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Nechceme
b˘t pod vodou

VáÏení ãtenáfii,

noviny, které drÏíte v rukou,
vám budou jednou za ãas pfii-
ná‰et aktuální informace
o problematice protipovodÀo-
v˘ch opatfiení v povodí fiek
Opava a Opavice. Mûly by se
snaÏit nalézt odpovûì na
otázky, které trápí nás obyva-
tele Ïijící kolem fieky: jak˘m
zpÛsobem nejefektivnûji a s co
nejvût‰ím prospûchem pro lidi
Ïijící v regionu protipovodÀová
opatfiení navrhnout a provést.
Budete-li mít k na‰ím tématÛm
nebo ãlánkÛm jakékoliv pfiipo-
mínky, rádi je uvítáme na
adrese redakce.

Ivo Dokoupil
Hnutí DUHA Jeseníky

Malá nádrÏ umoÏní zachovat Nové Hefiminovy

Povodí Odry v˘poãty ovûfiilo úãinnost tzv. „malé“ retenãní hefiminovské
nádrÏe, která by neohrozila obec Nové Hefiminovy. V˘poãty navrhují
zmen‰it objem uvaÏované nádrÏe z 27,3 milionÛ m3 na pouh˘ch 8,5 mil.
m3. Takováto nádrÏ, jak uvádí studie, by postaãovala k tomu, aby byl Krnov
ochránûn pfied stoletou vodou, tj. pfied povodní, která se vyskytuje jednou
za sto let. V situaci, kdy mnohé okolní obce nemají ochranu ani pfied pade-
sátiletou vodou, se v‰ak tato ochrana Krnova zdá b˘ti dostateãnou. „Malá
nádrÏ je dostateãná a pfiitom umoÏÀuje chránit obce pfied povodní aniÏ
bychom museli jinou obec zbourat. Je proto daleko lépe prosaditelná
i kdyÏ jako nádrÏ má i negativní dopady na pfiírodu,“ fiekl Ivo Dokoupil
z Hnutí DUHA Jeseníky.
„Nezávislí vodohospodáfii ji
proto navrhovali jiÏ dfiíve
a je to krok správn˘m smû-
rem. Nyní by mûly následo-
vat úvahy o rozlivech v nivû
fieky, o zkapacitnûní koryta
v Krnovû, o mal˘ch protipo-
vodÀov˘ch hrázích a o úpra-
vách krajiny. V‰echna tato
fie‰ení je tfieba spojit a vyu-
Ïít jejich v˘hody,“ dodal
aktivista.                      (id)

Velká pfiehrada znamená odklad opatfiení

Upnutí ve‰keré pozornosti pouze na jedno jediné fie‰ení ochrany Krnova a okolních obcí pfied povodnûmi (na
v˘stavbu velké retenãní nádrÏe v Nov˘ch Hefiminovech, která ochrání Krnov pfied ãtyfiistaletou vodou) by mûlo
za následek mnohalet˘ odklad vlastní realizace opatfiení. Vyplynulo to z jednání, které vedli v záfií 2002
zástupci sdruÏení „Voda v krajinû“ s ministrem zemûdûlství Jaroslavem Palasem. Po povodních v âechách
do‰lo totiÏ k pfiehodnocení priorit státu pfii poskytování protipovodÀové ochrany obcím a stát se rozhodl nej-
dfiíve chránit ty obce, které jsou dosud chránûny jen pfied pûtiletou vodou. „Po povodních jsme si uvûdomili,
Ïe mnohé obce nemají ani tu nejmen‰í protipovodÀovou ochranu. Proto je nyní na‰í prioritou zajistit protipo-
vodÀovou ochranu pfiedev‰ím tûmto obcím - tj. zlep‰it do ãtyfi let jejich ochranu z úrovnû pûtileté vody na vodu
dvacetiletou,“ fiekl ministr. „Do osmi let bychom pak chtûli zv˘‰it jejich ochranu pfied vodou padesátiletou
a teprve v dal‰í etapû budou následovat obce poÏadující vy‰‰í ochranu.“

Ty obce, které dnes hlasují pro velkou hefiminovskou pfiehradu, by si proto mûly uvûdomit, Ïe tím zdrÏují neod-
kladné provedení moÏn˘ch a ãasto i levnûj‰ích opatfiení - pfiedev‰ím realizaci mal˘ch hrází, mobilních hrází,
fiízen˘ rozliv fieky v nivû a opatfiení v krajinû. Projekt velké pfiehrady blokuje moÏnost realizovat lokální opat-
fiení, které by v mnoh˘ch pfiípadech byly i dostateãné.

Pokud pût let po povodních místní politici pláãou nad neuskuteãnûn˘m projektem pfiehrady, pak je to jen
dÛkaz jejich malé politické fantazie a neschopnosti najít jiné a realistiãtûj‰í fie‰ení - navíc v situaci, kdy tato
fie‰ení existují a jsou v jin˘ch povodích a v zahraniãí realizována.                                                          (id)

Opravená kaple v Nov˘ch Hefiminovech
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Údolí fieky zadrÏí vodu

Kolik vody by pfii povodních mohlo zadrÏet údolí fieky Opavy spoãítali ekologové zab˘vající se moÏnostmi
alternativních protipovodÀov˘ch opatfiení blízk˘ch pfiírodû. Odborníci z ostravské Agentury ochrany pfiírody
a krajiny âR odhadli, Ïe údolí fieky v úseku od navrhované hráze v Nov˘ch Hefiminovech po soutok Stfiední,
Bílé a âerné Opavy ve Vrbnû pod Pradûdem je schopno zadrÏet aÏ 1,38 milionÛ m3. Jedná se pfiitom o retenã-
ní (vodu zadrÏující) prostor, jehoÏ náklady na vybudování jsou fiádovû niÏ‰í neÏ náklady na vybudování uva-
Ïované velké (27 mil. m3 pfii nákladech 2,24 miliardy Kã) ãi malé (8,5 mil. m3) hefiminovské nádrÏe. Pfiitom
v kombinaci s ostatními opatfieními (zkapacitnûní koryt, poldry, protipovodÀové hráze, úpravy krajiny) by toto
opatfiení mohlo zajistit dostateãnou ochranu obcí pfied povodnûmi. ¤eka v uvedeném úseku protéká neobyd-
len˘m údolím ‰irok˘m místy více neÏ 300 metrÛ a to jsou ideální podmínky pro rozliv vody pfii povodních. Tento
postup je velice efektivní, ãasto totiÏ staãí fieku vpustit do údolní nivy na místech, odkud ji vodohospodáfii pfied
léty vytlaãili.

(id)

Petice za Nové Hefiminovy

Pfiehrada v Nov˘ch Hefiminovech a pÛjãky

Nejen pfiípadná v˘stavba - ani technická pfiíprava pfiehrady v Nov˘ch Hefimi-
novech se neobejde bez pÛjãek. KvÛli v˘hodn˘m úrokÛm se âeská republika
i soukromé subjekty ãasto snaÏí získat pÛjãku od Evropské investiãní banky.
Je tomu tak i s Programem prevence pfied povodnûmi v povodí Odry, Mora-
vy a Labe, z jehoÏ celkového rozpoãtu 4,15 mld. korun pokr˘vá pÛjãka od
Evropské investiãní banky (EIB) zhruba 43% (1,8 mld. Kã). V pfiípadû Nov˘ch
Hefiminov banka tvrdí, Ïe z její pÛjãky budou financovány pouze pfiípravné
studie pfiehrady, jeÏ poskytnou základ k budoucímu podrobnému posouzení
a zhodnocení projektu. Od ministerstva zemûdûlství v‰ak víme, Ïe hefiminov-
ská pfiehrada je jednou ze tfií, s jejichÏ v˘stavbou se v rámci programu do
roku 2006 jiÏ poãítá.

EIB je institucí formálnû kontrolovanou ãlensk˘mi státy Evropské unie a jejím hlavním úkolem je financovat
evropské rozvojové priority. Ráda se py‰ní v˘razn˘m podílem investic do „ekologick˘ch projektÛ“, aniÏ by
v‰ak byla ochotna poskytnout ãasto i ty nejzákladnûj‰í informace o tom, kam její pÛjãky pfiesnû smûfiují. Nelze
se zbavit pocitu, Ïe to ãasto nejen sama pfiesnû neví, ale ani jí to nezajímá. PÛjãky, jako je i na‰e „protipo-
vodÀová“, jsou totiÏ kryty zárukami od státu, a EIB má tudíÏ zaruãeno splacení i toho nejnesmyslnûj‰ího pro-
jektu. Banka by sice teoreticky mûla podléhat Evropské komisi, fakticky v‰ak funguje zcela nezávisle a sami
úfiedníci komise b˘vají ne‰Èastní z toho, Ïe se o jejích aktivitách dozvídají aÏ s kfiíÏkem po funuse, kdy jiÏ
nemohou do niãeho zasáhnout. Rada fieditelÛ banky také nikterak nezpochybÀuje ãinnost managementu.
Projekty, kter˘ch b˘vá pfies tfii sta roãnû, v prÛbûhu roku schvaluje na deseti jednodenních setkáních, takÏe
na podrobné zkoumání projektÛ nezb˘vá ãas.

Praktiky banky a nedostateãná kontrola nad ní se po celém svûte a zejména v Evropû, kde pÛjãuje nejvíc, set-
kávají s kritikou postiÏen˘ch obãanÛ, ktefií nacházejí sílící podporu u nûkter˘ch jejích guvernérÛ, ale hlavnû
u poslancÛ Evropského parlamentu a úfiedníkÛ Evropské unie, úfiad Evropského ombudsmana nevyjímaje.

V˘roãní zasedání EIB se v roce 2002
setkalo s protesty poÏadujícími její
zásadní reformu.

Podpisem petice „Za záchranu Nov˘ch Hefiminov“
mohou obãané vyjádfiit podporu obci na Bruntálsku,
jíÏ hrozí zatopení pfiehradou. Petici organizují spolu
se sdruÏením ARNIKA také zástupci sdruÏení „Voda
v krajinû“ a Hnutí Duha Jeseníky.

„V petici Ïádáme pozastavení rozhodování o stavbû
pfiehrady v Nov˘ch Hefiminovech do doby, neÏ budou
posouzena alternativní protipovodÀová opatfiení, fie‰í-
cí ochranu celého povodí Opavy, dále zpracování
ucelené studie protipovodÀov˘ch opatfiení a objektiv-
ní posouzení v‰ech variant protipovodÀové ochrany
v povodí fieky Opavy,“ shrnuje poÏadavky petiãního
v˘boru Lenka DaÀhelová ze sdruÏení ARNIKA Ostra-
va. Petici lze podepsat na internetové adrese:

http://ostrava.arnika.org.

Petici do dne‰ního dne podepsalo na dva tisíce lidí.
V záfií loÀského roku ji zástupci petiãního v˘boru pfie-
dali hejtmanovi Moravskoslezského kraje EvÏenu
To‰enovskému. „Ujistil nás, Ïe kraj se hodlá zab˘vat
protipovodÀov˘mi opatfieními komplexnû v celém
povodí. Zda to myslel váÏnû, teprve uvidíme,“ podo-
tkla DaÀhelová.

Kraj‰tí zastupitelé se loni na podzim snaÏili rozhodo-
vání o stavbû pfiehrady pfievést na vládu, neboÈ kraj
nebude mít na podobnou investici peníze, av‰ak
vláda jejich poÏadavek odmítla. 

(dal)

Dal‰í studie, ãlánky a informace o moÏnostech protipovodÀové ochrany najdete na http://www.jeseniky.ecn.cz



Se vstupem do EU se âeská republika automaticky stane i ãlenem Evropské investiãní banky a tudíÏ bude
moÏné její chování lépe ovlivÀovat pfies na‰i národní reprezentaci, ale hlavnû se na‰im obãanÛm otevfiou
moÏnosti vyuÏívat evropsk˘ch mechanismÛ v boji proti zpochybniteln˘m projektÛm. StíÏnost euroombuds-
manovi se zde nabízí jako nejsnadnûj‰í krok, nikoliv v‰ak jedin˘ moÏn˘. Také zhruba sedmimiliardové zápis-
né âR, které je ke vstupu do EU nutné, je moÏné vyuÏít ke zv˘‰enému tlaku na to, aby si u nás více lidí uvû-
domilo, Ïe banku, do niÏ toho tolik nasypeme, je potfieba dobfie hlídat, aby z takto získan˘ch penûz nelikvi-
dovala domovy lidí v Hefiminovech, na Slovensku, v Itálii, Bulharsku, Lesothu a v‰ude tam, kde se její prakti-
ky setkávají s nesouhlasem místních obyvatel.

Pavel Pfiibyl, Hnutí DUHA

Je tfieba umoÏnit rozlivy v údolní nivû

Mnohé pfiedstavy o moÏnostech a fungování ochrany
pfied povodnûmi vzaly za své po záplavách na Mora-
vû v roce 1997. Tehdy v první polovinû ãervence
1997 spadlo ve dvou vlnách na Moravû a ve Slezsku
extrémní mnoÏství sráÏek o vysoké intenzitû (v nûkte-
r˘ch ãástech povodí fiek Moravy a Odry více neÏ
polovina roãního sráÏkového úhrnu). Následky byly
katastrofální: v horních ãástech povodí v Jeseníkách
a Beskydech voda svojí silou niãila, co jí pfii‰lo do
cesty, ve stfiedním a dolním toku se Morava a Odra
rozlily do prostoru údolní nivy, kde voda stagnovala
nûkolik t˘dnÛ. Bilance byla velmi smutná: 50 lidí
zahynulo, povodeÀ zasáhla 538 sídel, zniãila 2151
obydlí, dal‰ích 5652 se stalo dlouhodobû neobyvatel-
n˘mi, zniãila zafiízení a v˘robky ve v˘robních prosto-
rách, strhla 26 mostÛ, zatopila a po‰kodila Ïeleznice,
atd. atd. - v˘ãet ‰kod za celkem 63 miliard Kã je dlou-
h˘.

Voda je‰tû stála v zatopen˘ch územích, kdyÏ „náãel-
níci ãesk˘ch vodohospodáfiÛ“ (nebo moravsk˘ch ãi
slezsk˘ch, bude-li uÏiteãné upfiesnûní) vystoupili
s pfiipomenutím prvního m˘tu zhruba v této formula-
ci: povodÀová katastrofa na fiekách Moravû a Odfie
nebyla zvládnuta proto, Ïe na nich nejsou vybudová-
ny pfiehrady s dostateãn˘mi retenãními prostory
a proto bude tfieba postavit 4 velké pfiehrady -
u Hanu‰ovic a Mohelnice na Moravû, u Teplic na
Beãvû a u Nov˘ch Hefiminov na Opavû, a také nûko-
lik dal‰ích such˘ch poldrÛ.

Pro ilustraci síly tohoto m˘tu pfiipomeÀme, Ïe tyto
pfiehrady a poldry v povodí fieky Moravy by zadrÏely
ve sv˘ch retenãních prostorech pfiibliÏnû 132 milionÛ
m3 vody a konfrontujme tento údaj se sráÏkami
a odtoky v ãervenci 1997. SráÏky byly vyãísleny
sumárnû okolo 2,5 miliardy m3, profilem fieky Moravy
v LanÏhotû od zaústûní Dyje proteklo bûhem ãerven-
ce asi 1,5 miliardy m3. Navrhovaná vodní díla by tedy
byla schopna zadrÏet resp. „kontrolovat“ (za podmín-
ky, Ïe by nádrÏe byly situovány ideálnû k v˘skytu srá-
Ïek) pouze pfiibliÏnû necelou jednu desetinu objemu
povodnû 1997 (!).

Ve vyspûl˘ch zemích je tento „pfiehradní omyl“ t˘ka-
jící se zdánlivé ochrany pfied katastrofick˘mi záplava-
mi dostateãnû znám˘. Neznamená to v‰ak, Ïe by se
fungující „betonová“ lobby neusilovala stavût pfiehra-
dy dal‰í také s tímto (zpravidla doplÀkov˘m) úãinkem.
Dal‰í m˘tus se t˘ká regulace tokÛ. K ãemu vlastnû
byly toky upravovány v minulosti? Pomineme-li pfie-
smutn˘ osud R˘na a dal‰ích fiek, kter˘ je postihl kvÛli
zlep‰ení plavebních podmínek, bylo to hlavnû z dÛvo-
dÛ ochrany sídel a zemûdûlské pÛdy pfied povodnû-
mi. V pfiípadû fiek Moravy a Beãvy se tak ve stfiední
a dolní ãásti dûlo témûfi systematicky. Neregulovanou
Moravu lze potkat jen v Litovelském Pomoraví
a zachované meandry najdeme jen pod StráÏnicí.
Celá vûc kolem úprav tokÛ má váÏn˘ defekt - fieky
byly upraveny na stfiídavû promûnlivou prÛtoãnou
kapacitu n-let˘ch vod (vy‰‰í stupeÀ ochrany sídel
stfiídá zpravidla niÏ‰í stupeÀ ochrany volné krajiny)
a jak se ukázalo pfii povodni 1997, Ïádná úprava pro-
filu nevyhovûla stupni ochrany pfied povodní katastro-
fální. Tady je tfieba podotknout, Ïe „otcové regulací
tokÛ“ - rakousko-uher‰tí civilní inÏen˘fii - zam˘‰leli
provést regulaci Moravy k ochranû absolutní - dÛka-
zy o tom existují v dokumentaci nerealizovan˘ch pro-
jektÛ. To nové generace vodohospodáfiÛ vymyslely
„zlep‰ovák“: Ïe v sídlech je tfieba upravit kapacitu
koryt k pfievedení 100-leté vody, ve volné krajinû staãí
úprava na vodu 10 nebo 20-letou. Nefie‰ili uÏ pro-
blém, co se stane s vylitou vodou z koryta ve volné
krajinû, která se do koryta uÏ nemá ‰anci vrátit. Uká-
zala to povodeÀ 1997 a tak v˘sledek regulace tokÛ
byl ten, Ïe plocha inundace povodnû 1997 byla pfii-
bliÏnû stejná (v nûkter˘ch místech kfiiÏující infrastruk-
tury - silnice, Ïeleznice - dokonce vût‰í) jako v zazna-

Problematické zuÏování koryta âíÏiny (pfiítok fieky Opavy za 
Krnovem) v Lichnovû po povodni v roce 1997
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menan˘ch historick˘ch dokumentech z konce 19.
století, kdy se s regulacemi u nás je‰tû nezaãalo. Je
tedy zfiejmé, Ïe pfies regulace tokÛ, pokud nejsou
dimenzovány na „super“ profil systematicky po celé
své délce, cesta ochrany pfied katastrofální povodní
nevede.

Tfietí m˘tus je spí‰e jist˘m druhem opomenutí nebo
pfiíkfieji fieãeno ignorace souvislostí. T̆ ká se funkce
údolní nivy a efektu rozlivÛ vody v ní a jejich vlivu na
sníÏení kulminace povodÀové vlny. Je známo, Ïe ãím
více se voda rozlije do volného prostoru inundace
nad místem, které má b˘t  ochránûno, tím vût‰í je
‰ance, Ïe sídlem projdou men‰í kulminace povodÀo-
v˘ch vln a sídlo bude ochránûno. KaÏd˘ vodohospo-
dáfi pfii své technické pfiípravû musel umût spoãítat,
o kolik se povodÀová kulminace o hodnotû x pfied
vtokem do nádrÏe sníÏí na hodnotu y na v˘toku
z nádrÏe, která má plochu z. Pfiitom se jedná v pfiípa-
dû transformací kulminace povodnû po prÛtoku inun-
dacemi v principu o tent˘Ï (i kdyÏ ponûkud sloÏitûj‰í)
problém - masy vody v tomto pfiípadû nejsou statické,
ale posouvají se, projevuje se rÛzná drsnost inun-
daãního prostoru, atd. Pfiesto se pfii vyhodnocení
povodnû hydrologové k tomuto principu nepfiihlásili,
i kdyÏ se bûhem ‰esti dnÛ postupnû vytvofiily inun-
daãní jezera vût‰í, neÏ je vodní plocha Balatonu (ta je
asi 600 km2, rozlivy na Moravû mûly rozlohu 712
km2). JestliÏe hydrologové byli schopni zmûfiit s pfiija-
telnou pfiesností prÛtok v profilu, kde to za povodnû
bylo moÏné (takov˘ je na Moravû v profilu u Napaje-
del, kde se dûlí Hornomoravsk˘ a Dolnomoravsk˘
úval a kde nebyla pfielita vodou konstrukce mostu)
a pfiitom nespecifikovali, Ïe nad tímto profilem voda
pfie‰la inundacemi o urãité plo‰e v urãeném ãasovém
vymezení, pak se jedná o vypovídací hodnotu údaje,
oznaãovaného zpravidla jako „hausnumero“ (nízká
spolehlivost údajÛ o prÛtocích uvádûná samotn˘mi
hydrology je zaráÏející a odpovídá tomuto hanlivému
oznaãení).

Fenomén, kter˘ se objevil po povodni 1997 v sou-
vislosti s opravami ‰kod zpÛsoben˘ch pfiímo na dfiíve
upraven˘ch korytech tokÛ, jiÏ ani nelze zafiadit mezi
m˘ty, pfiedsudky nebo omyly je to prostû nûco mimo
zdrav˘ rozum. Pfiedstavme si úsek upraveného toku,
kter˘ povodeÀ zcela zlikvidovala - dlaÏbu rozházela,
bfiehy vybrala stfiídavû na jednu a druhou stranu - jed-
nodu‰e fieãeno: úprava nedokázala vzdorovat roz-
poutanému Ïivlu a logick˘ úsudek by velel novou sta-
bilizaci koryta (ukáÏe-li se jako opravdu nezbytná)
koncipovat jinak s lep‰í odolností. Metodika minister-
stva zemûdûlství v‰ak striktnû trvá na tom, Ïe opravy
tokÛ musí b˘t provedeny do pfiesnû stejné podoby,
v jaké byl dfiíve upraven˘ tok zkolaudován. K tomuto
absurdnímu nekompromisnímu postupu se pfiidruÏu-
je dal‰í, naopak velmi benevolentní pfiístup k vyna-
kládání prostfiedkÛ na opravy tokÛ po povodních.

Jedná se rovnûÏ o dfiíve upravené toky, jejichÏ bfiehy
povodeÀ naru‰ila jen pomístnû a zpravidla ‰lo jen
o sesunuté nánosy, které se na bfiezích ukládaly po
nûkolik desetiletí. „Opravy“ tûchto tokÛ s více ãi ménû
spontánnû postupujícími procesy zpfiírodnûní byly
provedeny tím zpÛsobem, Ïe byly ve‰keré nánosy
spolu s obsaÏenou vegetací odstranûny a profil kory-
ta rovnûÏ vrácen do kolaudovaného stavu pÛvodní
úpravy. Tûmto zákrokÛm nelze ani pfii nejlep‰í vÛli pfii-
psat naplÀování pfiedstav, které by mûly alespoÀ pfii
svém úmyslu splÀovat nûco pozitivního.

Je to moÏná látka k bádání dal‰í generaci vodohos-
podáfiÛ, stejnû jako fiada podobn˘ch problémÛ. Pro
zaãátek je moÏné doporuãit soustfiedit se na lokální
ochranu sídel, prÛmyslov˘ch objektÛ proti co nejvût‰í
povodni (s rozvahou ekonomick˘ch moÏností) a ve
volné zemûdûlské krajinû maximálnû fiece otevfiít

prostor údolní nivy. Ostatnû obdobná slova vloÏili
nûmeãtí odborníci do úst tehdej‰ímu kancléfii Helmu-
tu Kohlovi pfii náv‰tûvû území po‰kozen˘ch rozvod-
nûnou Odrou. K tomu je tfieba hodnû komunikovat se
zemûdûlci a dal‰ími uÏivateli údolní nivy, usmûrnit
dopravní infrastrukturu tak, aby nebyla bariérou vol-
nému pohybu vody v nivû a zamezit dal‰í urbanizaci
údolní nivy (v kritick˘ch místech se pokusit o odstra-
nûní technick˘ch objektÛ nebo neochrániteln˘ch
sídelních lokalit). O dal‰ích nezastupiteln˘ch ekolo-
gick˘ch funkcích údolní nivy s pfiirozen˘m (nebo pfií-
rodû blízk˘m) vodním reÏimem toho sdûlili pfiírodo-
vûdní odborníci vodohospodáfiÛm sdostatek, napfi. pfii
kauzách jako byly vodohospodáfiské úpravy jiÏní
Moravy nebo vodní dílo Gabãíkovo-Nagymaros. Je
tfieba jen doporuãit tato sdûlení jejich nové pozornosti.

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.,
Unie pro fieku Moravu, Brno

Nevhodnû investované prostfiedky: Zcela narovnané koryto potoka
Popel mezi Obornou a N. Hefiminovy mimo zástavbu v délce témûfi
2 km. Místo toho, aby zde uvolnil prostor pro rozliv vody bûhem
povodní, volil správce toku vybetonování spojené s narovnáním
toku a tak urychlil odtok vody smûrem na Krnov. Regulace tohoto
toku pokraãuje.
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