vysídlení asi 250 obyvatel a sanaci 150 domù a prosperující
továrny. Následky výstavby pøehrady by se hodnì podobaly následkùm velké povodnì.
Pøehrada pøináí rovnì nevratné negativní dopady na ivotní prostøedí. Výstavba gigantické nádre nezlepí hospodáøskou situaci okolních obcí, protoe na výstavbì se
podílejí velké firmy, které vyuívají své zamìstnance. Nezanedbatelné je i riziko havárie tohoto technického díla,
které v pøípadì povodnì vytváøí psychický tlak na obyvatele pod hrází.
Existují vak i pochybnosti o úèinnosti pøehrady. Objem
sráek toti mùe být tak vysoký, e jej pøehrada nedokáe
zachytit. Nejvyí prùtok mùe nastat ji pøi naplnìné pøehradì a k zásadnímu ovlivnìní povodnì tak nedojde. Ohnisko sráek také nemusí být zrovna na toku nad pøehradou, pret mùe na jiných pøítocích. V takovém pøípadì je
pøehrada úplnì zbyteèná. Nádr tedy mùe fungovat pouze za urèitých optimálních podmínek, které lze vzhledem
k vrtkavosti poèasí jen obtínì ovlivnit. Jinak mùe nádr
slouit jen k tomu, e voda pøi povodni nesahá po klasy,
ale jen do pùlky klasù, co je vzhledem k nákladùm výsledek nedostateèný.
Odstranit nìkterá negativa stavby velké nádre lze výstavbou malých retenèních nádrí rozesetých po krajinì
na místech, kde nedochází ke konfliktu se zástavbou.
V povodí Opavy je sdruením obcí a odborníkù Voda
v krajinì navrhována soustava takovýchto nádrí, která
by dostateènì chránila nejen Krnov a Opavu, ale i dalí
obce a to i pøed èastìjími pøívalovými srákami.

Varovný systém, lokální hráze
I kdy pro povodeò z roku 1997 nebyly dosud analyzovány
kody z hlediska jejich pøíèin, ze zahranièních údajù víme,
e a 30 % kod mùe být zpùsobeno nefunkèním varovným
systémem. Vybudování tohoto systému, jeho neustálá kontrola a nácvik proto dokáe zachránit mnohé z toho, co odnesla voda, a to s minimálními náklady. Je toti zøejmé, e pøeparkování auta nebo vèasné
vystìhování vìcí do vyích pater domu je jednoduchým, ale velice úèinným opatøením.
Podobnì úèinné mohou být lokální hráze,
které chrání pøedem vytipovanou oblast
nebo objekty. Tyto hráze vyuívající rùzných typù tkaninových vakù plnìných
smìsmi bìnì dostupných stavebních materiálù (písky, tìrky) mohou
operativnì instalovat èlenové hasièských sborù. Pro jejich plnìní lze pouít stavební nebo speciální èerpadla, zajiující vybudování ochranné hráze ve velmi
krátkém èase.
Lokální hráze jistì nejsou univerzálním øeením, ale dokáí úèinnì ochránit objekty tam, kde hladina vody není
vysoká, a protoe jejich budování je v monostech obcí,
je mono je instalovat prakticky ihned a s minimálními
náklady.
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NENÍ JENOM
PØEHRADA

Jak se lze chránit pøed povodnìmi
v povodí øeky Opavy

Povodeò z roku 1997 nás nutí zamýlet se nad tím,
do jaké míry je moná smysluplná ochrana pøed pøípadnými dalími pøívaly vod. Ukázalo se, e pokud
chceme ít vedle krásné øeky, musíme se nauèit ít
i s rizikem povodní a umìt se pøed nimi efektivnì
chránit. Stavba zbyteènì velké nádre v Nových Heømínovech, která zlikviduje prosperující obec je nepodlehla ani povodním, je neúèelná kdy máme k dispozici jiná, moderní a nekonfliktní øeení. Øeka pøestane
být naím nepøítelem, pokud se nauèíme respektovat
její zákony.

Jak vznikají povodnì, regulace tokù
K povodni dochází tehdy, kdy na urèité území spadne více
vody, ne kolik staèí koryty vodních tokù odtékat. Povodeò
mùe být zpùsobena buï krátkodobou srákou velké intenzity, nebo déletr vajícími srákami intenzity mení.
K rozsáhlejím povodním dochází zøídkakdy, zatímco mení povodnì jsou èastìjí. Tzv. stoletá povodeò se s velkou
pravdìpodobností vyskytne jednou za sto let. Její opakování bìhem deseti let je naopak velice nepravdìpodobné,
i kdy ho nelze vylouèit.
Velikost povodòových kod závisí na tom, do jaké míry
èlovìk respektuje záplavová území podél toku. Osídlování
údolních niv vedlo k mylence, e lze povodním bránit tím,
e zvýíme kapacitu tokù. Øíèní niva pak byla zaplavována
ménì èasto, co vedlo k jejímu intenzivnímu vyuití. Lidé
v domnìní, e zvítìzili nad pøírodou, ztratili respekt
k povodním a pøi povodni, její intenzita pøekroèila jejich
historickou zkuenost, byly kody o to vìtí.
Podobnì i zrychlení toku vody øíèními koryty (napø. narovnáváním) má vedlejí negativní následky. Zrychlímeli tok øeky v horním úseku, dostane se bìhem povodní
vìtí mnoství vody do nií èásti toku, kde pak dochází
k vìtím záplavám. Je tedy zøejmé, e úpravy koryt mají
místo pouze v obcích, kde je nutno chránit konkrétní
objekty. Mimo obce jsou tato opatøení problematická.
Protipovodòová ochrana by mìla být kombinací nìkolika zpùsobù tak, aby bylo pøed povodnìmi chránìno co nejvìtí území
s co nejvìtím poètem obyvatel. Opatøení by mìla následovat
v tomto poøadí:
 zámìrnì umonit povodòové rozlivy do údolní nivy ve volné
krajinì a tomu pøizpùsobit její vyuívání pro zemìdìlství
a lesnictví,
 zlepit zadrování vody v krajinì tam, kde je tento pøístup
moný a kde k tomu stejnì musí dojít (provést zatravnìní
èásti orné pùdy, dílèí zalesnìní zemìdìlské pùdy, dùslednou
protierozní ochranu pùdy, citlivì hospodaøit v lesích),
 zvìtit kapacitu koryt v sídlech tam, kde je to moné a efektivní v porovnání s náklady,
 realizovat systém lokálních hrází chránících èásti obcí (vèetnì hrází mobilních),
 teprve tam, kde se ukáí tyto zpùsoby stále nedostaèující,
uvaovat o vybudování poldrù pro doèasné zadrení vody nebo
o vybudování systému meních retenèních nádrí, které by
nebyly v konfliktu se zástavbou.

Co zadrí krajina
Krajina sama o sobì dokáe zadret znaèné mnoství vody,
ovem pouze v pøípadì, je-li správnì obhospodaøována.
Moderní zásahy do krajiny mají proto za cíl zadret vodu
pøímo na místì, kde sráky dopadnou. Narozdíl
od pøehrad je voda zadrována v meních objemech a v celé ploe povodí, co je dùleité
pro mikroklima a dostatek vody v krajinì.
Aby krajina zadrela více vody, je nutno v ní
hospodaøit urèitým zpùsobem. Nìkteré plochy lze zatravnit, jinde je mono obnovit pùvodní skladbu lesù v povodích, obnovit meze, remízky, provádìt revitalizaci vodních tokù, vytváøet retenèní
(vodu zadrující) prostory mimo koryta vodních tokù, vyuívat luních lesù podél vodních tokù a èásti údolních niv ke
zpomalení povodòové vlny a k jejímu utlumení, dbát na
protierozní ochranu území volbou správných zemìdìlských
plodin a etrnou tìbou døeva. Takováto opatøení umoní
zadret èást srákové vody døíve, ne staèí odtéct do koryta, pøípadnì zpomalit prùtok a tím zabránit nahromadìní
vody v dolních úsecích tokù.
Samotná krajina vak nedokáe úèinnì zadret více jak
dvacetiletou vodu. I pøesto je její vliv významný a v kombinaci se systémem meních retenèních nádrí nebo
poldrù spoleènì s dalími opatøeními mùe být dostateèným øeením.

Poldry  neviditelné pøehrady

Nádre, které pro zadrování vody uívají zemìdìlských
nebo lesních pozemkù, nazýváme poldr y. Vìtinou se
k zadrení vody vyuívají rozsáhlé neobydlené plochy, které
jsou obehnány nízkou hrází za normálního stavu jen stìí
v krajinì rozeznatelnou. Hráz je vybavena technickým
zaøízením umoòujícím regulaci odtoku.

Dùleité je, e nedochází ke konfliktu ze stávajícím vyuitím krajiny  poldr se staví na místì mimo zástavbu obcí
a pùdu urèenou k zadrení vody lze po celý rok zcela normálnì vyuívat. Pouze v pøípadì povodní je prostor poldru naplnìn vodou a pùda zaplavena, po odeznìní povodnì se vak prostor opìt vyprázdní. kody vzniklé na úrodì
jsou vak mnohem mení ne ty, které by voda napáchala v zástavbì.

Poldry dokáou zachytit stejné mnoství vody jako pøehrady, nevyadují vak tak rozsáhlé zásahy do krajiny
a ivota obyvatel.

Pøehrady  pøíli velký otesánek

Pøehrada díky velkému objemu zachytí mnoho srákových
vod a tím dokáe úèinnì sníit prùtok pod pøehradou i pøi
velkých povodních. Úèinnost pøehrady vak klesá se vzdáleností od hráze, protoe øeka je pod pøehradou napájena
dalími pøítoky. Pøehrada také trvale zaplavuje èást údolní
nivy, která by mohla být vyuita jinak, a vìtinou její stavba znamená likvidaci nìjaké zástavby. Nádr v Nových
Heømínovech by napøíklad znamenala likvidaci celé obce,

