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Summary 

Presented thesis is devided into two parts. In the first part information about 

construction of a dam Nové Heřminovy in the same called village is presented. 

Subsequently facts about locality, real building, as well as events which go already 

for a long time together with an idea of construction of a dam are mentioned. At 

the beginning of the thesis, there is more closely described location and history 

together with characterization of disagreements between opponents, represented 

mainly by natives of Nové Heřminovy, and supporters, represented mainly by 

councils of the town Krnov. After that, thesis acquaints with in past suggested dam 

alternatives as well as government confirmed final appearance of a dam. Second 

part is devoted to possibilities of a dam and countryside utilization from the view of 

tourism. 

Keywords: Nové Heřminovy, the dam, the water reservoir, the water-bearing 

layout, the basin of upper river Opava 

 

 

Anotace 

Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou předloženy informace týkající 

se výstavby přehrady Nové Heřminovy ve stejnojmenné obci. Postupně jsou 

uvedeny fakta týkající se jak navržené lokality, samotné stavby, tak také okolností, 

které myšlenku vybudovat takovéto vodní dílo už po dlouhá léta doprovázejí. Ze 

začátku práce je blíže popsána lokalita Nových Heřminov a její historie, spolu s 

vývojem událostí, které se v minulosti odehrávaly především mezi odpůrci stavby, 

obyvateli Nových Heřminov, a jejími podpůrci, zejména obyvateli města Krnov 

zastoupenými zastupiteli města. Práce poté seznamuje o v minulosti 

předkládaných alternativních protipovodňových opatřeních především ve srovnání 

s návrhem přehrady, a také o konečné vládou schválené podobě přehrady. Druhá 

část práce je věnována možnostem využití přehrady a okolní krajiny z pohledu 

turismu. 

Klíčová slova: Nové Heřminovy, přehrada, vodní nádrž, retenční úpravy, povodí 

horní Opavy 
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1. ÚVOD 

Stavba přehrady Nové Heřminovy je uţ po dlouhá léta velice diskutované a 

diskutabilní téma, které donedávna nemělo vidinu na úspěšné rozuzlení. V oblasti 

podél povodí řeky Opavy jsou z větší části taková území, na kterých můţe tok řeky 

představovat hrozbu rozvodněním koryta nebo působením eroze při zvýšených 

sráţkách, jak obyvatelům ţijícím poblíţ toku, tak také okolní přírodě, která můţe 

být vodním ţivlem devastována. Proti těmto hrozbám se na jedné straně staví 

obyvatelé obcí, většinou zastoupeni zastupiteli města a samosprávou, kteří se 

povodňové hrozby obávají, na druhé straně to jsou obyvatelé převáţně Nových 

Heřminov, kteří se staví proti vzešlému protipovodňovému opatření stavby 

přehrady na území jejich obce s vidinou hrozby zaplavení jejich domovů, které 

stojí uvnitř území projektované přehrady. Na třetí straně to jsou pak lidé jako 

projektanti, architekti a další skupiny lidí, v neposlední řadě i s politiky, kteří se 

snaţí, hlavně z technického, ale i sociálního, ekologického, ekonomického a 

politického hlediska tento problém vyřešit, aby byl ke všem těmto hlediskům co 

nejvíce kompromitující a objektivní.  Do dneška bylo zhotoveno na desítky studií, 

které se snaţily vystihnout problém a přijít s nějakým co nejoptimálnějším 

řešením. Moţnost ponechat území bez dotčení se jeví jako velmi riskantní. 

Moţnost výstavby přehrady, jak byla od začátku navrhována, je poměrně dost 

ekologicky zatěţující pro krajinu, a také neadekvátní vůči obyvatelům obce, mající 

donedávna z celé situace pocit nemoţnosti zasáhnout do dění kolem jejich 

domovů a pozemků. Byly navrhovány i alternativní moţnosti protipovodňových 

ochran, ty se však jevily z většiny jako málo účinné nebo v  porovnání 

z ekonomického hlediska málo efektivní. Jako nejpřijatelnější řešení vzešla 

nejmladší varianta, počítající s výstavbou menší přehrady a s doplňujícími návrhy 

různých protipovodňových opatření v krajině. Tento návrh vychází finančně sice 

dráţ neţ původní návrh velké přehrady, je však o něco šetrnější k přírodě a 

technicky je pak proveden tak, ţe bere větší ohled i na obyvatele, protoţe 

v maximálním naplnění nádrţe voda nezasahuje do nejvíce obydlené části obce. 

Návrh byl schválen a dokončení celého projektu se předpokládá do roku 2020. 

S celým konceptem nádrţe se pojí také moţnost rozvoje turismu a volnočasových 
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aktivit v okolí obce Nových Heřminov a budoucí přehrady. Pro představu je v praxi 

navrhnuto několik moţností jak rozšířit turismus, ať uţ konkrétně přímo s vyuţitím 

vodní plochy nebo i v samotném okolí přehrady. Je také poukázáno na nejčastěji 

vyhledávané turistické cíle v oblasti. Turismus v této krajině je spíše v začátcích, 

ovšem do budoucna se můţe mnoho změnit, protoţe Jesenické prostředí je lidmi 

stále více vyhledávanou oblastí pro rekreaci. 
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2. CHARAKTERIZACE OBLASTI 

2.1 Popis lokality 

Po povodních v roce 1997 se opět začalo mluvit ve velkém o protipovodňových 

opatřeních na řece Opavě. Tedy konkrétně o přehradě na horním toku řeky Opavy 

v Nových Heřminovech. Tato vesnice leţí v pěkném údolí v Moravskoslezském 

kraji, na území Bruntálského okresu (obr. 1). Z jihozápadu od Nových Heřminov je 

ve vzdálenosti 4,5 km město Bruntál, ze severu vesnička Kunov, ze 

severovýchodu vesnice Zátor a z jihu jsou pak Milotice. Nejvyšší okolní body jsou 

Ptačí vrch (574 m n. m.) a Jelení kopec (564 m n. m.), jejichţ území o rozloze 

17,5 hektarů bylo v roce 1970 vyhlášeno národní přírodní památkou. Pro oblast 

jsou typické Jesenické modříny, ty slouţí jako genová základna a stáří některých 

modřínů poblíţ, je odhadováno na více neţ sto let. Věk tamního "krále modřínů" je 

přibliţně 220 let. Jak bylo řečeno, vesnicí protéká od Kunova řeka Opava, do které 

přitéká poblíţ vesnice, zleva Jelení potok, zprava Oborenský a Milotický potok. 

Průměrná roční teplota 12⁰C a niţší je zde v průměru 225 dní. Horké letní dny zde 

mají trvání mezi dvaceti a třiceti dny v roce. V současné době tu ţije 283 lidí. [1] 

Obr. č.1_Pohled na Nové Heřminovy [2] 
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2.2 Geologie oblasti 

Podklad oblasti a celého Hrubého Jeseníku tvoří jednotka Silesikum, která 

je z pohledu geologické historie velice sloţitá. Silesikum tvoří keprnická a 

desenská klenba, z nichţ vystupují staré horniny, jako keprnická rula se stářím asi 

1,4 miliardy let. Další typ ruly, která se na Jesenicku vyskytuje, je muskoviticko – 

chlorotická, která tvoří třeba horu Praděd. Na okrajích obou kleneb vystupují 

mladší horniny jako fylity, kvarcity a další horniny devonského stáří, během 

kterého probíhala mořská sedimentace a také sopečná činnost. 

Před devonem, v období prahor a starohor, se území nacházelo na dně 

moře v oblasti poblíţ rovníku. Z těchto dob pocházejí zkameněliny ramenonoţců, 

nebo korálů. Horstva Jeseníků vznikla působením značných tlaků na pevninskou 

desku, vyvolané putováním teránů moldanubika a brunovistulika, které do sebe 

narazily u kontinentu Laurussie a tím vyvolaly ohromný tlak, jehoţ důsledkem bylo 

vrásnění tohoto horstva. Tento jev byl stejně jako na jiných částech naší Země 

doprovázen vulkanickou činností, se kterou je spojován vznik všech loţisek na 

Jesenicku, jako jsou loţiska zlata, mědi, zinku, ţeleza a dalších.  

Skalní útvary v celém pohoří jsou pozůstatkem tzv. mrazového zvětrávání, 

kdy vlivem extrémně nízkých teplot, mohutných větrů a naopak silnému 

slunečnímu záření vznikly dnešní tvary různých skal a skalisek zejména ve 

vrcholové části hor a taktéţ poblíţ Nových Heřminov. Společně s horotvornými 

pohyby začaly na pohoří působit exogenní síly a činitelé, jako jsou voda, vítr, 

teplota, vegetace nebo gravitace, které působí na pohoří dodnes. V současnosti 

vlivem poklesu karpatské soustavy Jeseníky mírně stoupají s vyrovnaným 

vzestupem 0,5 aţ 1mm za rok. [3] 

2.3 Historie obce 

Po roce 1220 do této tehdy ještě zcela zalesněné a neúrodné oblasti 

přijíţdělo stále více kolonistů, kteří se zde soustředili převáţně na těţbu ţelezné 

rudy, a vznikaly zde první ţeleznorudné doly. Byli to lidé z okolních zemí, 

převáţně ze Saska, Dolního Slezska a ze sálsko-francké oblasti. Ti přišli do kraje 

na přelomu 12. a 13. století. Kolonizaci území vedl z Moravy markrabě Vladislav 
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Jindřich a po jeho smrti král Přemysl Otakar I. Na severní Moravě měl podíl na 

kolonizaci také velehradský cisterciánský klášter. Od 15. století se zdejší osady 

začaly spojovat a vznikala různá panství. Samotné Nové Heřminovy vznikly roku 

1406 zapsáním do krnovských zemských desek jako panství Zikmunda Znaty 

z Hynčic. V roce 1411 byly Heřminovy přepsány Zikmundově sestře Markétě z 

Hynčic. Po dvaceti letech Ludmila z Hynčic se svým manţelem Jiřím z Bruntálu 

přepisují panství Ludmiliným bratrům Bohuši, Kryštofu a Janovi ze Zátoru. V letech 

1420 aţ 1430 obsadili oblast Husité a napáchali mnoho škod. Mnoho lidí vyhnali 

z jejich domovů a některé při obsazení zabili nebo zajali a přinutili pro Husity 

pracovat. 

V roce 1530 si obec spolu s dalšími hornickými obcemi, jako Markvartice, 

Karlovice, nebo Andělskou Horou pod správou tehdy krnovského kníţectví, 

pronajal bohatý důlní podnikatel, Marek Weiczinger z Weiczingu, vlastník panství 

Rabštejn-Janovice. V jeho rukou vesnice vzkvétaly a těţba ţelezné rudy 

postupovala naplno. V Andělské Hoře se dokonce těţilo zlato a stříbro. Do oblasti 

přijíţdělo mnoho nových horníků a počty obyvatel prudce stoupaly. 

 Po prohrané bitvě na Bílé Hoře roku 1620 se však většina majetků 

moravské a slezské šlechty ocitla v rukou vítězů, Lichtenštejnů nebo německých 

rytířů. A nastala éra třicetileté války a úpadku, kdy se celý kraj, Nových Heřminov 

nevyjímaje, změnil k nepoznání. Podle Heřminovské kroniky vojska projíţděla 

vesnicemi, devastovala a zapalovala statky a obydlí a lidé v této době neměli co 

jíst. Nepokojů vyuţil Císař Ferdinand II., který díky tomu násilím vyhnal z kraje 

protestanty a zavedl katolickou víru. 

Od roku 1834 přestalo platit původní vymezení pozemků v Nových 

Heřminovech, protoţe veškeré pozemky na Krnovsku, ať uţ louky nebo stavební 

pozemky, byly přeměřeny a kaţdá parcela byla zanesena do pozemkové knihy a 

zapsána do katastru. K rozvoji oblasti přispěla stavba ţeleznic z roku 1871 a to 

Moravko-slezskou ţeleznicí z Olomouce, přes Bruntál, Milotice nad Opavou 

(zastávka i pro Nové Heřminovy), Zátor aţ do Krnova s napojením na Vrbno pod 

Pradědem. Souhlas pro vybudování napojení ţelezničního ramene z Milotic do 

Vrbna dalo dne 24. dubna 1871 Ministerstvo Moravsko-slezských drah a stavba 
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trasy přes menší vesničky jako Kunov, Skrbovice, Široká Niva, Markvartice, 

Pocheň, Karlovice a další, aţ do Vrbna začala uţ 28. dubna 1871. 

Během první světové války zasáhl zemi, včetně Bruntálska sociální i 

hospodářský úpadek. Sniţovala se hodnota peněz a obyvatelstvo nemělo 

dostatek potravin. Vše spělo k rozpadu Rakousko-Uherska a ke konci války. V září 

1918 ovšem vyhlásili Němci, spolu s poslanci, zastupující severní Moravu a 

Slezsko samostatnou provincii Sudetenland. I přes vznik Československé 

republiky 28. října 1918, byl Němci vyhlášen o rok později v říjnu 1919 ve Vídni 

opět vznik územního útvaru provincie Sudetenland. V roce 1938 navštívil Nové 

Heřminovy (Neu Erbersdorf) i Adolf Hitler. V září 1939 Němci přepadli Polsko a 

začala 2. světová válka. Ze začátku a v podstatě během celé války se Nových 

Heřminov boje přímo aţ tak nedotkly. Ve vesnici během války nepadl jediný 

výstřel, ale muţi z Heřminov museli jít bojovat na frontu a 28 jich bylo zabito. 

V celém okolí pak bylo během války vystavěno několik desítek válečných bunkrů, 

převáţně kolem cest, které jsou na místě a volně přístupné dodnes. 

Z roku 1949 jsou záznamy, ţe v Nových Heřminovech v době socializmu 

soukromě hospodařilo na svých statcích ještě 29 rolníků, kteří obdělávali 194 ha 

z celkem 332 hektarů zemědělské půdy a chovali celkem 32 koní, 14 taţných 

krav, jednoho vola a 51 dojnic. Socializace zemědělství přinesla utrpení zdejším 

zemědělcům, kteří byli různými metodami přinucováni odevzdávat svůj majetek a 

vstupovat do JZD. To bylo v obci zaloţeno 30. června 1950. Rolníci, kteří vlastnili 

půdu, dobytek a stroje, si museli zvykat na to, ţe uţ nejde o jejich soukromé, ale 

společenské vlastnictví. 

Po revoluci z roku 1989 se v obci konalo referendum o vzniku samostatné správní 

jednotky, ve kterém se pro osamostatnění vyslovilo 102 občanů ze 183 

s hlasovacím právem a Nové Heřminovy se tak po rozhodnutí Ministerstva vnitra 

staly 1. ledna 1992 opět samostatnou obcí. V prvních komunálních volbách, 

z téhoţ roku, vzešlo devítičlenné obecní zastupitelstvo a prvním starostou obce 

byl zvolen Jiří Pavelka, po něm Milan Mlýnek, Antonín Maňák a nyní je starostou 

Radovan Jílka. Tentýţ rok byl ještě dokončen silniční obchvat, který nevede přímo 

přes obec. Největším cílem nových zastupitelů bylo obnovení všech podniků a 
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institucí, které byly během uplynulých let zrušeny. Obec naplánovala výstavbu 

kanalizace, čističky odpadních vod, plynovodu a vodovodu. Začala také zdlouhavá 

jednání o zrušení stavební uzávěry kvůli plánům na výstavbu přehrady z roku 

1960. [4, 5] 
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3. VÝSTAVBA PŘEHRADY 

3.1 Události vedoucí k výstavbě přehrady 

Uţ v 19. století, v době za vlády Josefa II, bylo uvaţováno o 

protipovodňových opatřeních, které by bránily častému zanášení údolí bahnem 

během vylévání řeky Opavy z břehů. Jednou z alternativ uţ tenkrát bylo 

vybudování přehrady v místě Nových Heřminov, která by korigovala hladinu řeky a 

rovnoměrně zásobila vodou dunajsko-oderský kanál. Z těchto návrhů však sešlo a 

peníze se vyuţily na stavbu císařských silnic. 

První projekt přehrady, který zpracoval doktor techniky Karel Picek, byl za 

světové hospodářské krize v třicátých letech odloţen. Stejně tak to bylo během 

druhé světové války. Veškeré snaţení se ubíralo na výrobu zbraní a k válečnému 

průmyslu. Aţ po válce, kdy byli odsunuti sudetští Němci, se opět začalo diskutovat 

o moţné stavbě přehrady. Pro místní obyvatele to však pouze znamenalo zákaz 

rekonstrukce veřejných i soukromých budov Zemským národním výborem 

Moravské Ostravy.  

Další zmínky o plánování stavby přehrady jsou např. z 2. února 1947, kde 

se na Vodohospodářském pracovním sjezdu v Ostravě zmiňuje Ing. Dr. tech. Jan 

Čermák o přehradě, která by byla klíčovou na řece Opavě a slouţila by 

k akumulaci vody, vyuţití vodní síly a rekreaci.  

V roce 1948 se obyvatele Heřminov dozvídají z dopisu Zemského 

národního výboru v Moravské Ostravě, ţe tato přehrada je důleţitou pro 

vodohospodářství ve Slezsku a tudíţ nedoporučují v této oblasti budovat 

novostavby nebo provádět podstatné úpravy soukromých ani veřejných staveb. 

Tato skutečnost měla na obyvatele  Nových Heřminov negativní dopad a mnoho 

z nich se s touto vyhlídkou do budoucnosti raději stěhovalo do větších měst za 

prací, kde se soustředil průmysl a sluţby, vesnice se pomalu vylidňovala. 

Jak uţ bylo napsáno, v roce 1960 byla vyhlášena v obci Nové Heřminovy 

stavební uzávěrka. Od roku 1963 bylo dokonce zakázáno pozůstalým pohřbívat 

zemřelé na zdejším hřbitově, ti tak museli učinit na hřbitově v Bruntále. 
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V roce 1964 byli obyvatelé Heřminov vyrozumění Krajským národním 

výborem v Ostravě o průzkumných pracech na řece Moravě, kde se počítalo se 

stavbou hráze Slezská Harta, a proto práce okolo výstavby přehrady na horní 

Opavě byly pozastaveny aţ do roku 1975. Stavební uzávěrka však pozastavena 

nebyla, ale o částečné zmírnění se postaral poslanec Národního shromáţdění 

Viktor Knap. To ale nemělo ţádný vliv na tom, ţe z vesnice se odstěhovávalo čím 

dál více lidí. V letech 1960 aţ 1970 se z obce odstěhovalo na 97 občanů a tento 

trend pokračoval i nadále. I přes nepříznivé výhledy do budoucnosti byly v roce 

1972 do celostátního seznamu kulturních památek připsány zdejší kaple a vedle 

stojící barokní kříţ, pocházející z roku 1730 (obr. 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2_Kaple Nejsvětější trojice (poč. 19.století) s kamenným křížem.(1733) Pískovcový 

kříž věnovaný mlynářem Mathiasem Schmidtem zdobený reliéfními zobrazeními se zbytky 

polychromie.[6] 

V roce 1973 se místní obyvatelé obrátili na předsedu Okresního národního 

výboru Bruntál, Karla Gavlíka, s prosbou o zrušení dosavadní stavební uzávěrky. 
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Ale nebylo jim vyhověno a okr. výbor s lidmi přestával jednat i o záleţitostech, 

týkajících se třeba čištění studen. V této situaci spousta obyvatel obci nadále 

opouštěla. V období mezi roky 1971 do půli roku 1973 obec opustilo dalších 173 

lidí. Hlavními důvody, které uvádějí, jsou nemoţnost rekonstruovat nebo opravovat 

své domy. Situace vyvrcholila zrušením samostatné obce Nové Heřminovi a 

připojením pod správu města Bruntál. Ale ani tento krok obci nijak nepomohl, 

protoţe Bruntálský národní výbor na poţadavky obce stále nehleděl. 

Situace se zlepšila aţ po pádu komunistického reţimu v roce 1989, kdy 

občané po hlasování v referendu úspěšně odhlasovali samostatnost obce 

s platností od 1.1.1992. Jejich další snahou bylo zjistit, jestli je stále nutná 

stavební uzávěrka. Na poţadavek občanů, kteří byli názoru, ţe Ostrava jiţ není 

ocelovým srdcem republiky a tudíţ nepotřebuje přehradu, která by severní Moravu 

zásobovala vodou, kdyţ uţ je tato oblast zásobena z jiných přehrad, podal obecní 

úřad okresnímu úřadu v Bruntále poţadavek, o vyjádření ke stavební uzávěrce. 

Díky tomuto podnětu proběhlo 11. května 1992 jednání, kde byli zastoupeni mimo 

jiné i ochránci ţivotního prostředí z Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, kteří 

poukazovali na budoucí negativní dopad na klima při vybudování přehrady. Na 

ukončení uzávěrky to však nemělo vliv. V roce 1993 se Obecní úřad Nových 

Heřminov obrátil na krajský úřad do Ostravy. Tam bylo dojednáno, ţe po 

zpracování územního plánu, bude stavební uzávěrka zmírněna a obec můţe 

vystavět 20 nových rodinných domů a rekonstruovat stávající. Územní plán byl 

zpracován a schválen do roku 1996. Mezitím však, a to uţ o dva roky dříve, byl 

zpracován velký územní plán Jeseníky, ve kterém se počítalo i se stavbou 

přehrady. [7,5] 

3.1.1 Povodeň z roku 1997 

V červenci roku 1997 celou oblast Moravy, Slezska, ale i východních Čech 

zasáhla stoletá voda. Bylo postiţeno také velké území Polska, Slovenska nebo 

Rakouska. Příčinnou vydatných sráţek byla tlaková níţe postupující směrem od 

Itálie. Déšť zesiloval ještě více s návětrným účinkem v pohořích, hlavně pak 

v Jeseníkách, kde jsou zaznamenávány jedny z nejvyšších sráţkových úhrnů 

v ČR, a sklon terénu zrychluje odtok. V horní části povodí Opavy, konkrétně 
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v celém povodí nad Krnovem, je hustota zalesnění v rozmezí 72 aţ 77%. 

Rozvodněné řeky v povodí Odry a Moravy měly katastrofální následky. Bylo 

zatopeno více jak 1/3 území Moravy a Slezska. Zahynulo 50 osob a bylo zničeno 

2151 domů, přičemţ dalších 5652 domů bylo neobyvatelných. Kromě zničených 

cest, bylo strţeno na 26 mostů a musel být zastaven provoz na mnoha 

ţelezničních tratích. Celkové škody byly odhadnuty na 63 miliard korun. V povodí 

Odry byly škody vyčísleny na 17 miliard korun. Díky této zkušenosti bylo sjednáno 

plno nových protipovodňových řádů a pracovalo se na odstranění nedostatků na 

celém území České republiky. Povodně v roce 1997 se nevyhnuly ani Novým 

Heřminovům, stejně tak jako mnoha dalším městům po celém toku řeky Opavy, 

včetně měst Krnova (obr. 3, 4), Opavy a Ostravy. Tato skutečnost urychlila i další 

vyjednávání a přípravy pro stavbu přehrady, která by v budoucnosti zachytila 

takové mnoţství vody a zamezila dalším škodám na ţivotech a majetcích. Protoţe 

nejvíce lidí zasaţených povodněmi bylo z Krnova, jsou to právě zastupitelé tohoto 

města, kteří se nejvíce angaţují pro stavbu přehrady a dalšího opatření na řece 

Opavě. [7, 8] 

 

Obr. č. 3_Město Krnov zasaţeno povodněmi ze srpna roku 1997; ohroţení průmyslových objektů 

[9] 
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Obr. č. 4_Obec Karlovice zasaţena povodněmi ze srpna roku 1997; destrukce obytných 

a rekreačních objektů [9] 

3.1.2 Důsledky povodně 

Ve vesnicích nad obcí Nové Heřminovy proti proudu Opavy a Opavice se 

po povodních z roku 1997 usilovně pracovalo na zmírnění případných škod při 

dalších povodních. Bylo provedeno cca 30 stavebních úprav na tocích Opavy od 

Nových Heřminov aţ k Vrbnu pod Pradědem, stejně tak na tocích Bílé a Černé 

Opavy s celkovým nákladem přes 250 mil. korun a postupně tak bylo dosaţeno 

standardní míry ochrany. Toto zpevnění chrání obyvatele a jejich domy nejen před 

velkou vodou, ale i před erozními účinky řek, která je v těchto horských oblastech 

značná. Území, především mezi obcemi podél toku, je orgány přírody povaţováno 

za velmi cenné, a kaţdé umístění další stavby se vţdy pečlivě zvaţuje. Obce 

Kunov, Široká Niva, Pocheň a Karlovice jsou chráněny aţ na určité výjimky u 

roztroušené zástavby před dvacetiletou vodou. Město Vrbno pod Pradědem je 

chráněno před vodou padesátiletou. Celkově lze oblasti podél Opavy nad obcí 

Nové Heřminovy hodnotit za dostatečně chráněné a bezpečné a tedy uţ není 

třeba dalších významnějších investic, aţ na obec Karlovice. Tam se chystá kromě 

jiţ provedených úprav ještě projekt s názvem Zadní Ves, který by měl také řešit 

úpravy terénu před případným zaplavením objektů a erozní činností.  
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Stále ale zůstává řada míst, jejichţ ochrana před povodněmi je 

nedostatečná. Mezi takové obce patří Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov se 

svými místními částmi nad i pod soutokem řeky Opavy s Opavicí, Brumovice, 

Holasovice, místní části Opavy - Drţkovice, Vávrovice a samotné město Opava. 

Povodně stále mohou ohrozit na 6000 obyvatel, z toho téměř 2000 se nachází 

v přímém nebezpečí, kdy mohou být ohroţováni na ţivotech. 

Během let 1997 – 2008 bylo postupně zpracováno několik návrhů, 

podkladů, řešení, posudků a analýz navrhujících moţnosti ochrany před 

povodněmi v této oblasti: opatření v krajině zatravněním, zalesnění; suché nádrţe 

a soustava menších retenčních nádrţí; zkapacitnění koryt v sídlech; vodní nádrţ 

Nové Heřminovy; kombinace výše uvedených opatření a jako srovnávací bylo 

studováno i nulové řešení. [10] 

3.2 Možnosti retenčních úprav v krajině 

Nejstarší myšlenkou, jak uţ vyplývá z předešlého textu, byl návrh postavení 

vodní nádrţe Nové Heřminovy. Návrh vodního díla je jednoznačně nejefektivnější, 

co se týče zachycování vody a jako protipovodňová ochrana. Nese sebou ovšem i 

určité nevýhody jako např., zásadní vliv na ţivotní prostředí nebo změnu rázu 

krajiny, proti čemuţ jsou především ochránci ţivotního prostředí. Také by to 

znamenalo přemístit celou původní obec Nových Heřminov. Proti této myšlence se 

brání zase obyvatelé stejnojmenné obce. Veřejně bylo vytýkáno, ţe neexistují jiná 

alternativní řešení, s menším dopadem na přírodu nebo na samotnou obec. 

Z těchto důvodů se Ministerstvo zemědělství České republiky rozhodlo dát pokyn 

k vypracování studie "Moţnosti retenčních úprav v povodí řeky Opavy". Studie 

měla navrhnout a věcně posoudit moţnosti týkající se protipovodňové ochrany. Je 

tvořena podle data zpracování třemi na sebe navazujícími částmi, které byly 

rozděleny na dvě etapy a jednu studii moţných potřebných finančních prostředků: 

1. Moţnosti retenčních úprav v krajině povodí Opavy - I. etapa - 6/2000 

2. Ekonomická rozvaha rozpočtových nákladů retenčních úprav protipovodňové 

ochrany v povodí Opavy - 11/2000 

3. Moţnosti retenčních úprav v krajině povodí Opavy - II. etapa - 12/2000. 
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Cílem I. Etapy bylo shromáţdit veškeré informace z této lokality tak, aby 

udávaly ucelenou formu, z které by bylo moţno určit, jakými způsoby se budou 

ubírat veškeré další činnosti spojené s protipovodňovým opatřením. I. etapa byla 

dokončena na konci června roku 2000 a předkládala 3 moţné varianty, se kterými 

byla srovnávána i varianta stavby vodního díla Nové Heřminovy. Byly to 

následující varianty: 

1) Moţnosti retenčních úprav změnou druhu pozemků v krajině Opavy 

(převedení určitého podílu orné půdy na trvalé travní porosty). 

2) Výstavbu 10ti suchých nádrţí – poldrů (8 na Opavě a 2 na Opavici). 

3) Ohrazování výrazné délky údolní nivy s případným prodlouţením délky toku 

meandrováním (vytvořením zákrut řeky). 

4) Povodňová ochrana nádrţí Nové Heřminovy 

Všechny tyto varianty byly technicky rozpracovány a ověřeny 

matematickými modely, které pomohly zhodnotit klady jednotlivých řešení a 

zároveň moţné dopady nebo průběhy při působení povodňových vod. V úvahu 

byly brány i jiţ realizované nebo zrovna prováděné protipovodňové práce, se 

kterými se zahájilo bezprostředně po povodních z roku 1997, a zahrnuty byly také 

orientační ekonomické náklady. Získané informace slouţily pro vytvoření vlastního 

stanoviska Ministerstva zemědělství, tak také pro občany nebo pro jednotlivá 

městská zastupitelstva. 

K výsledku studií se vyjádřilo nevládní sdruţení Sojka s poţadavkem o 

doplnění studie o problematiku spojenou s odtoky vod z lesních a polních sítí cest 

a silnic. Z tohoto podnětu vyplynula další potřeba podrobnějšího modelu suchých 

nádrţí na celém toku během povodňových vln, upřesnění výběru lokalit a 

technického řešení u jednotlivých poldrů a také detailnější srovnání této varianty 

s vodním dílem v Nových Heřminovech. 

Díky těmto podmětům rozhodlo Ministerstvo zemědělství v druhém pololetí 

roku 2000 zadat II. etapu studie "Moţnosti retenčních úprav v krajině povodí 

Opavy", která by doplnila celkovou studii o tyto informace a byla by dokončena 

v prosinci 2000. Na vypracování celkové studie se podílely společnosti: 
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Aquatis a.s., DHI Hydroinform a.s., Povodí Odry, s.p., Vodní zdroje Chrudim s.r.o. 

a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Jednotlivé návrhy byly představeny 

následovně. [11, 12, 13, 14] 

3.2.1 Možnosti retenčních úprav změnou druhu pozemků v krajině 

Opavy 

Cílem této části studie bylo zjistit jak zlepšit odtokové poměry v krajině, 

která má tu schopnost zadrţovat vodu a zpomalovat tak odtok, a jaký účinek by 

mělo zrealizování tohoto přírodě blízkého protipovodňového opatření. Bylo 

zjištěno, jak jsou vyuţívány konkrétní plochy v povodí Opavy (946 km2), a jakou 

mají retenční schopnost při různých stupních povodňového zatíţení.  K tomu 

poslouţil matematický simulační model MIKE-SHE, který pouţívá firma 

HYDROFORM a.s. Model pracoval se známými údaji o sráţkách a průtocích ze 

čtyř sledovaných míst (Karlovice, Krnov a Opava na řece Opavě a Krnov na 

Opavici) a ze dvou sráţkových událostí z května roku 1996 a července roku 1997 

za tehdejšího zjištěného procentuálního stavu orné půdy. Poté za stejných 

podmínek zhodnotil a provedl výpočet průtokových charakteristik se změnou 

procentuálního poměru orné půdy na trvale travní porosty.  

Bylo zjištěno, ţe se jedná přibliţně o 36% výměry v celém povodí Opavy a 

Opavice aţ po město Opavu. V plošné výměře to činí okolo 15,87 tis. ha. K výběru 

ploch určených pro zatravnění se vycházelo z kombinace vrstvy CORINE a 

půdních map BPEJ, dávající informace, kde se vyskytovala půda příliš mělká, 

propustná nebo středně skeletovitá a zrnitostně lehčí půda.  

Výsledky výpočtů s vyuţitím modelu MIKE-SHE ukázaly na fakt, ţe přeměna 

zemědělských ploch na plochy zatravněné by byla nevýznamná a nesplňovala by 

tak potřebný poţadavek. Větší význam při zachycování vod by byl na místech 

s menším sklonem svahů a pouze za předpokladu udrţování travin, tedy na 

kosených svazích, přičemţ by muselo být ujasněno vyuţití takového mnoţství 

biomasy. Takovéto řešení by nebylo vhodné pro tuto oblast také díky vysokému 

podílu zalesněného území, coţ by sniţovalo protipovodňový účinek. Na druhou 

stranu by zmírnilo erozní činnost a nebylo by tolik ekonomicky nákladné. [11, 12, 

13, 14] 
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3.2.2 Využití retenční kapacity údolních niv výstavbou suchých 

nádrží a poldrů 

Tato metoda představuje vybudování několika suchých nádrţí neboli 

poldrů. Poldry jsou nádrţe, které se zaplňují vodou aţ ve chvíli, kdy dochází ke 

zvyšování vodní hladiny, třeba díky vydatným dešťům a jsou převáţně umístěné 

po okrajích toků, čili představují jakoby boční nádrţ. Tyto suché nádrţe mohou být 

také průtočné a umístěné přímo na vodním toku a představovat tak určitý retenční 

prostor při zvýšeném průtoku. V I. etapě studie byl proveden převáţně výběr 

vhodných umístění a rozplánování počtu nádrţí. Bylo navrţeno 10 poldrů, z toho 8 

na Opavě a 2 na Opavici o celkovém objemu 13 mil. m3 při ploše zátopy okolo 

6 mil. m2. Převáţný retenční objem nádrţí se nachází na údolní nivě řeky Opavy, 

pouze malá část je na Opavici, horním toku Opavy a to o objemu okolo 0,6 mil. m3. 

Plán umístění těchto retenčních nádrţí byl navrhnut tak, aby všechny nádrţe byly 

mimo zástavbu nebo sítě komunikací, ţeleznic a mimo hranice, tak aby 

nezasahovaly do Polské republiky a aby byly schopny v případě potřeby 

naakumulovat co největší objem vody. Dále byly určeny základní parametry jako 

délka, výška, plocha zátopy a objem při průchodu stoleté vody Q100. 

Předpokládaná výška hrází byla v I. etapě studie v rozmezích mezi 3mi a 7,7mi 

metrů o celkové délce všech hrází okolo přibliţně 34 km. Aţ v II. etapě studie byl 

návrh technicky rozpracován do té míry, aby bylo moţno zhodnotit proveditelnost 

a určit předběţné náklady na zhotovení. Byly shromáţděny hydrologické 

informace o historických povodních z této lokality uţ z roku 1400, podrobnější pak 

od roku 1800 a podrobné od počátku 20. století. Zpracovanými údaji byly denní 

sráţkové úhrny z let 1991 aţ 1999, průměrné denní teploty, průměrné denní 

průtoky, hydrogramy povodňových vln, informace o známých povodních a 

schematické povodňové vlny. Rozměry a tvary nádrţí byly zakresleny do map 

v měřítku 1:5000. Výška hrází byla projektována od 3,7 do 4,5 m na řece Opavici 

a od 4,6 do 10 m na řece Opavě (tab. 1). Dalším faktorem, který byl brán v potaz, 

byl objemový ukazatel, který porovnával objem zadrţené vody ve srovnání 

s objemem zeminy potřebné pro stavbu hráze nádrţe. Efektivní hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje okolo 10, optimální je pak 15. Model nádrţe na Opavici 

však ukázal hodnoty pouze 1,8 aţ 2,5. A nejvyšší hodnoty objemového ukazatele 
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vyšly na Opavě v hodnotě 9,57. Celkový objem navrhovaných nádrţí měl činit 

12,6 mil. m3. Z toho v povodí Opavy nad Krnovem to mělo být 4 mil. m3, na 

Opavici pouze 0,4 mil. m3 a zbytek 8,4 mil. m3 na Opavě mezi městy Krnovem a 

Opavou. 

Tab. č. 1_ Přehled obecných hodnot jednotlivých suchých hrází a poldrů - v rámci retenčních úprav 

v povodí řeky Opavy. [15] 

Název nádrže (označení) Výška hráze 

(v metrech) 

Celkový 

objem 

(v mil. m3) 

Odhad relativní velikosti 

průlomového výtoku 

Holasovice (P1) 6,5 2,469 0,9 Q100 

Skrochovice (P2) 6,4 1,574 0,7 Q100 

Branice (P3) 4,6 1,213 0,5 Q100 

Červený dvůr (P4) 8,0 3,100 1,2 Q100 

Brantice (P5) 9,0 1,908 2,1 Q100 

Kunov (P6) 7,0 0,807 1,3 Q100 

Pocheň (P7) 7,3 0,381 1,5 Q100 

Karlovice (P8) 10 0,806 3,2 Q100 

Město Albrechtice 1 

(PC1) 

4,5 0,265 0,9 Q100 

Město Albrechtice 2 

(PC2) 

3,7 0,109 0,5 Q100 

Celkové hodnoty poldrů 

a nádrží: 

67 12,63

2 

12,8 Q100 

Nové Heřminovy 33 36,90

8 

není uveden 

 

Pro posouzení transformačního účinku navrhovaných nádrţí přispěl 

matematický model HYGROG, díky kterému bylo zjištěno, ţe ochranný systém 

nádrţí v horním toku řeky Opavy nemá v podstatě ţádný nebo jen velice slabý 

účinek při kulminačním průtoku. Přesněji, mírného vlivu při zadrţování vody 

vykazuje nádrţ Brantice, která sniţuje kulminační účinek o 4%, tzn. o 8 m3/s 

s naplněním hráze po 5ti hodinách. Výraznějšího účinku uţ dosahují ochranné 

hráze na řece Opavě v Krnově, které sniţují kulminační průtok o 11%, tzn. o 

25m3/s a posunují kapacitu průtoku o 4 hodiny. Nádrţe na řece Opavici mají skoro 
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zanedbatelný účinek. Podstatně větší účinek je na řece Opavě mezi městy 

Krnovem a Opavou, kde dochází ke sníţení kulminačního průtoku aţ o 30% a 

doba naplnění nádrţe odpovídá 30ti hodinám. Bohuţel ani tyto účinky hrází by 

nezajistily ochranu obcí Holasovice, Skrochovice, Vávrovice a Drţkovice bez toho, 

aby se nezvýšilo v těchto obcích průtokové koryto. [11, 12, 13, 14] 

Poznámka: Voda stoletá (či Q100) je velikost povodně, která se vyskytuje průměrně jednou 

za sto let. Podobně je to s vodou tisíciletou. Q100 i Q1000 jsou údaje vypočítané matematicky 

z údajů již proběhnutých povodní na určité řece. Zpětně lze u proběhnutých povodní určit 

jejich tzv. n-letost, to znamená, že lze zjistit či odhadnout velice důležitou věc, a to po jaké 

době by se měly průměrně opakovat. Například povodeň v roce 1997 na řece Opavě v 

Krnově je označována jako voda sedmisetletá, byla tedy větší než stoletá, ale menší než 

tisíciletá. Od narození Krista by tedy v Krnově na řece Opavě měly být takovéto ohromné 

povodně pouze tři. [16] 

3.2.3 Využití retenční kapacity údolních niv výstavbou odsazených 

hrází 

Tento způsob protipovodňové ochrany byl řešen v I. etapě studia, později 

byl ještě řešen ve studii z roku 2008, která přišla s ucelenou představou přírodně 

blízkému řešení v obci Nové Heřminovy. Bylo vyuţito přesného modelování 

proudění vody. Byl proveden vrtný inţenýrsko-geologický průzkum a geodetické 

zaměření s výsledkem digitálního modelu terénu, díky čemuţ se získaly informace 

o podloţích hrází a jejich odolnosti při proudění. Stávající hráze by bylo nutné 

posunout o 20 aţ 50 m od koryta řeky, čímţ by se dosáhlo pomalejšího proudění 

vody a menšího tlaku na ochranné hráze, které by mohly být niţší, okolo 2,0 aţ 

4,5 m a tím bezpečnější. Byly navrhovány dvě varianty úprav. Úpravy na horním 

úseku (Obr. 5, 6) a úpravy na dolním úseku obce (Obr. 7, 8, 9). Celkově by bylo 

nutné zrekonstruovat stávající most na Milotice a nadzvednout ho o 1 metr. 

Obloukový most (Obr. 10) by bohuţel nevyhovoval svými technickými parametry a 

musel by být nahrazen lávkou pro pěší a lehkou dopravu.  
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Obr. č. 5_Stávající stav na horním úseku Nových Heřminov [17] 

 

Obr. č. 6_Navrhované úpravy na horním úseku Nových Heřminov [17] 

Uţ v první etapě studia byl proveden výběr vhodných úseků a určeny hlavní 

parametry hrází, jako je výška nebo šířka hrází. Dále pak byly spočteny plochy 
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zátopy a objemy průtokových vod při průchodu Q100. Cílem bylo vytvořit v údolní 

nivě řeky Opavy takové retenční prostory, které by zabránily vylití řeky z břehů a 

tím také chránily obce a města, případně jednotlivé objekty před zatopením. V 

údolní nivě bylo navrhováno vytvoření luţních lesů a vymělčení koryta do takové 

míry, aby se současné hodnoty průtoků Q5 aţ Q20 sníţily na hodnotu Q1 aţ Q2. 

Současně s tímto způsobem bylo navrhováno také meandrování trasy toku. Touto 

úpravou by docházelo k častějšímu zaplavování údolní nivy, tím by se ale vytvořily 

vhodnější podmínky pro ţivot porostů v luţním lese. Další nutné úpravy spojené 

s touto metodou by byly zvýšení toků v zastavěných úsecích některých obcí 

metodou balvanitých skluzů nebo ohrazování průtoků poblíţ ohroţených sídel. 

Dále by to znamenalo vystavět přeloţky některých komunikací a ţelezničních tratí, 

které by byly překáţkou v retenčních prostorách potenciálně vyuţívaných ploch 

údolní nivy.  

 

Obr. č. 7_Stávající stav na dolním úseku Nových Heřminov [17] 
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Obr. č. 8_Navrhované úpravy 1. alternativy v dolním úseku Nových Heřminov [17] 

 

Obr. č. 9_Navrhované úpravy 2. alternativy v dolním úseku Nových Heřminov [17] 
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Obr. č. 10_Obloukový most [18] 

Ve studii bylo celkem vymezeno na 12 eventuálních retenčních prostorů. 

Celkový retenční prostor při Q100 by měl objem okolo 6,4 mil. m3 a plocha zátopy 

okolo 9,6 mil. m2. Momentální prostor údolních niv řek Opavy a Opavice bez 

odsazených hrází činí okolo 2,7 mil. m3. Po uvedení projektu do skutečnosti by se 

tedy retenční prostor navýšil přibliţně o 3,7 mil. m3 s tím, ţe rozhodující objem 

retenčních prostorů by byl na toku řeky Opavy a pouze nepatrná část, okolo 0,5 

mil. m3, by byla na toku řeky Opavice. Výška hrází byla ve studii navrhována 

v rozmezí 1,5 aţ 3,0 m. Délka všech hrází v retenčních prostorech okolo 61 km. 

V obydlených částech pak navíc ještě 17 km. Při uvedeném objemu a výšce hrází 

by bylo nutné pouţít potřebný objem zeminy 1 mil. m3. Další nezbytný objem 

zeminy, odhadnutý asi na 100 tis. m3, by byl pouţit pro přeloţky komunikací a 

ţeleznic. S projektem by bylo také zapotřebí zvětšení kapacity koryt toků 

v obydlených částech, z velké míry hlavně v Krnově, kde by se musel vybudovat 

obtokový kanál. Celková délka úprav na toku by činila 20 km. Při budování 

obtokového kanálu v Krnově by to bylo navíc 8 km. 
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Lokálně by navrhované projekty úpravy odsazených hrází měly pozitivní vliv 

na krajinu z pohledu revitalizace a také by zvýšily protipovodňový efekt. 

Ve II. etapě studia však uţ nebyl více rozpracován, především proto, ţe 

z ekonomického i z technického hlediska byl poměrně náročný. [12, 13, 14, 15] 

3.2.4 Povodňová ochrana nádrží Nové Heřminovy 

Pro srovnání byly všechny výše uvedené návrhy spojené s protipovodňovou 

ochranou srovnávány s původní myšlenkou výstavby protipovodňové hráze Nové 

Heřminovy. Posuzovaný návrh nádrţe ve studii byl převzat z předchozích 

studijních prací ve variantě, která počítá s velkým ochranným prostorem, který by 

se plnil jen při povodních. Návrh ve studii výstavby nádrţe předpokládá 

vybudování hráze o výšce okolo 33 m, délce v koruně 385 m a objemu okolo 

800 tis. m3. Pro optimální výšku hladiny v nádrţi by slouţil odtok regulovanými 

šachtovými výpustmi s maximální kapacitou 60 m3/s při hladině v úrovni koruny 

hráze. Boční bezpečnostní přeliv má délku přelivné hrany 35 m a průtočnou 

kapacitu 200 m3/s při maximální hladině. Ochranný objem v nádrţi je navrhován 

na 22,1 mil. m3 při ovladatelném řízení výpustí za pomocí vyuţití monitorovacích 

systémů a předpovědí, tak také neovladatelný a to o objemu 5,16 mil m3.  Kromě 

těchto ochranných objemů má nádrţ stálý, zásobní prostor o celkovém objemu 

okolo 9,6 mil. m3. Celkový objem nádrţe je tedy 36,9 mil. m3.  Plocha hladiny při 

zatopeném zásobním prostoru činí 125 ha, při zatopeném ovladatelném retenčním 

prostoru to je 240 ha a při hladině neovladatelného retenčního prostoru to je 

270 ha. Při povodňových situacích byly na nádrţi Nové Heřminovy předpokládány 

dvě varianty provozu. Buď při základním povodňovém řízení, kdy byly zjišťovány 

účinky nádrţe bez znalosti předpovědi průtoků a sráţek, nebo při dispečerském 

povodňovém řízení, kdy se předpokládá vyuţití aktuálních dostupných moderních 

metod dynamického řízení odtoku vodohospodářským dispečinkem v závislosti na 

vývoji situace včetně pouţití předpovědních hlášení. Provoz nádrţe byl 

koncipován tak, ţe při přicházející povodni by voda odtékala spodní výpustí bez 

řízení aţ do průtoku neškodného mnoţství vody o hodnotě 60 m3/s. Po překročení 

přítoku o této hodnotě by se postupně uzavíraly výpusti a nádrţ by se plnila 

vodou. Po dosaţení úrovně koruny nádrţe, by byly výpusti zcela uzavřeny a voda 
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by pouze přetékala přes přelivnou hranu. Při maximální hladině by bylo nutné 

otevírat výpusti tak, aby voda v nádrţi uţ dále nestoupala. Po odeznění povodně 

by se voda vypouštěla výpustmi aţ na úroveň základní hladiny stálého naplnění. 

Funkčnost nádrţe byla ověřována opět matematickým modelem HYDROG, stejně 

jako u soustavy poldrů při dvou navrhovaných stavech. Jednak při stoleté vodě 

Q100 a pak při modelovém stavu povodňové vlny z července 1997. Ze vzešlých 

výsledků se ukázalo, ţe retenční účinek při působení Q100 sniţuje kulminaci o 

70%, čili rychlost průtoku o 154 m3/s. V Krnově to bylo o celých 56%, tedy o 124 

m3/s. V úseku toku od Krnova po Opavu pak 30%, takţe o 110 m3/s. Výstavbou by 

vzniklo víceúčelové vodní dílo, které by před účinky stoleté vody ochránilo 

všechny obce pod profilem nádrţe, aţ na obec Drţkovice, která je součástí Opavy 

a skýtá asi 40 domů těsně u pravého břehu řeky Opavy a zároveň je velmi blízko 

Polských hranic. Obec má velmi nízkou, skoro aţ nulovou ochranu před 

povodněmi. Dalo by se říct, ţe řeka obec obtéká a zaplavuje ji uţ při dvouleté 

vodě. Výstavbou menší nádrţe Nové Heřminovy by se rozsah povodňových škod 

v obci za sto let sníţil od 10 do 20 %. V této obci by se muselo přistoupit k jiným 

alternativním řešením, třeba vybudováním jedné z navrţených suchých nádrţí 

v tomto úseku, a to např.: P3 Branice nebo P4 Červený Dvůr, viz tab. č.1. Takové 

řešení je ale velice nákladné. Další variantou je ohraničit obec ochrannými 

hrázemi s podzemním těsněním a vybudovat vyvýšené mosty a komunikace, coţ 

by ale také vedlo k navýšení investic nejméně o 200 mil. Kč. Takové investice 

ovšem přesahují případné povodňové škody v obci, které jsou vyčísleny průměrně 

na škodu v hodnotě 30 mil. Kč za dobu sta let, coţ odpovídá přibliţně investicím 

při pořízení nových domů mimo povodněmi ohroţené území. Tato alternativa je 

asi nejpřijatelnější a je proveditelná zřízením dotačního programu, díky kterému by 

se přistupovalo k postupnému a dobrovolnému přemístění osady. 

Nevýhodou výstavby přehrady Nové Heřminovy by byla nutná investice při 

přemístění celé obce Nové Heřminovy, coţ by znamenalo výkup všech 

nemovitosti nebo náhradní výstavbu 75 domů. Další investice je spojena 

s přeloţkou silnice vedoucí z Bruntálu přes Nové Heřminovy na Krnov a Vrbna 

pod Pradědem a přeloţka ţelezniční tratě. Bohuţel na toku řeky Opavy neexistuje 
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ţádná jiná lokalita s podobnými parametry, vhodná právě pro výstavbu 

protipovodňové přehrady. [12, 13, 14, 15] 

3.2.5 Zhodnocení výše uvedených variant protipovodňových 

opatření  

Hodnotit závěry variant lze z  různých pohledů, jak ekonomických, 

ekologických, tak i sociálních, politických a dalších. Všechny varianty povodňové 

ochrany pro povodí Opavy a Opavice byly odborníky zpracovány do potřebné 

podrobnosti tak, aby bylo moţné objektivně vyvodit nejideálnější způsob, 

především ale z pohledu povodňové ochrany. Studie se zabývaly především 

technickými záleţitostmi a moţnostmi bez hodnocení jiných faktorů a pohledů 

týkajících se stavby. 

Varianta změny vyuţití orných pozemků na trvalé travní porosty vyšla 

z hlediska protipovodňové ochrany se skoro zanedbatelným efektem, který můţe 

mít kladný vliv pouze při menším zvýšení hladiny nebo malých povodních s dobou 

opakování 5 aţ 10 let. Má však docela výrazný vliv z pohledu protierozních 

procesů v povodí. Uţ ve studii firmy Domovina z roku 1998 vedená Ing. Gemelou 

se prokázalo, ţe působení erozní činnosti v této podhorské oblasti na 

zemědělských pozemcích jsou a budou značná. V rámci vypracování studie o 

trvale zatravněných pozemcích bylo prokázáno sníţení transportu půdy a 

působení eroze. Vliv odtoků cestních sítí na průběh povodní je taktéţ 

nevýznamný. Realizace však i těchto opatření, by měla určitý kladný vliv na 

celkový boj s povodněmi. Po finanční stránce, coţ je jednorázově 156 aţ 300 

miliónu Kč a kaţdoročně asi 62 miliónů Kč za údrţbu trvale travnatých porostů o 

ploše 10 500 ha nebo z jiného pohledu, jako za trvalou újmu za změnu 

hospodaření majitelům pozemků, by mohly být tyto projekty podpořeny 

z programů Revitalizace říčních systémů nebo Péče o krajinu, coţ jsou programy 

MŢP ČR. Tak rozsáhlá změna vlastnických vztahů se však jeví jako těţko 

proveditelná v celém rozsahu. 

Účinnost poldrů s retenčním prostorem 12,6 mil. m3 je určitě niţší neţ 

retenční prostory přehrady Nové Heřminovy s objemem 27,3 mil m3, která je 
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z pohledu ochrany před povodněmi města Krnov a dalších obcí na Opavě, včetně 

města Opava, nezastupitelná a vyznačuje se také spolehlivostí a flexibilitou 

působení. Některé z poldrů jsou navíc velice těţko proveditelné a mají jen 

zanedbatelný účinek, neboli při porovnání efektivního účinku jsou pro svou 

realizaci velice nákladné.  

Hlavní iniciativa k řešení prevence před dalšími povodněmi v povodí Opavy 

vedla především ze strany města Krnova a Ministerstva zemědělství. O hlubší 

rozbor variant, které by zlepšily ochranu obcí, vyjádřili ţádost také poslanci 

Parlamentu ČR za tento region. Z těchto důvodů bylo blíţe přistupováno i 

k alternativním moţnostem přístupu k protipovodňové ochrany a vznikly podměty 

pro rozpracování účinnosti, proveditelnosti a ekonomické představy alternativních 

řešení. Pro dostačující ochranu města Krnov bylo navrhováno vybudovat obtokový 

odlehčovací kanál podél jiţní strany města, který byl finančně odhadnut v cenové 

relaci 250 aţ 350 mil. Kč. 

Náklady vodního díla Nové Heřminovy byly v roce 1998 ohodnoceny na 

přibliţně 1,4 mld. Kč. Uţ pro rok 2000 bylo potřebné původní odhady navýšit o 15 

aţ 20 % a v roce 2002 byl odhad výstavby přehrady Nové Heřminovy odhadnut na 

2,24 mld. Kč. Finanční odhad z roku 2006 pro jednotlivé varianty před povodněmi 

zobrazuje tabulka č. 2.  

Pro objektivní posuzování a realizování dalších kroků i z pohledu sociálních 

aspektů, bylo nutné informovat o chystaných procesech širokou veřejnost, 

zejména pak obyvatele na územích příslušných povodí. Do současnosti se obecná 

informovanost o chystaných změnách na povodích Opavy a Opavice dostala lidem 

do podvědomí. Stále je ale mnoho lidí, kteří mají pouze okrajové vědomosti o 

rizicích spojených s povodněmi. [12, 13, 14, 15] 
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Tab. č. 2_Porovnání variant řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy [15] 

 

 

3.3 Zásadní kroky k finální podobě přehrady 

3.3.1 Schválení přehrady 

Celkem bylo v rozmezí let 1997 aţ 2003 zhotoveno nejméně 22 studií 

v hodnotě okolo 6 mil. Kč. Velkou úlohu v celém procesu utváření návrhů 

protipovodňových příprav sehrálo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které 

svým usnesením ze dne 19. června 2003 projednalo a schválilo „Koncepční 

rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského 

kraje v přechodném období do roku 2010 – část D, Oblast ochrany před 

povodněmi“, kde navrhují realizaci vodní nádrţe Nové Heřminovy, která by 

napomohla k řešení neodkladných vodohospodářských problémů v kraji. S tímto 

usnesením se obrátilo na Ministerstvo zemědělství ČR s návrhem zpracovat 

dokumentaci k případné stavbě, nebo přednesení jiných alternativních řešení, a na 

vládu ČR s poţadavkem o uvolnění potřebných finančních prostředků.  V tom 

samém roce zadalo Povodí Odry praţskému ČVUT zpracovat analýzu „Rizikové a 



Jan Hrobník: Výstavba přehrady Nové Heřminovy z pohledu geovědního a montánního turismu 

2010  28 

finanční analýzy na horní Opavě“, ve které se došlo k závěru, ţe stavbou nádrţe 

Nové Heřminovy se sníţí průměrné povodňové škody asi o 4 mld. Kč za 100 let. 

Počet povodněmi ohroţených lidí by k tomu desetinásobně klesl, a to z 6000 na 

600 lidí. Cena vodního díla byla přitom spočítána na sumu 3 mld. Kč, coţ je méně 

škody v období sta let. Problematikou vodního díla se zabývali také nezávislí 

experti z Itálie a Nizozemska, kteří předali své vyhodnocení Ministerstvu 

zemědělství ČR v prosinci roku 2004. V obou studiích hodnotí zahraniční experti 

úroveň zabezpečení před případnými povodněmi v povodí horní Opavy jako 

nedostatečnou a jimi přijatelná opatření jsou kombinace vodní nádrţe a opatření 

v krajině na horním toku Opavy. 

V roce 2006 vydala Vláda ČR usnesení, kde bere na vědomí důleţitost 

zrealizování přípravných prací vodní nádrţe Nové Heřminovy v kombinaci 

s opatřením v krajině povodí horního toku řeky Opavy a uloţila Ministerstvu 

zemědělství ČR pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR 

na přípravě podkladových a přípravných prací zajištujících konečná řešení před 

povodněmi v tomto regionu. Dále bylo tímto usnesením uděleno Ministerstvu 

zemědělství termín pro zpracování a předloţení návrhu dalších opatření na 

horním toku řeky Opavy a to do 31. října 2006. 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí zaloţila během 

roku 2006 resortní pracovní skupinu, která měla ze všech dostupných a dříve 

zhotovených studií vyhodnotit a doporučit nejoptimálnější variantu protipovodňové 

ochrany pro tento region a to ze všech pohledů, nevyjímaje odborných, 

společenských i environmentálních. Z těchto důvodů bylo zadáno proslulým 

vysokým školám ČVUT Praha a VUT Brno vypracovat expertní posudek, z kterého 

vzešel poţadavek na zpracování malé nádrţe Nové Heřminovy (obr. 11), a to do 

podrobnosti v rozsahu s předchozími opatřeními. Tuto variantu v roce 2007 

podrobně zpracoval pracovní tým vodohospodářů, ekologů, ale také v něm byly 

zastoupeny týmy z vysokých škol, výzkumných ústavů a Ministerstva zemědělství 

ČR a Ministerstva ţivotního prostředí ČR.  
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Obr. č. 11_Návrh varianty malé nádrţe v porovnání s variantou velké nádrţe Nové Heřminovy [19] 

Po provedených studiích byl vládě předloţen materiál přibliţující 3 varianty: 

1) Menší nádrţ v kombinaci s dalšími opatřeními 

2) Větší nádrţ v kombinaci s dalšími opatřeními  

3) Variantu s nulovým protipovodňovým opatřením 

Po vyhodnocení všech zpráv předloţených vládě (tab. 3), Vláda ČR dne 21. 

dubna 2008 usnesením č. 444 schválila realizaci opatření protipovodňových rizik 

prostřednictvím menší nádrţe Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními a 

zároveň schválila přílohou č. 1 zásady pro vypořádání práv k nemovitostem 

dotčených výstavbou přehrady. Usnesení č. 444 schvaluje opatření ke sníţení 

povodňových rizik právě prostřednictvím výstavby varianty malé nádrţe a jako 

investora určuje Povodí Odry s.p. Dále je usnesením uloţeno zpracovat investiční 

záměr a projednat veškeré záleţitosti s Moravskoslezským krajem a dalšími 

samosprávními subjekty, kterých se výstavba týká, díky čemu se vybraná varianta 

stala součástí Návrhu Plánu oblasti povodí Odry a Návrhu Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje. [11] 
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Tab. č. 3_Přehled variant přednesených vládě v dubnu 2008 [19] 

Varianta Nulová varianta Varianta menší nádrže 
Nové Heřminovy 

Varianta větší nádrže 
Nové Heřminovy 

Účinnost varianty na 
povodně 

Nedosaženo standardů Dosaženo standardů Dosaženo standardů s 
rezervou 

Náklady na realizaci 
( v mld. Kč) 

0,5 8 6,6 

Provozní náklady (v 
mil. Kč) 

12 47 37 

Sociální aspekty Zůstává stres z povodní. 
Zůstane hájení zátopy 
výhledové 
nádrže Nové Heřminovy.  
Stagnace regionu 

Dotčení nemovitostí v 
několika 
sídlech, především v 
obci NH. 
Zrušení hájení 
výhledové nádrže 
Nové Heřminovy – 
možný rozvoj 
obce. 
Nové pracovní 
příležitosti a rozvoj 
regionu. 

Významné dotčení 
nemovitostí 
v obci Nové 
Heřminovy.  
Zrušení 
hájení výhledové 
nádrže Nové 
Heřminovy. 
Nové pracovní 
příležitosti a rozvoj 
regionu. 

Počet dotčených 
nemovitostí 

Žádné  56 (z toho trvale 
obydlených 24) 

156 (z toho trvale 
obydlených 87) 

Environmentální 
hlediska 

Žádné  Vlivy na ŽP významné, 
z větší části 
kompenzovány 

Vlivy na ŽP významné, 
z větší části 
kompenzovány 

Realizovatelnost 
opatření 

Žádné  Proveditelná s 
obtížemi 

Proveditelná s velkými 
obtížemi 

Další aspekty Přijetí současné 
nevyhovující situace. K 
roku 2020 ovlivnění 
pouze přírodně blízkých 
opatření 

Využití nádrže k 
rekreaci, omezeně k 
nadlepšování průtoků 
za sucha a výrobě el. 
Energie. Dosažení 
dobrého ekologického 
stavu vod. 

Využití nádrže k 
nadlepšování průtoků 
za sucha, k rekreaci, 
výrobě el. Energie, 
umožnění odběru pro 
průmysl, dosažení 
dobrého ekologického 
stavu vod. 

 

3.3.2 Varianta menší nádrže v kombinaci s dalšími opatřeními 

Varianta menší nádrţe v kombinaci s dalšími opatřeními, je svým 

provedením nejobjektivnější, co se týče technických, sociálních a dalších aspektů. 

Návrh předkládá nádrţ o objemu 16,15 mil. m3, s výškou hráze okolo 26 metrů, 

z toho 3 mil. m3 jsou zásobním objemem. Bude mít betonovou hráz vybavenou 
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spodními výpustmi a nehrazenými přelivy s kaskádou. (obr. 12) Dále předkládá 

řešení kontinuální úpravy toku řeky Opavy hrázemi a revitalizací údolní nivy řeky 

Opavy od obce Kunov přes Nové Heřminovy aţ po město Krnov, včetně samotné 

nádrţe. V lokalitě mezi Krnovem a Opavou je navrhována protipovodňová ochrana 

obcí sedmi malými místními hrázemi. Varianta byla zpracována opět sráţko-

odtokovým modelem HYDROG. Celkově jsou navrhovány úpravy na 25 

katastrálních územích na ploše 6 tis. ha. 

 

Obr. č. 12_Grafický návrh přehrady [20] 

Menší nádrţ Nové Heřminovy (obr. 13), má plnit funkci víceúčelové nádrţe 

s prioritou tlumení povodní a s omezeným zásobním objemem pro nadlepšování 

průtoků v době sucha, s moţností rekreace a doplňkovou výrobou elektrické 

energie. Stoletou povodeň o kulminačním průtoku 209 m3/s je moţno nádrţí 

redukovat na průtok 100 m3/s. Pro obce pod nádrţí zredukovaný průtok na 100 

m3/s ovšem nesplňuje poţadovaný, předem dohodnutý standard, a tak jsou 

v obcích Zátor a Brantice plánovány zkapacitňující úpravy koryta řeky, 

rekonstrukce mostů, úpravy nebo odstranění jezů a spádových stupňů a další 

úpravy. K nádrţi je projektován i obtok, slouţící zejména k migraci vodních 
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organizmů jako kompenzace přerušení kontinuity toku. Dále byl návrh doplněn 

ještě o revitalizační opatření jako střídání brodů a tůní, rozramenění toku, nové 

trasování a obnovu přirozené vegetace s hlavní záměrem dosáhnout dostatečné 

protipovodňové ochrany sídel a také zlepšení hydromorfologického stavu toků na 

poţadovanou úroveň v Rámcové směrnici vodní politiky (2000/60/ES) - [21]. 

Součástí by měly být kromě zmíněné nádrţe i monitorovací sítě a návrh na 

doplnění vybavení pro povodňové záchranné a zabezpečovací práce v dotčeném 

území. 

 

Obr. č. 13_Území ovlivněné stavbou malé hráze [19] 

Konečný náklad na zhotovení všech navrţených opatření a úprav přehrady 

byl přibliţně spočítán na 8 mld. Kč k cenám úrovně z roku 2007 (tab. 4). Z toho 

náklady na environmentální náklady jsou odhadovány na 1,6 mld. Kč. K tomu je 

nutno ještě počítat s dalším nákladem v hodnotě okolo 2 mld. Kč za se stavbou 

spojenou přeloţkou silnice I. třídy z Krnova na Bruntál, která vede přes obec 

Nových Heřminov. Přepokládaný časový vývoj všech úprav (tab. 5) byl stanoven 

na rozmezí mezi roky 2010 aţ 2020, s tím, ţe přeloţka silnice I. třídy bude 

dokončena v roce 2014. Do roku 2013 se počítá, ţe bude znám obsah všech 
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studií spojených právě s výstavbou malé nádrţe. Jsou zadány jednotlivé technické 

studie, studie EIA (angl.: Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení 

vlivů na ţivotní prostředí), ale také záleţitostí týkajících se majetkového 

vypořádání, příp. výstavbou náhradních obydlí a nemovitostí. [11] 

Tab. č. 4_Investiční záměr pro variantu malé přehrady Nové Heřminovy [19] 

Náklady spojené se stavbou malé přehrady Nové Heřminovy 

Investiční záměr Náklady ( v mld. Kč) 

Menší nádrž Nové Heřminovy     2,5 

Ostatní (poldry, úpravy v krajině, náhradní výstavba, dopravní, obslužnost)     0,9 

Opatření na řece Opavě po Krnov     3,0 

Opatření na řece Opavě v úseku Krnov  - Opava     0,6 

Revitalizační opatření na řece Opavě     1,0 

Přeložka silnice I/45     2,0 

Celkem 10 
 
 
Tab. č. 5_Předpokládaný časový vývoj úprav kolem přehrady Nové Heřminovy [19] 

Předpokládaný časový vývoj 

Záměr Rok  uskutečnění 
Investiční záměr, územní plány, zahájení vypořádání majetku 

 

investiční záměr, územní plány, 
 
zahájení vypořádání majetku 
 

2008 - 2009 

Proces EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), projektová 
dokumentace a správní rozhodnutí 

 

2010 - 2016 

Realizace nádrže Nové Heřminovy 2014 - 2020 

Dokončení přeložky komunikace I/45 Krnov -Bruntál 

 

2016 

Projektová dokumentace a správní rozhodnutí k říční úpravě a k stavbě 
hráze 

 

2010 - 2015 

Postupná realizace říční úpravy a hráze 2012 - 2018 

 

3.3.3 Majetkové vypořádání 

Souběţně s přípravou projektové dokumentace protipovodňových opatření 

na horní Opavě, konkrétně se zpracováváním investičního záměru pro stavbu 

vlastní malé nádrţe Nové Heřminovy a hrází kolem řeky nad budoucí zátopou 

(uvnitř zastavěné části obce, která zůstane zachována), probíhá příprava pro 

majetkové vypořádání nemovitostí, dotčených budoucí stavbou.  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/5285-anglictina
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Podle přílohy č. 1 k Usnesení vlády č. 444 z dubna 2008 jsou stanoveny 

zásady pro majetkové vypořádání, které stanoví, ţe nemovitosti mají být 

vykupovány za stanovené náhrady počínaje rokem 2009 s tím, ţe původní 

vlastnící budou mít smluvně garantováno další uţívání nemovitostí do zahájení 

stavby přehrady, které se předpokládá v roce 2014 - 2016. Tím bude garantována 

zásada, ţe původní vlastníci, zejména staveb určených k bydlení, budou mít 

finanční prostředky na pořízení nového objektu k bydlení a současně dostatek 

času na jeho výstavbu, budou-li mít v úmyslu náhradní dům si postavit. 

Majetkové vypořádání je realizováno za náhrady, jejichţ způsob výpočtu je 

dán uvedeným vládním usnesením, resp. jeho přílohou. Náhrady dle ocenění jsou 

hrazeny ze státních prostředků. Investorskou činností včetně majetkového 

vypořádání je pověřen státní podnik Povodí Odry.  

Finanční kompenzace mohli vyuţít ti vlastníci, kteří doloţili vlastnictví 

k dotčeným objektům a to do 31.12.2007. Případně doloţili po uvedeném datu 

rozhodnutí soudu o dědictví, rozvodu nebo i jiné činnosti. Vlastníkům nemovitostí, 

kteří získali vlastnická práva, třeba darovací nebo kupní smlouvou, aţ po 

31.12.2007, byla nabídnuta finanční kompenzace ve výši podle znaleckého 

posudku. V případě, kdy vlastník projevil zájem a poţádal o výstavbu nového 

domu k trvalému bydlení v jiné lokalitě, investor měl povinnost zrealizovat 

výstavbu náhradního obydlí podobného typu v místě vybraným vlastníkem. 

V případě zvláštních poţadavků vlastníka, co se týče výstavby náhradního obydlí, 

bylo moţné vlastníkovi vyhovět vstříc a upravit stavbu podle jeho představ 

s dofinancováním z jeho nákladů. Po výstavbě dojde k výměně staveb na základě 

směnné smlouvy. [22, 23] 
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4. VODNÍ DÍLO NOVÉ HEŘMINOVY Z POHLEDU TURISMU 

Chystaná přehrada v Nových Heřminovech bude z pohledu turismu jistě 

lákavou a vyhledávanou zajímavostí, kterou budou převáţně v letních měsících 

navštěvovat spousty lidí a turistů. Je ovšem otázkou do jaké míry bude postupem 

času přehrada upravena nebo vhodná právě pro účel nalákat turisty a rekreanty. 

Důleţitým předpokladem je začlenění přehrady do okolní krajiny tak, aby ničím 

výrazně nerušila a nepůsobila tak negativním dojmem na celkový pohled na 

krajinu. Je tedy hlavně na samotných občanech Nových Heřminov, jak tuto změnu 

dokáţou přijmout a sţít se s takovou změnou jak v jejich ţivotech, tak se 

samotným pohledem na krajinu. A jestli to budou právě oni, kdo vyuţijí moţnosti 

nabízející turismus, anebo to budou ostatní, moţnosti výdělku hledající lidé, kteří 

nakoupí okolní volné nebo levné pozemky a budou se snaţit vydělat co největší 

peníze právě ve spojení s turismem okolo přehrady. Ať tak či tak, bylo by velkou 

škodou neodhadnout přijatelnou míru estetičnosti a vybudovat v krajině a okolí 

převelké mnoţství rekreačních objektů. Krajina si i přes tato protipovodňová 

opatření musí zachovat stejné kouzlo. Ale právě díky krutosti okolní přírody budou 

Nové Heřminovy s největší pravděpodobností srovnatelné s nepříliš vzdálenou 

přehradou Slezská Harta. 

Stavba přehrady dozajista změní do určité míry lokalitu nejen z pohledu 

environmentálního, ale i z pohledu turismu. Obec bude mít moţnost z pouhého 

názvu Nové Heřminovy uskutečnit opravdové „nové Heřminovy“ a proměnit tak 

název své obce ve skutečnost. Po nainvestování takového mnoţství peněz v dané 

lokalitě, i kdyţ za primárním účelem protipovodňové ochrany, zde vznikne mnoho 

příleţitostí, jak pracovních, tak i jiných, k rozvoji obce a obec se stane opravdu 

„novou“. Stejně jako na nedaleké poměrně mladé přehradě, Slezské Hartě, je 

umoţněna rekreace a ekologicky energetické vyuţití energie vody, bude mít tyto 

moţnosti i obec Nových Heřminov, s předpokladem, ţe nebude slouţit jako 

zásobárna pitné vody jako přehrada Kruţberk, coţ nebude, protoţe její primární 

účel je právě protipovodňová záchytná nádrţ. Na Slezské Hartě bylo štěstí 

v neštěstí spojené s povodněmi z roku 1997, kdy přehrada zachytila obrovské 

mnoţství vody a díky tomu zabránila větším neštěstím. Také se díky tomu ale 
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velice rychle napustila, jinak by k naplňování docházelo po mnoho let. Dnes je 

Harta vyhledávaným turistickým cílem slouţícím pro rekreaci, vodní sporty, 

rybářství a spoustu dalších. (obr. 14) 

 

Obr. č. 14_Slezská Harta [24] 

Podobná vyuţití mohou být docílena i v Nových Heřminovech. Spolu 

s rozvojem turismu v lokalitě, můţe být spojen i rozvoj ubytování. S turismem jsou 

spojeny výstavby hotelů, penzionů nebo poblíţ hráze výstavby rekreačně-

sportovních kempů nebo autokempů. S tím souvisí také potřeba vybudovat určitá 

stravovací zařízení jako restaurace anebo prodejny potravin. Všechny stavby by 

však měly brát ohled na ţivotní prostředí a místní architekturu, která je úplně jiná 

neţ třeba v Beskydech. Architektura v Hrubém a Nízkém Jeseníku je typická 

architektura ovlivněná germánským slohem za doby imigrace Němců na naše 

území. A to z dob jak Rakousko-uherské republiky, tak také při okupaci 

sudetskými Němci. Jak uţ bylo řečeno, Jeseníky mají svůj typický ráz, a proto  

výstavbu přehrady není moţné zaměňovat s vyloţeně rekreačním charakterem, 

jako nabízejí jiné přehrady např. na území poblíţ Beskyd anebo poblíţ větších 

měst, jako jsou přehrady Ţermanice nebo Olešná u Frýdku-Místku. Přehrada 

Slezská Harta slouţí také pro rekreaci, ale nemá do detailu propracované 

turisticky lákavé atrakce. Toho by mohla vyuţít přehrada Nové Heřminovy a mimo 

to třeba lépe upravit vstupy do vody vybudováním přístupových cest a pláţí nebo 

celkově lépe pojmout nabízené moţnosti turistického ruchu v celé oblasti. Uţ nyní 

jsou si vědomi této skutečnosti některé realitní kanceláře a ceny nemovitostí 

v celém okolí pomalu stále stoupají.  
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4.1 Zajímavosti v okolí 

Protoţe v Jeseníkách je drsná a podhorská krajina, je celé klima Jeseníků 

průměrně chladnější a celkově počet dnů během roku, vhodných pro koupání 

v přehradách, řekách a rybnících je průměrně méně neţ v jiných regionech. Pouze 

okolo 22 dnů za rok. Tuto skutečnost je třeba vzít na vědomí. Jeseníky jsou svou 

rozmanitostí a přírodou velice krásné prostředí, vhodné pro spoustu turistických 

aktivit. Nelze opomenout, ţe turisty vyhledávanou aktivitou v Jeseníkách je právě 

cykloturistika, která je v kraji dobře značená a nabízí velké mnoţství tras. Na kole 

lze dojet na veškeré turisticky vyhledávané cíle jako třeba na vysílač Praděd, 

přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, okolo přehrady Slezské Harty, na Karlovu 

Studánku, Červenohorské sedlo a spoustu dalších. To samé nabízí příroda okolo 

Nových Heřminov i pro pěší turisty. Ti třeba mohou navštívit i trochu vzdálenou 

papírnu ve Velkých Losinách, horu Praděd spojenou s výšlapem na vysílač nebo 

Petrovy kameny, Vysoký vodopád na Studeném potoce, kde jsou zajímavé erozní 

tvary a na vlhkých skalách rostou vzácné mechorosty a kapradiny. Krajina okolo 

chystané přehrady Nové Heřminovy přímo vybízí k tomu, aby v tak pěkných 

sceneriích časem vzniklo mnohem víc cykloturistických a turistických stezek. Uţ 

dnes je na bruntálsku a vrbensku do značné míry propracovaná síť cyklostezek. 

Jen v okolí Vrbna pod Pradědem a Zlatých Hor si cyklisté mohou vybrat z 200km 

skvěle značených a upravených tras (Tab. 6). Trasy jsou vedeny po stávajících 

silnicích III. třídy, místních a lesních cestách. Přímo na trase návštěvníky upozorní 

informační značení na dostupné sluţby a zajímavosti (obr. 15, 16). Stejně tak jako 

u přehrady Slezská Harta, u které byla vybudována cyklotrasa okolo celé 

přehrady, můţe být postupem času vybudována podobná cyklotrasa okolo 

přehrady Nové Heřminovy s navazujícím značením na další jiţ vzniklé nebo teprve 

připravované trasy.  

Jako příklad moţné cyklotrasy po okolní krajině jsem navrhl okruţní 

cyklotrasu (obr. 17) z Nových Heřminov přes obce Kunov, Skrbovice, Markvartice, 

Širokou Nivu a Čákovou zpět do Nových Heřminov. Trasa momentálně prochází 

malou částí přes v budoucnu zatopené území (obr 18), ale po vybudování 

přeloţky silnice I/45 můţe trasa vést podél přehrady. Je to 21,7 km dlouhá, mírně 
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náročnější trasa, při které je na kole překonáno stoupání 260 m po asfaltové nebo 

šotolinové zpevněné komunikaci vhodné pro horská, případně krosová kola. 

 Nově se chystá projekt „Na stezkách bez hranic“, který zpřístupní cyklistům 

přejezd na několika místech přes polské hranice. Budou vytyčené i zcela nové 

trasy a nebudou chybět odpočívadla srubovitého charakteru. [25, 26] 

 

Tab.č. 6_Vybrané cykloturistické trasy poblíţ Nových Heřminov [26] 

55 Jeseník – Rejvíz – Drakov – Heřmanovice – Holčovice – Město Albrechtice – Krnov 

553 Malá Morávka – Karlova Studánka – Ludvíkov – Vrbno pod Pradědem – Drakov (23,5 km) 

6029 Vrbno pod Pradědem – Vidly – Karlova Studánka – Suchá Rudná – Stará Voda (24 km) 

6070 Široká Niva – Karlovice – Vrbno p. Pradědem (18,4 km) 

6071 Zlaté Hory – Dolní Údolí – Rejvíz (10 km) 

6072 Heřmanovice – Zlaté Hory hraniční přechod (13,1 km) 

6073 Malá Morávka – Rudná p. Pradědem – Světlá Hora – Dětřichovice – Široká Niva (18 km) 

 

 

   

Obr. č. 15 a obr. č. 16_Značení turistických tras [26] 
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Obr. č. 17_Návrh trasy po okolí [27] 

 

Obr. č 18_V budoucnu zatopená silnice I/45 
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4.1.1 Přírodní památky  

Nadšencům přírody se nabízí k navštívení naučná stezka Rejvíz, která se nachází 

ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci a ve které během trasy mohou 

ochutnat i horskou vodu z Bublavého pramenu. Dále mohou navštívit Rešovské 

vodopády (obr. 19, 20), které se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku a 

byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor. Říčka Huntava zde v kaňonovitém 

údolí vytváří kaskády a vodopády. V místech vodopádů překonává Huntava pruh 

tvrdší horniny - porfyroidu. Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký. Pod vodopády 

kdysi pracoval vodní mlýn. 

 

Obr. č. 19, 20_Rešovské vodopády [28] 

Za navštívení stojí také všechny tři staré sopky v okolí Bruntálu. A to 

Venušina sopka nad obcí Mezina, sopka Uhlířský vrh u Bruntálu (obr. 21), 

evidovaná jako přírodní památka s kostelíkem na 672 m n. m. vysokém vrcholu. A 

sopka Velký Roudný, jako nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku. Sopka Uhlířský vrch 

byla aktivní zhruba před 2,5 milióny let. V 19. století byl na jejím úbočí otevřen 
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lom, ve kterém se aţ do druhé poloviny 20. století těţily sopečné tufy. Je to druh 

horniny, vznikající z vyvrhnutého sopečného materiálu, který se postupně 

konsolidoval v jednolitou masu. Pro svoje dobré izolační vlastnosti se pouţíval 

například ve stavebnictví jako přídavek do lehkého betonu. Z podobného materiálu 

jsou vytvořeny i některé sochy Moai na Velikonočních ostrovech a do tufové masy 

bylo vyhloubeno podzemní město Derinkuyu v Turecku. [29, 30] 

 

Obr. č. 21_Sopka Uhlířský vrch u Bruntálu [30] 

4.1.2 Kulturní památky 

Pro příznivce kultury nabízí od Nových Heřminov nedaleké město Bruntál 

návštěvu stejnojmenného zámku (obr. 22 a 23), který je na Bruntálsku jednou 

z nejvýraznějších kulturních památek. Další výraznou vyhledávanou kulturní 

památkou v kraji je hrad Sovinec ze 13. století nacházející se v Nízkém Jeseníku, 

který je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál. Spolu s těmito 

dvěmi kulturními památkami, je to ještě objekt kosárny v Karlovicích, který patří do 

příspěvkové organizace Muzea v Bruntále.  

Dnešní podoba zámku Bruntál je výslednicí pět století probíhajícího 

historického a stavebního vývoje. Původní městské hradby byly koncem 16. století 
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přestavěny v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče 

s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věţí. Do dnešní barokní podoby byl 

zámek upraven architektem F. A. Neumannem v letech 1766-1771 a dále pak byl 

ještě pozměňován v 19. a začátkem 20. století. V zámku je velmi krásné a 

hodnotné interiérové vybavení, které je zámeckou expozicí přístupné veřejnosti. 

Kromě tohoto jsou v nejstarší části zámku, v tzv. Starém paláci z 13. století, 

zpřístupněny stálé expozice Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno. Další 

prostory, původně hospodářské prostory kuchyně, komory, skladu a konírny, jsou 

v přízemí zámku a jsou vyuţívány jako výstavní sály krátkodobých expozic nebo 

jako prodejny upomínkových předmětů, literatury nebo suvenýrů. Okolí zámku je 

obklopeno krajinným parkem se sochami a zbytky městských hradeb, baštami a 

jezírkem. Zámek je jinak také vyuţíván k pořádání koncertů, svatebních obřadů, 

divadelních představení nebo jiných kulturně-společensky zaměřených akcí. 

Obr. č. 22_Zámek Bruntál [31]        Obr. č. 23_Zámecká hodinová věţ [31] 

Výše uvedený hrad Sovinec (obr. 24), byl postaven bratry Pavlem a Vokem 

z moravského rodu Hrutoviců mezi léty 1329 - 1332 a představoval válcovou věţ a 

palác. Na přelomu 14. a 15. století vybudoval Vokův syn Pavlík ze Sovince kolem 

hradního jádra opevnění a docílil tak opevnění předhradí. K dalšímu rozšíření 

hradu došlo na počátku 16. století rodem Pňovských ze Sovince, kteří vybudovali 

nádvoří se dvěma paláci spojenými hradbou a ta byla v 16. století renesančně 

upravena pány z Boskovic. Od 2. poloviny 17. století byl Sovinec hlavní pevností 

Řádu německých rytířů na panstvích Bruntál a Sovinec. Po úporných bojích ve 

dnech 16. 9. 1643 - 7. 10. 1643 dobyla hrad švédské vojska pod vedením 
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Lennarta Torstenssona a drţela jej aţ do roku 1650. Po poţáru v roce 1784 byly 

hradní věţ a jiţní palác sníţeny o patro. Postupný rozklad hradu, který byl na 

počátku 19. století dokonce rozprodáván na stavební materiál, byl zastaven aţ ve 

40. letech 19. století. V letech 2. světové války byli na hradě vězněni francouzští 

důstojníci. Při přechodu fronty v prvních květnových dnech roku 1945 hrad 

vyhořel. Zabezpečovací práce byly zahájeny jiţ v roce 1951a rekonstrukční práce 

probíhají dodnes. Návštěvníkům hradu jsou zpřístupněna 1. - 5. nádvoří a dále 

tzv. Horní hrad, coţ je nejstarší část hradu s vyhlídkovou věţí s výhledem do 

překrásné krajiny sovineckého přírodního parku. V bývalých konírnách jsou 

instalovány expozice Lesnické školy na Sovinci a expozice drobností z historie 

hradu,  v purkrabství expozice cínu a zbraní, ve vyhlídkové věţi, Jiţním paláci a 

na hradních nádvořích jsou realizovány výstavy, v Boskovickém paláci lapidárium. 

Na hradě jsou pořádány kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, 

divadelních souborů a hudebníků, jsou zde prezentována tradiční řemesla. 

 

Obr. č. 24_Hrad Sovinec [32] 
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Třetí a poslední objekt patřící do muzea v Bruntále je kosárna v Karlovicích 

postavena roku 1600 (obr. 25 a 26). Nynější Karlovice vznikly počátkem 

18. století, kdy krnovský kníţe Karel z Lichtenštejna zde obnovil hamry na 

zpracování ţelezné rudy. Hamry ţeleza byly v obci v provozu aţ do poloviny 

19. století, kdy jiţ nemohly konkurovat ostravským ţelezárnám. Jednou z 

provozoven, dále zpracovávající ţelezo z místních hamrů, byla i karlovická 

kosárna. Od roku 1992 je kosárna vyuţívaná Bruntálským muzeem, kde jsou 

představovány expozice lesnictví, prezentující všechny lesnické činnosti jako 

pěstování, ochranu a těţbu lesa a myslivost od minulosti do současnosti. Expozice 

je také obohacena o historii lesnictví a díla umělců inspirovaných Jeseníky. 

Rekonstrukcí kosárenské domácnosti z 1. poloviny 20. století, je představována 

domácnost našich babiček, včetně kuchyně a loţnice. Expozice grafik místního 

rodáka Rudolfa Tamma zachycuje pro změnu staré slezské stavby jesenických 

vesnic. Ve stodole vedle kosárny je expozice zemědělského nářadí a náčiní, 

názorně doplňující představu o ţivotě a práci na vesnici v minulosti. Objekt bývalé 

kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově i dispozičně ojedinělý. 

Jedná se o jediný zachovaný objekt pro oblast kdysi typické architektury. Z dalších 

budov v areálu se dochoval zděný chlév a ke špýcharu byla přistavena jiţ zmíněná 

stodola. Součástí objektu je i zahrada.[33, 34, 35, 36] 

  

Obr. č. 25_Exteriér kosárny v Karlovicích [36], Obr. č. 26_Interiér kosárny v Karlovicích, jídelna [35] 
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4.1.3 Lázeňské objekty 

Turisté by neměli opomenout ani návštěvu Karlovy Studánky, známé svým 

lázeňstvím, které stálo u zrodu bezmála 200 let staré obce na místě staré 

ţelezářské osady Hubertov a zasahuje do lesního území přírodní rezervace v 

okolí Pradědu. Dnešní jádro městské památkové zóny tvoří dřevěné lázeňské 

domy v klasicistním empírovém stylu vybudované v letech 1803 aţ 1893, které 

mají jedinečnou architekturu (obr. 27). Všechny zdejší prameny mají vysoký podíl 

oxidu uhličitého díky rašeliništím. Lázně jsou vhodné pro léčení nemocí 

onkologických, pro léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění cév. Souběţně 

se zde léčí i doprovodné pohybové nemoci - kloubní a páteřní potíţe. Díky velmi 

čistému ovzduší jsou lázně vhodné také pro léčení dýchacích cest. Pacienti 

mohou vyuţít sedmi pramenů ţelezité kyselky: Maxmiliánův, Karlův, Antonínův, 

Vilémin, Bezejmenný a pramen Trubačova díra. Roku 1931 byl navrtán pramen 

Norbertův s největším obsahem kyseliny uhličité a ţeleza. Ze dvou nových 

pramenů Petr a Vladimír je voda vyuţívána pro balneoprovoz, další pramen 

Úderník je v činnosti od roku 1952 a je volně přístupný. [37]  

 

Obr. č. 27_Karlova studánka [38] 
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4.1.4 Technické zajímavosti 

Tak samo stojí za to absolvovat prohlídku přečerpávací elektrárny Dlouhé 

Stráně (obr. 28), která svou podobou, díky pouţití modernějších turbín neţ se 

původně předpokládalo, dnes patří mezi několik nejvýkonnějších reverzních 

soustrojí na světě s výkonem 650 MW. Tato elektrárna se nachází na říčce Desná. 

Její funkční náplní je čerpání vody z dolní nádrţe do horní v době jejího přebytku a 

opačně, a tak vyrábět elektrickou energii za pomocí turbinového provozu. [39] 

 

Obr. č. 28_Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně [39] 

4.2 Návrh využití přehrady Nové Heřminovy pro turismus 

4.2.1 Možnosti přehrady 

Jak uţ bylo řečeno, přehradu lze hlavně vyuţít k celé řadě vodních aktivit a 

sportů. Od samotného koupání v letních měsících aţ po provozování, díky 

vhodným horským a tím pádem dost větrným podmínkám, sportů vyuţívajících síly 

větru. Pro příklad to mohou být jachting, windsurfing nebo kaiting. Čeho by bylo 

moţné ještě vyuţít je vodní lyţování nebo wakeboarding, ale to pouze za 

předpokladu nezakázání plavby motorových člunů a skútrů se spalovacími motory 

a dalších podobných plavidel pro individuální zábavu a sport, jako na většině 

jiných vodních plochách v České republice.  
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Pro ty, kteří mají v oblibě rekreační koupání, mohou vyuţít rekreačních 

nebo relaxačních moţností pro ně vybudovaného aguaparku, jehoţ výstavba je 

součástí  rekonstrukce více neţ třicet let strého bazénu v Bruntále. Celý projekt 

chystaného wellness centra byl otevřen po čtrnácti měsících stavebních prací a 

přivítal první návštěvníky za slavnostního otevření 20. dubna roku 2010.  

Kromě vodních sportů, je moţné vyuţít okolí přehrady i k jiným sportovně 

rekreačním činnostem. V dnešní době je velice populárním sportem rybářství. Tato 

činnost můţe přilákat k přehradě celoročně spoustu nadšenců tohoto sportu, kteří 

by jistě vyuţívali i ostatních turistických lákadel. Je třeba jen vyuţívat přehradu 

také k chovu ryb a umoţnit sportovní rybolov. Spolu s rybolovem se nabízí 

moţnost provozování půjčovny lodí. Krom rybářských loděk to můţou být téţ 

čluny, rafty, kajaky nebo šlapadla aţ po menší plachetnice a katamarány.  

4.2.2 Možnosti přehrady do budoucna 

Všechny aktivity spojené s vodou, ať uţ přímo nebo nepřímo, vzbuzují 

určitý marketingový a investorský zájem, který by mohl v budoucnu do určité míry 

přinést do okolí přehrady nové finance a projekty, které by přilákaly spousty 

turistů. V budoucnu by se poblíţ přehrady mohly zrealizovat podnikatelské 

projekty, jako vybudování dnes čím dál více populárních golfových hřišť. Nejbliţší 

golfová hřiště přitom jsou devíti jamkové Zámecké hřiště v Kravařích nebo pak 

osmnáctijamkové hřiště aţ v Olomouci a devítijamkové v Radíkově u Hranic na 

Moravě. Tento typ sportu je v Jeseníkách zatím málo propagovaný a příznivci 

golfu by zcela jistě touto aktivitou v tak krásné krajině jako jsou Jeseníky, určitě 

nepohrdli. Uţ nyní se poblíţ města Jeseník, zatím veřejnosti utajovaný, zahraniční 

investor chystá vybudovat golfové hřiště, za plné podpory města a radních, kteří 

tuto příleţitost vítají především z hlediska nárůstu turistů v regionu. Spolu se 

stavbou hřiště jsou spojené další nutné investice, jako vybudování ubytovacích 

prostor pro hráče a návštěvníky hřiště, spolu s obsluţnými budovami, potřebnými 

pro chod hřiště. Kolem přehrady a poblíţ Nových Heřminov bude určitě lákavé pro 

investory vybudovat anebo zrekonstruovat některé objekty s pozdějším vyţitím 

jako ubytovací prostory. Ať uţ to budou pěti hvězdičkové hotely, třeba zrovna 

poblíţ nějakého golfového hřiště, nebo jen bungalovy nebo chatky poblíţ 
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přehrady. Bude nutné vybudovat na pozemcích volných k prodeji nebo pozemcích 

na prodej inţenýrské sítě a příjezdové cesty. To je další moţnost pro obec Nové 

Heřminovy, jak nalákat investory do tohoto kraje. Je srozumitelné, ţe veškeré 

takové investice budou pro obec nebo i kraj velmi tíţivé, do budoucna ovšem 

určitě zcela výnosné. Obec, případně kraj, by ovšem měl dávat povolení jen ke 

stavbám a projektům nezasahujícím příliš do rázu místní krajiny, taktéţ do zcela 

charakteristické architektury. Spolu s jakýmkoliv projektem je ve většině případů 

spojená výstavba stravovacích zařízení, která jsou potřebná k rozvoji turismu 

poblíţ přehrady. Mohou to být restaurační zařízení, ale i kavárny, vinárny, 

zábavné podniky a spoustu dalších. Zajímavým projektem, který by splynul 

s krajinou a byl by pro turisty jistě lákavým cílem jak vyuţít volný čas, je moţnost 

zrealizování ranče s nabídkou ubytování. Okolní krajina Nových Heřminov nabízí 

spoustu míst, na kterých by vyjíţďky na koních byly příjemným odreagováním. 

Celkově je okolní příroda vhodná pro hippoturistiku, tedy jízdu na koni. Mírná 

pahorkatina okolo chystané přehrady, tak také poblíţ okolních vesnic jako je 

Čáková, Zátor, Kunov, Krasov je ideální pro vyjíţďky na koních. Prioritou pro 

rozvoj tohoto druhu turismu je vytyčení tras vhodných pro jízdu na koních, nejlépe 

mimo veškerou automobilovou dopravu. Značení tras by pomohlo orientovat se 

v krajině i méně zkušeným jezdcům. S vybudováním ranče se vlastníkovi nabízí 

vybudovat i spoustu jiných aktivit, které by přilákaly na ranč turisty. Kromě 

samotných vyjíţděk na koních by to na větším ranči mohla být lanová centra pro 

děti nebo i dospělé, dále organizovat dětské tábory, půjčovnu motorových 

čtyřkolek na vyjíţďky po obcí povolených trasách, nebo vytvořit dráhu pro 

motokáry. V objektu pak nabízet solnou jeskyni nebo masáţe a plno dalších 

aktivit. 

4.2.3 Sportovní využití 

Kromě turistického vyuţití přehrady, jsou další cílovou skupinou sportovci, 

vyuţívající vodní plochy. Tato skupina nepředstavuje převelké mnoţství lidí, ale 

spíše několik jedinců do pár desítek, vracejících se pravidelně na vodní plochu 

převáţně za účelem tréninku. U této skupiny se nepředpokládá vyuţívání ve velké 



Jan Hrobník: Výstavba přehrady Nové Heřminovy z pohledu geovědního a montánního turismu 

2010  49 

míře komerčních prostředků ani častého přesunu za komerčními účely. Mohou to 

být veslaři, plavci nebo potápěči.  

Další skupinou jsou vodáci a rekreanti, kteří vyuţívají vodní plochy ve velké 

míře i v okolních prostranstvích. Je to skupina spadající převáţně mezi turisty 

navštěvující vodní plochy za účelem různých rekreačních sportů. Je třeba brát na 

vědomí, ţe je to mnohem četnější skupina vyuţívající i veškerých nabízených 

sluţeb. V souvislosti s tím nelze opomenout moţné riziko nelegálního uţívání 

nevhodných pozemků pro rekreaci nebo moţného znečištění přírody. Pro 

zachování udrţitelnosti je potřeba stálého dozoru samosprávy.  

U přehrady je nutné počítat s maximální a stálou hladinou napuštění. Při 

stálém napuštění lze přímo u hráze nebo poblíţ vtoku řeky do nádrţe vybudovat 

štěrkové pláţe slouţící k rekreaci. Zde by bylo moţné lokalizovat většinu 

turistického vybavení, zařízení a hřišť, pokud ovšem stavby a zařízení budou nad 

maximální hladinou zatopení. V případě umístění těchto zařízení pod úroveň 

maximálního zatopení, je třeba počítat s lehce přemístitelným a mobilním 

vybavením. V případě rekreačních sportovních hřišť je nutné vzít v úvahu pouţití 

materiálů odolných proti zatopení. Pro sportovní rekreaci mohou slouţit fotbalové, 

basketbalové, volejbalové hřiště (beach volejbal), nebo hřiště pro petangue. Dále 

tenisový kurt, minigolf nebo skatepark. [40] 
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5. ZÁVĚR 

Práce přibliţuje tématiku Nových Heřminov s nadhledem, ale tak, aby 

zachytila aspoň částečné dění a sloţitost kolem celé výstavby. Vybral jsem si toto 

téma k zpracování, protoţe mám příleţitost k rekreaci a moţnost pobývat 

nedaleko Nových Heřminov ve vesnici Skrbovice. Zpracováním práce jsem se 

sám chtěl dozvědět něco více o projektovaných změnách v údolí, které je mi 

blízké. Pro mnoho nezainteresovaných lidí do tématiky se můţe jevit problém 

okolo výstavby jako příliš, hlavně mediálně, zveličovaný a dění okolo stavby příliš 

zdlouhavé. Výstavba se však přímo dotýká mnoha aspektů, které bylo třeba před 

samotným začátkem stavby ujasnit, připravit ale také právně ošetřit. Jako většina 

zásahů do přírody nesou sebou stavba a úpravy krajiny řadu kladných a 

záporných stránek. Bylo tedy třeba zajistit a najít nejkompromisnější a nejvíce 

přijatelné řešení, aby byl splněn primární účel stavby a to zajistit krajinu před 

případným působením povodní. Z mého pohledu se tak stalo a optimální řešení se 

podařilo najít. Sekundárně ze stavby nepřímo vzešly moţnosti pro případné 

budoucí vyuţití nádrţe a okolí k turismu nebo k rekreaci. Tato moţnost bude 

v budoucnu jistě realizovatelná, je jen otázkou, do jak velké míry. I z tohoto 

pohledu bude hodně záviset na mnoha aspektech týkajících se samotné stavby a 

také na přístupu veřejnosti k přehradě a všem pozemním úpravám, ale také na 

revitalizaci a přizpůsobení se přírody. Práce můţe naznačit nebo poukázat na 

budoucí, tak jiţ současné moţnosti z pohledu turismu. 
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