádění plánovaných úpravách. Musí se jednat s Polskou 

republikou, protoţe řeka Opava je v této části hraniční řekou a dochází k tomu, ţe levobřeţní 

hrázový systém zasahuje na území cizího státu. Pravobřeţní hrázový systém bude postaven 

v úseku Skrochovice, Holasovice [1.]. V obci Úvalno bude zapotřebí ověření dotčení, 
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stavebně technickou a současné vyuţití u 11 [1.] objektů, které nelze efektivně ochránit před 

případnou povodní. Stejná situace nastává i v obci Skrochovice u 4 [1.] objektů. 

V katastrálním území obce Holasovice je zapotřebí 1 [1.] objekt odstranit, tento objekt je na 

území plánované výstavby hráze, a přibliţně u 3 [1.] objektů nebude moţno zajištění efektivní 

ochrany. 

6.1.5 Dotčené obyvatelstvo města Opavy 

V samotném městě Opava se nepředpokládají změny. Současný stav ochrany před 

povodněmi je navrhovaný na průtok 330 m
3
/s. Problém nastává v příměstské části Drţkovice. 

V obci Drţkovice, přibliţně 66 [1.] objektů, je řešení ochrany před povodněmi velmi 

obtíţné. Byla projednávaná moţnost výstavby kruhového ohrazení obce, i přes toto opatření 

by zůstalo mimo opatření přibliţně 5 [1.] objektů. Sloţitost nastává v odvodu prosáklých vod, 

přemostění, zajištění dopravní obsluţnosti v případě povodní, atd. Tudíţ záměr ochrany obce 

se jeví jako málo efektivní a vysoce rizikový. Došlo se k závěru, ţe je lepší, aby došlo 

k přesídlení obyvatel. 

6.2 Dotčené obyvatelstvo obce Nové Heřminovy 

6.2.1 Navrhovaná opatření 

Bylo odsouhlaseno, ţe levobřeţní část obce NH bude chráněna na úrovní Q1000 

a pravobřeţní část na úroveň Q100, obojí s převýšením 1 m. U levobřeţní zástavby musí být 

zajištěna ochrana po celé délce obce, a to z důvodu nebezpečí při vzniku povodně, vniknutí 

vody do chráněného území se shora. [1.] 

Pro dosaţení poţadovaného stupně ochrany před povodněmi byly navrţeny následující 

opatření [1.]: 

 Zrušení silničního mostu na silnici NH-Milotice, 

 zrušení silničního mostu na místní komunikaci v NH, 

 vybudování nového mostu na místní komunikaci v NH, 

 vybudování pravobřeţní ochranné hráze (délky 140 m, výšky 2 m), 

 vybudování pravobřeţní nádrţní zdi (délky 110 m, výšky 1,5 m), 

 vybudování pravobřeţní odsazené hráze (délka 840 m, výšky 3 m), 

 vybudování levobřeţní příčné hráze proti zpětnému vzdutí (délky 580 m, výšky 

4,5 m), 

 vybudování levobřeţní hráze (délky 790 m, výšky 3 m), 
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 vybudování levobřeţní nádrţní zdi (délky 160 m, výšky 1,5 m), 

 vybudování levobřeţní ochranné hráze (délky 260 m, výšky 2 m), 

 vybudování příčných stabilizačních prahů ve vzdálenosti cca 150 m. 

6.2.2 Dotčená zástavba 

V prostoru MNNH se nachází přibliţně 50 [1.] objektů, bez rozlišení konstrukce 

a účelů. Mimo prostor MNNH se nachází přibliţně 90 [1.] objektů bez rozlišení účelů. Díky 

systémů hrází bude zachovaná větší část obce. Systém hrází bude nastaven na vysoký stupeň 

ochrany před povodněmi a případnému zpětnému vzdutí přehrady. 

Do budoucna se bude měnit i dopravní obsluţnost obce, kde se bude řešit propojení 

pravobřeţní a levobřeţní části a přeloţeni silnice I/45. ŘSD ČR preferuje u silnice I/45, která 

v současné době vede obcí NH, tzv. pravobřeţní variantu, při nichţ dojde k obchvatu obce 

NH, tím k menšímu dopravnímu zatíţení obce. 

6.3 Majetkové vypořádaní 

Odkupování majetku je řešeno v usnesení vlády č. 444/2008 ze dne 21. dubna 2008. 

Majetkové vypořádání podléhá několika zásadám, a to[4]: 

1) Náhrada za vykoupené stavby: 

 Stanovení znaleckého posudku, bude stanoven nikoliv podle stávajících 

platných vyhlášek o oceňování, ale jako částka, odvozená od nákladů na stavbu objektu 

stejného typu, jako je objekt vykupovaný, v cenové úrovni roku 2010. 

 Ceny jsou stanoveny za 1 m
3
 objektu, podle typu objektu. 

 Zohledňuje se i to, zda–li je objekt podsklepen, zdá má patro, zda má 

vyuţívané podkroví, technický stav, apod.. 

2) Výkup bude začínat u vlastníku objektů a pozemků: 

 Vyplácení proběhne hned po podpisu smlouvy a zápisu do katastru 

nemovitosti. Přičemţ prodávající bude mít moţnost uţívat své původní nemovitosti po 

smluvenou dobu tak dlouho, aby měl časový prostor pro výstavbu nového objektu. Navíc 

bude mít moţnost v případě zájmu odkoupit přednostně demoliční materiál z původních 

objektů. 

 V případě pozemků bez staveb bude s majiteli sepsána smlouva o budoucí 

kupní smlouvě a tyto pozemky budou vykupovány následně dle harmonogramu výstavby 

přehrady či dalších opatření na tocích. 

 Ceny objektů a pozemků beze staveb jsou nastaveny nadstandardně. 
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3) Vlastníkům nemovitostí (jedná se o fyzické osoby) bude nabídnuta investorem 

přednostně finanční náhrada: 

 Vlastníci rodinných domů mohou poţádat místo finanční náhrady o náhradní 

výstavbu, kterou zajistí investor na pozemku, který si zajistí původní vlastník. 

 Pozemky beze staveb mohou být vyměněny za pozemky stejné kategorie. 

Pokud budou k dispozici. 

 Vlastníkům objektů, určených k podnikání, bude přednostně nabídnuta 

náhradní výstavba objektů stejného typu, odpovídajícího technologického zařízení, výrobní 

kapacitě, apod., a to včetně zajištění odpovídajících pozemků. V případě odmítnutí přistoupí 

investor k finanční náhradě. 

„Nemovitosti budou vykupovány od vlastníku, kteří prokáţí vlastnická či jiná věcná 

práva k dotčeným nemovitostem ke dni 31. prosince 2007 a těch, kteří doloţí nabytá práv 

dědickým, rozvodovým či jiným obdobným soudním rozhodnutím po 31. prosinci 2007. 

Ostatním vlastníkům, kteří získají taková práva k dotčeným nemovitostem po 

31. prosinci 2007 (např. na základě darovací nebo kupní smlouvy), bude za výkup nabídnuta 

cena v místě obvyklá, stanovená rovněţ znaleckým posudkem.“[4] 

„V případě, ţe vlastník nemovitosti odmítne jednání o náhradě a nepřijme nabídky 

výše uvedené, můţe investor v krajním případě přistoupit k postupu, směřujícímu 

k vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb. O odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemkům nebo stavbě, a to s ohledem na existenci veřejného zájmu.“[4] 

Výše náhrad za objekty a pozemky jsou jednotlivě rozepsány v tabulce 3. 

Tabulka 3: Výše náhrad [4] 

Typ nemovitosti Jednotka Jednotková náhrada Kč/m
3
 (m

2
) 

Rodinné domy, rekreační chalupy a domky m
3
 3 425 - 7 000 

Rekreační chaty a zahradní chaty m
3
 1 870 - 5 350 

Vedlejší stavby m
3
 1 252 - 3 385 

Pozemky m
3
 149 - 386 
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7 Přehled modelů 

Nádrţ Nové Heřminovy není jediná, se kterou se v zájmovém území počítá. Celkem 

bylo prověřeno 7 nádrţí, které by díky svému umístění a objemu mohly výrazně ovlivnit 

průběh odtokových poměrů během povodní. 

Seznam plánovaných nádrţí[1.]: 

 MNNH, 

 nádrţ na řece Opavě pod obcí Karlovice, 

 nádrţ na Krasovce pod obcí Radim, 

 boční nádrţ P4 na řece Opavě pod městem Krnov, 

 nádrţ na Hájnickém potoce, 

 nádrţ na Hořině potoku, 

 nádrţ na potoce Číţina. 

Umístění navrhovaných nádrţí je zakresleno v obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Rozmístění plánovaných nádrží na horním toku řeky Opavy [1.] 



27 

 

8 Nádrž Nové Heřminovy 

8.1 Varianty řešení nádrže Nové Heřminovy 

V této kapitole budou popsány jednotlivé varianty řešení výstavby vodní nádrţe na 

území obce Nové Heřminovy do projednání konaného dne 17. 10. 2007. 

Varianty řešení[1.]: 

 Var. I – přibliţně v profilu hráze „velké“ nádrţe NH (říční km cca 85,04). 

 Var. II – cca 100 m po proudu (říční km cca 84,92). 

 Var III – cca 400 m po proudu (říční km cca 84,64). 

 Var. IV – cca 63 m po proudu (říční km cca 84,40). 

Umístění jednotlivých variant násypu hrázi na území obce, jsou vyobrazeny na 

obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Schéma násypu hrázi jednotlivých variant [1.] 

Pro jednotlivé varianty byly stanoveny objemy a zátopové plochy, tyto údaje jsou 

uvedeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Objem vody a násypu jednotlivých variant hrázi a jejích umístění [1.] 

  

Vv 389 Vv 390 Vhraze km Legenda: 
    

[mil.m
3
] [mil.m

3
] [tis.m

3
]   

 
Vv 389 objem při kótě hladiny 389 

Var. I 9,29 10,55 292,54 85,04 
 

Vv 390 objem při kótě hladiny 390 

Var. II 9,78 11,07 294,57 84,92 
 

Vhraze 

předpokládaný objem násypu 

hráze 

Var. III 11,05 12,44 536,9 84,64 
 

km staniční tok 

Var. IV 12,02 13,68 469 84,4 
       

Za výslednou nádrţ byla zvolena varianta I s dalšími retenčními prostory. V dalším 

textu bude tato varianta označována jako menší nádrţ Nové Heřminovy. 

8.2 Menší nádrž Nové Heřminovy  

Menší nádrţ Nové Heřminovy se rozumí nádrţí ve variantě, která umoţňuje zachování 

stejnojmenné obce a zasáhne jen minimálně do současné výstavby obce. 

Výsledná koncepce počítá s nádrţí, která bude mít celkový objem cca 16 mil. m
3
, typ 

nádrţe je zvolen jako průtočná a další opatření ve stejnojmenné obci. Tato opatření zachovají 

větší část obce při vyuţití menšího ochranného prostoru. Počítá se s tím, ţe nádrţ bude dělena 

do několika objemů. Tzn. po dobu, kdy nehrozí vznik povodně, nebude tato nádrţ naplněna 

na hodnotu celkového objemu. MNNH se skládá z objemu stálého nadrţení (objem 

0,18 mil. m
3
), zásobní objem (2,82 mil. m

3
) a ochranného objemu (13,15 mil. m

3
). Schéma 

rozloţení objemu je znázorněno na obrázku 7. [1.] 

 

Obrázek 7: Schéma MNNH [1.] 
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8.2.1 Zásobní funkce 

Zásobní funkce má za úkol udrţovat stálý průtok v řece. Odtok z nádrţe bude 

regulován a v případě, ţe poklesne přítok pod hodnotu 0,57 m
3
/s [1.], je odtok nadlepšován na 

tuto hodnotu. Po dobu po sobě následujících 21 dnů [1.], kdy je přítok nadlepšován, dojde 

k zvýšení odtoku z nádrţe na hodnotu 0,8 m
3
/s [1.], a to na dalších 7 dnů [1.]. Potřebný 

minimální zásobní objem je 1,14 mil. m
3
 [1.]. 

8.2.2 Ochranná funkce 

Pro ochrannou funkci bylo dohodnuto stanovení návrhových parametrů nádrţe, 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Navrhované parametry nádrže NH [1.] 

Návrhová povodňová vlna PV100;0,3(QMAX = 209 m
3
/s, W = 52 mil. m

3
)  

Kontrolní povodňová vlna  PV1000;0,3(QMAX = 720 m
3
/s, W = 171 mil. m

3
) 

Umístění přehradního profilu dle var. I, 85,04 km 

Zásobní hladina Hz 382,40 m. n. m. 

Maximální hladina HMAX cca 394,15 m. n. m. 

Kóta koruny hráze cca 396,00 m. n. m. 

Spodní výpusť 3 * Φ 2,20 m (předběţný návrh) 

Přeliv 1 1 * 12 m / 389,90 m. n. m. 

Přeliv 2 4 * 12 m / 392, m. n. m. 

QN pro ochranu LB obce NH Q1000 

QN pro ochranu PB obce NH Q100 

 

8.2.3 Hráz 

Vybrané místo výstavby hráze přehrady, je výhodné. Toto tvrzení vzniklo na základě 

provedeného inţenýrsko-geologického (IG) průzkumu v letech 1960 aţ 1963 [1.] s následným 

odhadem IG rešerše z roku 2001 [1.]. 

Průzkumem se zjistila skladba podlaţí na místě vybudování hráze. Na svazích lze 

očekávat usazeniny v mocnosti kolem 1 - 2 m [1.]. Pod touto části se nachází skalní podlaţí, 

které má různou skladbu (převáţně drobové souvrství s vloţkami břidlic[1.]). 

V prvotních myšlenkách se předpokládala výstavba sypné hráze s hlinitým těsnícím 

jádrem. Během času se ale od tohoto záměru odstoupilo. V případě plánovaného záměru se 

předpokládá s velkými výkyvy výšky hladiny. Můţe docházet k obdobím, kdy se nádrţ bude 

udrţovat na stálém zásobním objemu. Tato situace by znamenala nedostatečné sycení 
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v horních partiích vodou. Případný pokles vlhkosti je moţné označit jako riziko z hlediska 

vyuţití a bezpečnosti hráze. Alternativou za hliněné jádro mohou být např. asfaltobetonové 

střední těsnění, betonové lamely, atd.. Přistoupilo se však na moţnost vybudovat v místě 

kombinovanou funkční hráz z betonových bloků a křídel tvořených sypnou hrázi. Grafické 

vyobrazení hráze v údolí je na obrázku 8 a 9. 

 

Obrázek 8: Vizualizace hráze I [1.] 

 

Obrázek 9: Vizualizace hráze II [1.] 
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Základní parametry hráze [1.]: 

 kóta koruny hráze 396 m. n. m., 

 výška hráze nade dnem údolí 26 m, 

 délka koruny hráze 240 m, 

 5 funkčních bloků s přelivnými poli světlé šířky po 12 m. 

8.2.4 Členění stavebního celku 

Přehrada v NH by měla být hlavní částí připravovaného souboru opatření před 

povodněmi. Tato část by se měla skládat z následujících objektů[1.]: 

 soubor objektů přehradní části, 

 zabezpečení provozu vodního díla, 

 úpravy v zátopě a zapojení do krajiny, 

 ochrana obce NH. 

 

1. Soubor objektů přehradní části [1.]: 

 Skupina hlavních objektů soustředěna v přehradním profilu, související 

s výstavbou hráze (např. zajištění zdrojů místních materiálu, základní utěsnění podlaţí, 

samotná hráz, funkční objekty, terénní úpravy, úpravy pod hrází, odpadní koryto, atd.). 

 Součástí je i technologické vybavení přehrady (např. výpusti, elektrárna, 

čerpání vody a systémové řízení). 

2. Zabezpečení provozu vodního díla [1.]: 

 Součásti obsahující podpůrné objekty k zajištění předpokládaných funkcí 

vodního díla (např. ubytovací, stravovací a provozní objekty, informační centrum, zavedení 

přívodů elektrické energie a s tím související zařízení, telefonní spojení, zabezpečovací 

zařízení, měřící zařízení, atd.). 

3. Úpravy v zátopě a zapojení do krajiny [1.]: 

 Zabezpečení činnosti s  prostorem a blízkým okolí v podobě zapojení do 

krajiny. Mezi nejvýznamnější činnost patří odstranění zátěţe, která by ovlivňovala kvalitu 

vody, dále krajinotvorné řešení, vytváření přístupových cest k vodě, zajištění říčního kontinua 

přes profil hráze, apod.. 

4. Ochrana obce NH [1.]: 

 Zajištění rozvoje a stability vazeb mezi obcí a přehradou. Daná opatření jsou 

uvedena v kapitole 6.2.. 
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8.2.5 Zajištění říčního kontinua 

V případě výstavby by došlo k rozdělení toku na dvě části (problém je podrobněji 

řešen v celé kapitole 5), proto bylo zapotřebí tento problém řešit. Tato část se rozdělila na dva 

samostatně řešené celky[1.]: 

 návrh obtoku nádrţe, 

 varianty řešení obtoku. 

 

1. Návrh obtoku nádrţe [1.]: 

 V plánu je vybudování odběrného objektu (cca 89 km), obtok by měl být veden 

v levobřeţní bermě a následně v koruně zemního tělesa napojena na levobřeţní ochrannou 

hráz. Předpokládaný sklon obtokového koryta je 2,1 ‰ (nynější sklon řeky je 3,5 ‰), coţ má 

za následek pozvolného výškového nárůstu mezi obtokem a vlastním korytem. Obtok bude 

veden podél příční hráze v konci jejího vzdutí aţ k hrázi MNNH. Zaústění do řeky Opavy 

bude přibliţně v 84,5 km. 

2. Varianta řešení obtoku [1.]: 

 Obtok by měl dosahovat v místě hráze MNNH výšky 13 aţ 13,5 m. Podélná 

hráz by měla být navrţena tak, aby odolala kombinovanému zatíţení vodou z obou stran. 

Předpokládá se, ţe obtok bude vyuţíván i k odvodu splavenin. Plánovány průtok je 66 m
3
/s. 

Obrázek 10 a 11 znázorňují alternativní způsob řešení obtoku MNNH. 

 

Obrázek 10: Alternativní vyobrazení na zajištění říčního kontinua I [1.] 
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Obrázek 11: Alternativní vyobrazení na zajištění říčního kontinua II [1.] 

8.3 Retenční prostory související s výstavbou přehrady v povodí horní Opavy 

Výstavba dalších retenčních prostorů souvisí s přikloněním k výstavbě MNNH. Tyto 

nádrţe byly vytypovaný k zlepšení odtokových poměrů z povodí vyvolány regionálními 

sráţkami. Seznam nádrţí je uveden v kapitole 7 a vykresleny jsou na obrázku 5. 

8.3.1 Nádrž Karlovice 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6: Základní informace o nádrži Karlovice [1.] 

Vodní tok Opava 

Říční km 100,9 

Typ nádrţe průtočná 

Objem ochr. prostoru 4,2 mil.m
3
 

Výška hráze 15 m 

Plocha povodí 169 km
2
 

 

Nádrţ leţí přibliţně 10 km [1.] po proudu od MNNH. 
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8.3.2 Nádrž Krasovka 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 7. 

Tabulka 7: Základní informace o nádrží Krasovka [1.] 

Vodní tok Krasovka 

Říční km 0,95 

Typ nádrţe průtočná 

Objem ochr. prostoru 2,4 mil.m
3
 

Výška hráze 18 m 

Plocha povodí 32 km
2
 

 

8.3.3 Nádrž P4 – boční nádrž pod Krnovem 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 8. 

Tabulka 8: Základní informace o nádrží P4 [1.] 

Vodní tok Opava 

Říční km 60 

Typ nádrţe Boční 

Objem ochr. prostoru 3,1 mil.m
3
 

Výška hráze 9 m 

Plocha povodí 566 km
2
 

 

8.3.4 Nádrž na Hájnickém potoce 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 9. 

Tabulka 9: Základní informace o nádrži na Hájnickém potoce [1.] 

Vodní tok Hájnický potok 

Říční km 2,5 

Typ nádrţe průtočná 

Objem ochr. prostoru 0,18 mil.m
3
 

Výška hráze 9,1 m 

Plocha povodí 10 km
2
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8.3.5 Nádrž Pocheň 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 10. 

Tabulka 10: Základní informace o nádrži Pocheň [1.] 

Vodní tok Číţina 

Říční km 6,7 

Typ nádrţe průtočná 

Objem ochr. prostoru 2,6 mil.m
3
 

Výška hráze 15,3 m 

Plocha povodí 60 km
2
 

 

8.3.6 Nádrž Brumovice II 

Základní parametry a umístění je uvedeno v tabulce 11. 

Tabulka 11: Základní informace o nádrží Brumovice II [1.] 

Vodní tok Hořina 

Říční km 1,7 

Typ nádrţe průtočná 

Objem ochr. prostoru 1,2 mil.m
3
 

Výška hráze 14,5 m 

Plocha povodí 30 km
2
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9 Analýzy přehrady v Nových Heřminovech 

Na základě získaných informací byly provedeny analýzy rozdělené do několika celků. 

9.1 SWOT analýza dopady přehrady na obyvatelstvo 

V tabulce 12 je provedena SWOT analýza dopadu přehrady na obyvatelstvo. 

Tabulka 12: SWOT analýza dopadu přehrady na obyvatelstvo 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Zlepšení dopravní obsluţnosti Zasaţení přibliţně 90 objektů 

Přeloţení silnice I/45 s následným   

vznikem obchvatu obcí    

Zvýšení povodňové ochrany   

obyvatel ţijících v ohroţeném 

území   

Zachování větší části obce NH   

PŘÍLEŢITOSTI OHROŢENÍ 

Několik moţností náhrad při   

vykupování pozemků   

9.1.1 Vyhodnocení analýzy dopadu přehrady na obyvatelstvo 

Vyhodnocení analýzy je uvedeno v tabulce 13. Z výsledků analýzy je vidět, ţe této 

oblasti byla věnována dostatečná pozornost, aby přehrada měla co nejmenší dopady na 

obyvatelstvo. 

Tabulka 13: Vyhodnocení SWOT analýzy dopadu přehrady na obyvatelstvo 

Silné stránky 4 

Slabé stránky 1 

Příleţitosti 1 

Ohroţení 0 

 



37 

 

9.2 SWOT analýza dopadu přehrady na životní prostředí 

V tabulce 14 je provedena SWOT analýzy dopadu přehrady na ţivotní prostředí. 

Tabulka 14: SWOT analýza dopadu přehrady na životní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Zapojení suchých poldru Zastavení splavného reţimu 

Změna zemědělského hospodaření Teplotní stratifikace vody v nádrţí 

Dynamický vývoj říčního a 

nivního Omezení či znemoţnění vývoje 

ekosystému ţivočichů ţijících v řece 

Rozmístění protierozních plodin   

Protierozní meze, průlehy, hrázky 

či   

menší nádrţe   

PŘÍLEŢITOSTI OHROŢENÍ 

Vyuţití údolní nivy k rozlivům Trvalé ovlivnění teploty vodního 

  toku pod nádrţí 

Obnova štěrkonosného toku Zanášení nádrţe unášenými částicemi 

Management hospodaření na orné 

Omezení oboustranné migrace 

ţivočichů 

půdě   

Změna skladby lesa (druh, věk, 

atd.) Zánik původních ţivočichů řeky 

Šetrné technologie pro 

minimalizaci Změny průtokových reţimů 

poškození půdního profilu   

  Usmrcení vodních ţivočichů vlivem 

  hydroelektrárny 

9.2.1 Vyhodnocení analýzy dopadu přehrady na životní prostředí 

V tabulce 15 je uvedeno vyhodnocení analýzy dopadu přehrady na ţivotní prostředí. 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe přehrada bude mít podstatný vliv na ţivotní prostředí i přes 

zvolené opatření. Přehrada je totiţ, závaţný zásah do ţivotního prostředí a ve své podstatě 

mění charakter a mikroklima krajiny. Výstavba přehrady významně ovlivňuje faunu a flóru. 

Plánována přehrada v NH sice nebude mít tak velkou rozlohu, aby omezila zvířata ţijící mimo 

řeku, ale díky její výstavbě vznikne těţko překonatelná překáţka pro obyvatele řeky. 

Tabulka 15: Vyhodnocení SWOT analýzy dopadu přehrady na životní prostředí 

Silné stránky 5 

Slabé stránky 3 

Příleţitosti 5 

Ohroţení 6 
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9.3 Analýza souvztažnosti před výstavbou přehrady v Nových Heřminovech 

Průběh analýzy souvztaţnosti je znázorněna v tabulkách 16 a 17. 

Tabulka 16: Identifikace rizika před výstavbou přehrady 

  1 2 3 4 5 6 7 ∑kar 

Ohrožení území 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q2 1 0 0 0 0 0 0 1 

Průtok Q5 1 1 0 0 0 0 0 2 

Průtok Q10 1 1 1 0 0 0 0 3 

Průtok Q20 1 1 1 1 0 0 0 4 

Průtok Q50 1 1 1 1 1 0 0 5 

Průtok Q100 1 1 1 1 1 1 0 6 

∑krb 6 5 4 3 2 1 0   

 

Tabulka 17: Stanovení koeficientů před výstavbou přehrady do procent 

  1 2 3 4 5 6 7 

∑kar x[%] 0 17 33 50 67 83 100 

∑krb y[%] 100 83 67 50 33 17 0 

 

Spolehlivost byla stanovena na s = 80%, z toho důvodu, ţe muţe dojít k výpadku 

některého z ochranných prvků. 

Osy O1 = 20% a O2 = 20%. 

9.3.1 Vyhodnocení analýzy souvztažnosti před výstavbou přehrady 

Z obrázku 12 znázorňující vyhodnocení dat analýzy souvztaţnosti před výstavbou 

přehrady. Z grafu vyplývá nedostatečná ochrana území před povodněmi. 

 

Obrázek 12: Graf souvztažnosti před výstavbou přehrady 
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9.4 Analýza souvztažnosti po výstavbě přehrady v Nových Heřminovech 

Tabulky 18 a 19 znázorňují průběh analýzy souvztaţnosti po výstavbě přehrady v NH. 

Tabulka 18: Identifikace rizika po výstavbě přehrady 

  1 2 3 4 5 6 7 ∑kar 

Ohrožení území 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtok Q100 0 1 1 1 1 1 0 5 

∑krb 0 1 1 1 1 1 0   

 

Tabulka 19: Stanovení koeficientů po výstavbě přehrady do procent 

  1 2 3 4 5 6 7 

∑kar x[%] 0 0 0 0 0 0 83 

∑krb y[%] 0 17 17 17 17 17 0 

 

Spolehlivost byla stanovena na s = 80%, z toho důvodu, ţe muţe dojít k výpadku 

některého z ochranných prvků. 

Osy O1 = 33% a O2 = 87%. 

9.4.1 Vyhodnocení analýzy souvztažnosti po výstavbě přehrady 

Na obrázku 13 je vyhodnocení dat analýzy souvztaţnosti po výstavbě přehrady v NH. 

Z grafu vyplývá, ţe při výstavbě přehrady v NH se eliminuje riziko vzniku povodně na 

přijatelnou hodnotu. Opatření související s přehradou ochrání zájmové území před 

povodňovou vlnou stoleté vody. 
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Obrázek 13: Graf souvztažnosti po výstavbě přehrady 



41 

 

10 Náklady spojené s povodňovým opatřením na řece Opavě 

Náklady spojené s výstavbou povodňového opatření na horním toku řeky Opavy byly 

rozděleny na několik celků. Rozpis jednotlivých nákladů viz příloha č. 2. 

Seznam celků [1.]: 

 nádrţ NH, 

 úpravy na tocích, 

 rozšíření monitorovací sítě, 

 soubor malých vodních nádrţí, 

 úpravy v krajině, 

 náhradní výstavba, 

 dopravní obsluţnost území, 

 přeloţení silnice I/45. 

10.1 Náklady související s nádrží Nové Heřminovy 

Náklady spojené s výstavbou přehrady NH jsou sloţeny z několika celků[1.]: 

 přehradní část, 

 zabezpečení provozu vodního díla, 

 úpravy v zátopě a zapojení do krajiny, 

 ochrana území NH. 

Předběţně byly vypočítaný celkové náklady související s nádrţí NH na 2 374 mil. Kč. 
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11 Řešení před povodněmi v zahraničí 

V případě řešení ochrany před povodněmi je několik způsobu provedení. Pro ukázku, 

byla zvolena ochrana před povodněmi v Nizozemsku v podobě tzv. „the Delta Works“, které 

chrání Nizozemsko před povodněmi vznikající vlivem moře. 

Řešení povodňové ochrany v Nizozemsku je důleţitou součástí běţného ţivota 

obyvatel toho státu. Především, protoţe se jedná o oblast s vysokým stupněm osídlení 

a přibliţně dvě třetiny země jsou náchylné k záplavám (viz obrázek 12, území ohroţené 

povodněmi je označeno modře). Nizozemsko má velký počet písečných dun, umělých hrází, 

přehrad a stavidel, které poskytují ochranu před vznikajícími bouřemi na moři a vodou 

vtékající do země velkých řek jako je Rýn a Meuse. 

Základní informace týkající se vody v Nizozemsku jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 20: Některé fakta týkající se vody v Nizozemsku 

Počet obyvatel 16 mil. 

Hustota osídlení 456 os. / km2 

Nejvyšší bod 322 m. n. m. 

Nejniţší bod 6,74 m. p. m. 

Podíl HDP země 

vytvořen 70% 

pod hladinou moře 

Sráţky 880 mm/rok 

Odpařování 550 mm/rok 

Primární povodňové 
3 500 km 

zábrany (celkem) 

Hráze řek 1 017 km 

Hráze kolem jezer 430 km 

Duny pro pobřeţní 
260 km 

ochranu 
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Obrázek 14: Možné zaplavení Nizozemska bez ochranných hrází [5] 

11.1 Záplavy v Nizozemsku 

Nizozemsko se pravidelně potýká s povodněmi. K záplavám je nejvíce náchylné 

severní pobřeţí země, vlivem velkých bouří v Severním moři, které mohou prorazit hráze. 

V současné době představuje moře menší hrozbu, neţ řeky. Vlivem velkých sráţek dochází ke 

krátkodobým záplavám.[6] 

Přehled posledních událostí [6]: 

 Na přelomu let 1993 a 1994 vlivem velkého deště došlo v povodí řek Meuse a 

Rýnu k záplavám. 

 Koncem ledna v roce 1995 čelilo Nizozemsko extrémně vysoké hladině vody 

v řekách Meuse, Rýn a Waal. Celkem bylo evakuováno na 250 000 lidí. 

 V roce 2003 praskla hráz u Wilnisu. 

11.2 „The Delta Works“ 

Delta díla (v angličtině the Delta Works) jsou nejdůleţitější části ochrany před 

povodněmi v Nizozemsku. Jsou to řady staveb postaveny v letech 1950 – 1997. Delta díla 

chrání plochy kolem řek Rýn – Meuse – Šelda od moře. Mapa umístění této povodňové 

ochrany je na obrázku 13. 

Díla se skládají z několika částí: 

 přehrady, zdymadla, zámky, hráze, překáţky před nárůstem bouře. 

Cílem staveb bylo zkrátit nizozemské pobřeţí, čímţ se sníţil i počet hrází. 
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Obrázek 15: Mapa umístění the Delta Works [7] 

 

11.2.1 Význam „the Delta Works“ 

Přes zkrácení celkové délky všech ochranných hrází přibliţně o 700 km. Měly „the 

Delta Works“ mnoho dalších výhod. 

Za prvé, rozdělení slané a sladké vody, posunutí hranice slané vody dál na západ, 

rozšíření zemědělství. 

Zadruhé, došlo k zlepšení vodní bilance. Díky stavbě hlavní a pomocné přehrady, 

potoků došlo k snadnější manipulaci v oblasti. 

Zatřetí, výstavbou přehrad došlo k zlepšení dopravní obsluţnosti mezi jednotlivými 

poloostrovy a ostrovy. 

Začtvrté, vyuţívaní vnitrozemské vodní dopravy. 
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12 Závěr 

Bakalářská práce je zpracovávaná metodou sběru a vyhodnocení dat. Práce určená 

všem, kteří chtějí získat informace k přehradě. 

Práce popisuje území povodí Odry se zaměřením na horní tok řeky Opavy, kde má 

dojít k výstavbě povodňového opatření v podobě přehrady v obci Nové Heřminovy 

v doprovodů dalších retenčních prostor dále po řece Opavě a na okolních přítocích. Podle 

zadání, se v prácí uvádí jen základní parametry retenčních prostor související s výstavbou 

vodního díla. Hlavními cíly bylo popsat charakteristiku povodňového opatření, seznámení 

s územím, dopady na ţivotní prostředí a obyvatelstvo a charakterizovat celkové provedení 

vodního díla v Nových Heřminovech. 

Povodňové opatření se nachází v oblasti CHKO Jeseníky, kdy docházelo ke střetu 

zájmu v oblasti potřeby ochrany obyvatelstva před povodněmi a dopady přehrady na ţivotní 

prostředí. Proto se při plánování nádrţe postupovalo tak, aby co nejméně ovlivnila ţivotní 

prostředí. V oblasti ţivotního prostředí a přehrada se do řešení zapojilo MŢP, které zajistilo, 

aby se při výstavbě přehrady počítalo s přírodně blízkými opatřeními, které zajišťují co 

nejmenší poškozování ţivotního prostředí. V oblasti dopadu na obyvatelstvo díky výstavbě 

přehrady a následné úpravě koryta řeky dochází ke zvýšení ochrany před povodněmi. V obci 

NH dochází s dosavadního stupně ochrany před povodněmi Q20 na stupně Q100 u pravobřeţní 

části obce a Q1000 u levobřeţní části obce. Důsledkem výstavby přehrady v NH bude za 

potřebí, odkoupit pozemky a stavby nacházející se v oblasti plánované výstavby vodního díla 

a dalších opatření. Ceny za výkup pozemků a staveb byly nastaveny motivačně. Mimo toho, 

bylo nabídnuto i mnoho jiných nadstandardních náhrad obyvatelům nacházejících se v oblasti 

budoucí nádrţe NH. Za výslednou variantu byla zvolena nádrţ o objemů 16 mil. m
3
, která se 

bude skládat ze dvou objemů, a to ze stálého objemu (cca 3 mil. m
3
) a ochranného objemu 

(cca 13 mil. m
3
). 

Shrnutí celkového provedení vodního díla v NH. Přehrada bude plnit několik úkolů. 

Její hlavní úkol je ochrana před povodněmi, dále se předpokládá výstavba vodní elektrárny a 

počítá se i s rekreačním vyuţitím. Hráz přehrady bude vyhotovena ze dvou částí, z betonové a 

její okrajové části budou z násypu. Výška hladiny bude korigována pomocí spodní výpusti. 

Ochrana před přelivem zajišťuje pět funkčních bloků přehrady. Zajištění říčního kontinua je 

pomocí levobřeţní bermy. Díky níţ nedojde k rozdělení toku na dvě samostatné části a zajistí 
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se tak migrování zvířat v řece. Přehrada svou rozlohou nebude tak velká, aby omezila přechod 

zvířat z jedné strany na druhou. 

Na základě provedených analýz SWOT a souvztaţnosti lze říci, ţe výstavbou přehrady 

v NH a dalších retenčních prostor vznikne na horním toku řeky Opavy dostačující ochrana 

před povodněmi do průtoků stoleté vody. 

Práce splnila stanovené cíly. Můţe slouţit jako další podklad k vodnímu dílu Nové 

Heřminovy. Bakalářská práce je přínosem pro uspořádaní dat související s vodním dílem 

v Nových Heřminovech. 
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Příloha č. 1 Hydrologické poměry v povodí toku Opavy 

Tabulka uvádí soupis vybraných hydrologických údajů z povodí horní Opavy.
2
 

Profil 

Plocha 

Qs 

Údaje N - leté průtoky Qs 

povodí 
z 

roku 
1 5 20 50 100 

(km
2
) (m

3
/s)   (m

3
/s) 

Opava Karlovice 169,30 2,52 1970 20 42 83 120 163 

      1999 15 45 87 125 160 

Opava pod 268,80 3,27 1970 23 51 100 145 194 

Oborenským 

potokem     1994 22 60 111 152 191 

Opava 282,50 3,34 1970 25 55 109 156 209 

Nové Heřminovy     1994   64 116   201 

      2001 22 66 121 166 206 

Opava pod Opavicí 370,50 3,90 1970 27 63 122 175 232 

(Krnov)     1994 27 72 129 177 219 

      2003 25 70 129 180 225 

Opavice 84,90 0,76 1970 11 27 46 67 86 

Město Albrechtice     2003 9 29 51 69 82 

Opavice Krnov 176,00 1,26 1970 16 42 72 100 126 

      1994 17 41 70 94 114 

      2003 14 39 71 99 122 

Opavice ústí 195,40 1,33 1970 17 43 74 103 130 

      1994 17 42 72 95 116 

      2001 15 39 73 102 129 

Opava pod Opavicí 566,30 5,23 1970 42 95 170 234 292 

      1994 40 100 173 232 283 

  chyba ČHMÚ 2002 41 125 223 301 368 

      2006 36 100 182 250 309 

Opava pod Číţinou 729,22 5,83 1970 47 107 188 260 322 

      1994 41 103 178 239 292 

  chyba ČHMÚ 2002 44 121 221 305 379 

Opava město Opava, 929,70 6,41 1970 53 122 213 292 360 

Img. Polní ulice     1994 52 128 221 296 361 

      2002 46 124 226 312 388 

Opava nad Moravicí 945,90 6,45 1970 54 123 214 394 362 

      1994 52 129 223 298 364 
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Příloha č. 2 Náklady spojené s realizací jednotlivých celků 

Při výpočtu jednotlivých nákladů byly celky rozděleny na jednotlivé hlavy, které se 

zvlášť vypočítaly. Náklady jsou uvedeny v tisících bez DPH. 

Legenda k jednotlivým celkům
3
: 

Hlava I – Projektové a průzkumné práce 

 Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro 

navrhování nabídkových cen projektových prací a inţenýrských činností, případně podle jiţ 

uzavřených smluv. Náklady na průzkumné práce jsou stanoveny na základě provedených 

prací a na základě předpokladů. 

Hlava II – Technologické provozní soubory 

 Náklady provozních souborů zahrnují pořízení, montáţ a uvedení do provozu 

technologického vybavení díla. Byly stanoveny převáţně porovnáním s obdobnými 

realizacemi. 

Hlava III – Stavební objekty, vlastní stavební práce 

 Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů 

a objemů konstrukcí a prací uvaţovaných v této dokumentaci a oceněných v převáţné většině 

směrnými cenami stavebních prací 2007/II (ÚRS Praha a.s.). 

Hlava IV – Náklady na pořízení samotného HIM 

Hlava V – Náklady na umělecká díla 

Hlava VI – Náklady obdobné VRN 

 V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení stanoviště obdobné dřívějšímu 

globálnímu a mimoglobálnímu (potřebné úpravy místních komunikací, které budou vyuţity 

pro dopravu) zařízení stanoviště. 

Hlava VII – Ostatní náklady 

 Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření 

skutečného provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby apod.) ve výši 0,4 % 

z nákladů hlavy III. 

Hlava VIII – Nepředvídatelné náklady 

                                                 

3
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 Jsou uvaţovány ve výši 10% z nákladů hlavy III na pokrytí věcného 

a výměrového navýšení, které můţe nastat při zpracování realizační dokumentace a při 

realizaci stavby. 

Hlava IX a X – Jiné a další náklady 

 V těchto hlavách jsou zahrnuty předpokládané náklady, které vyplynou ze 

záboru pozemků. 

Hlava XI – Příprava a organizace výstavby 

 Jsou zde uvedeny předpokládané náklady na kompletační činnost, částka za 

pronájem pozemků a poplatky. 

 

Celek 1 – Nádrž Nové Heřminovy 
4
 

Hlava I 

 
Projektové a průzkumné práce 

 

       

  

Projektové práce 84 862 

  

Průzkumné práce 17 300 

  
Celkem hlava I 102 162 

       Hlava II 

 
Technologické soubory 

 

       

  

Elektrárna 17 000 

  

Výpusti a ovládání 73 000 

  

Čerpání 1 500 

  

Řízení 4 500 

  
Celkem hlava II 96 000 

       Hlava III 

 
Vlastní stavební práce 

 

       

  

01 Přehradní část 1 032 497 

  

02 Zabezpečování provozu vodního díla 69 334 

  

03 Úprava v zátopě a zapojení do krajiny 184 842 

  

04 Ochrana území obce Nové Heřmínovy 409 855 

  
Celkem hlava III 1 696 528 

       

Hlava VI 

 

Náklady obdobné VRN - zařízení 

staveniště 

 

  

4% z hlavy III 67 861 

                                                 

4
 Materiály firmy Povodí Odry a.s., Studie menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími 
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       Hlava VII 

 
Ostatní náklady 

 

  

např. geodetické práce dodavatele a 

investora 

 

       

  

0,4% z níkladů hlavy III 6 786 

       Hlava VIII 

 
Nepředvídatelné náklady 

 

       

  

10% z nákladů hlavy III 169 653 

       Hlava IX + X 

 
Jiné náklady (výkupy + odvody) 

 

       

  

01 Přehradní část 6 489 

  

02 Zabezpečování provozu vodního díla 2 803 

  

03 Úprava v zátopě a zapojení do krajiny 211 716 

  

04 Ochrana území obce Nové Heřmínovy 54 006 

  
Celkem hlava IX + X 275 014 

       Hlava XI 

 
Přípravá a zabezpečení výstavby 

 

       

  

Inţenýrská činnost 42 413 

  

Kompleteční činnost 13 572 

  
Celkem hlava XI 55 985 

       Náklady 

celkem           2 373 954 

       Náklady hlav III + VI + VII 

   

1 771 175 

Náklady hlav III + VI + VII + 

VIII 

   

1 940 828 

 

Celek 2 – Úprava na tocích 
5
 

Hlava I 

 

Projektové a průzkumné práce 

 

       

  

Projektové práce 164 221 

  

Průzkumné práce 17 300 

  
Celkem hlava I 181 521 

       

                                                 

5
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Hlava III 

 

Vlastní stavební práce 

 

       

  

SSO - 01 opatření v obci Kunov 20 200 

  

SSO - 02 opatření v úseků Kunov - NH 20 000 

  

SSO - 03 opatření pod přehradní hrázi NH 242 663 

  

SSO - 04 opatření v úseku Zátor - Loučky 522 109 

  

SSO - 05 opatření v úseku Brantice - Zátor 274 283 

  

SSO - 06 opatření v úseku Brantice 307 139 

  

SSO - 07 opatření v úseku Kostelec - Brantice 228 493 

  

SSO - 08 opatření v části Kostelec 379 209 

  

SSO - 09 opatření Krnov - město 819 952 

  

SSO - 10 opatření v úseku pod Krnovem 239 165 

  

SSO - 11 opatření Skrochovice 33 048 

  

SSO - 12 opatření Holasovice 19 473 

  

SSO - 13 opatření Opava - Drţkovice 178 677 

  
Celkem hlava III 3 284 411 

       Hlava VI 

 
Náklady obdobné VRN - zařízení staveniště 

 

  

4 % z hlavy III 

 

      

131 376 

Hlava VII 

 
Ostatní náklady 

 

  

např. geodetické práce dodavatele a investora 

 

       

  

0,4% z níkladů hlavy III 13 138 

       Hlava VIII 

 
Nepředvídatelné náklady 

 

       

  

10% z nákladů hlavy III 328 441 

       Hlava IX + X 

 

Jiné náklady (výkup + odvody) 

 

       

  

SSO - 01 opatření v obci Kunov 0 

  

SSO - 02 opatření v úseků Kunov - NH 0 

  

SSO - 03 opatření pod přehradní hrázi NH 8 686 

  

SSO - 04 opatření v úseku Zátor - Loučky 38 732 

  

SSO - 05 opatření v úseku Brantice - Zátor 30 277 

  

SSO - 06 opatření v úseku Brantice 6 820 

  

SSO - 07 opatření v úseku Kostelec - Brantice 22 189 

  

SSO - 08 opatření v části Kostelec 19 060 

  

SSO - 09 opatření Krnov - město 5 911 

  

SSO - 10 opatření v úseku pod Krnovem 13 389 

  

SSO - 11 opatření Skrochovice 1 676 

  

SSO - 12 opatření Holasovice 1 953 
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SSO - 13 opatření Opava - Drţkovice 4 059 

  
Celkem hlava IX + X 152 753 

       Hlava XI 

 
Přípravá a zabezpečení výstavby 

 

       

  

Inţenýrská činnost 88 400 

  

Kompleteční činnost 26 275 

  
Celkem hlava XI 114 675 

       Náklady celkem       4 206 315 

       Náklady hlav III + VI + VII 

   

3 428 925 

Náklady hlav III + VI + VII + 

VIII 

   

3 757 366 

 

Celek 3 – Rozšíření monitorovací sítě 
6
 

Hlava I Projektové a průzkůmné práce 980 

Hlava II Technologické provozní průzkumy 0 

Hlava III Náklady na popřízení stavebních objektů vč. GZS 24 500 

Hlava IV Náklady na pořízení samotného HIM 0 

Hlava V Náklady na umělecká díla 0 

Hlava VI Vedlejší rozpočtové náklady (dříve MGZS) 1 225 

Hlava VII Náklady na práce prováděné jinými neţ stav. Nebo mont. organizacemi  365 

Hlava 

VIII Nepředvídatelné náklady 2 450 

Hlava IX Jiné investice 0 

Hlava X Náklady hrazené z investičních prostředků a příspěvky 0 

Hlava XI Náklady hrazené z provozních prostředků 980 

Celkový náklad stavby 30 500 

 

Celek 4 – Soubor malých vodních nádrží 3 

3 - Krnov I 13 000 

8 - Jelení II 22 300 

17 - Loděnice 11 600 

20 - Košetice III 41 500 

27 - Lichnov II 71 300 

28 - Lichnov II 24 200 

29 - Lichnov IV 9 100 

                                                 

6
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Celkem 193 000 

 

Celek 5 – Úpravy v krajině 
7
 

Přímé náklady navrţených úprav v krajině byly stanoveny na 60,1 mil. Kč. Tato částka 

se můţe ještě změnit. 

Celek 6 – Náhradní výstavba 7 

Hlava I Projektové a průzkůmné práce 15 715 

Hlava II Technologické provozní průzkumy 0 

Hlava III Náklady na popřízení stavebních objektů vč. GZS 294 307 

Hlava IV Náklady na pořízení samotného HIM 0 

Hlava V Náklady na umělecká díla 0 

Hlava VI Vedlejší rozpočtové náklady (dříve MGZS) 11 772 

Hlava VII 

Náklady na práce prováděné jinými neţ stav. Nebo mont. 

organizacemi  1 472 

Hlava VIII Nepředvídatelné náklady 29 431 

Hlava IX Jiné investice 0 

Hlava X Náklady hrazené z investičních prostředků a příspěvky -141 844 

Hlava XI Náklady hrazené z provozních prostředků 6 033 

Celkový náklad stavby 216 886 

 

Celek 7 – Dopravní obslužnost území 7 

Hlava I Projektové a průzkůmné práce 2 950 

Hlava II Technologické provozní průzkumy 0 

Hlava III Náklady na popřízení stavebních objektů vč. GZS 85 600 

Hlava IV Náklady na pořízení samotného HIM 0 

Hlava V Náklady na umělecká díla 0 

Hlava VI Vedlejší rozpočtové náklady (dříve MGZS) 3 424 

Hlava VII 

Náklady na práce prováděné jinými neţ stav. Nebo mont. 

organizacemi  856 

Hlava VIII Nepředvídatelné náklady 8 560 

Hlava IX Jiné investice 0 

Hlava X Náklady hrazené z investičních prostředků a příspěvky 8 396 

Hlava XI Náklady hrazené z provozních prostředků 1 172 

Celkový náklad stavby 110 958 
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Celek 8 – Přeložka silnice I/45 
8
 

Propočet nebyl proveden. Nespadá pod řešení projektu a je na tuto stavbu nahlíţeno 

jako na samotný stavební projekt. Řešení přeloţení silnice I/45 spadá pod Ředitelství silnic 

a dálnic Česká republika. 

                                                 

8
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