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Obec
bude mítpeníze
čističku
odpadních
vod s realizací přeložky silnice I/45
VládaZátor
ČR schválila
na výkupy
spojené

Čistička odpadních vod (ČOV) v obci Zátor byla zařazena do souboru staveb v rámci připravovaných „Opatření
na Horní
Opavě“.
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společně
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obcích výrazně
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ke zlepšení
prostředí nejen v řešené oblasti,
to
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bude ocenění
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z roku 2008.
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Zástupci měst a obcí
Bylhorním
dokončen
na
toku další
řeky
stupeňpožadují
projektové
Opavy
protipovodňovou
dokumentace
ochranu

pro vodní dílo
Nové Heřminovy

Představitelé měst a obcí se sešli
s vodohospodáři v Krnově, aby
společně apelovali na vládu ČR
Dokumentace
obsahuje provea
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Hlavní
účel přehrady
Vodní nádrže
slouží lidem
Nové
v doběHeřminovy
sucha i povodní

Vážení čtenáři,
uplynulo
přesně připravované
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v tomto
regionu,
které
jistě
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v živé
paměti.
Proto,
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nádrží v povodí
řekyjejich
Odry opakování
je dodávka nebo
pitné vody
pro obyvatelstvo
a užitkové
vodymohli
pro průmysl
a služby,
neboli
snižování
na 100
% poručit),
připravujeme
postupně
realizujeme
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které
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průtoků,
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průtoků vatocích
v období
sucha a vřadu
neposlední
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nádržírozsáhlého
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výroba elektrické
energie.
To je opravdu jen
stručné
na horním
řeky Opavy.úkolů, které přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná a Těrlicko mají.
shrnutí
těchtoku
nejdůležitějších

né povětrnostní situace a za běžného
provozu může hladina dostoupit nejvýše
na úroveň tzv. zásobní hladiny, při níž je
objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 mil. m3),
a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku. Účelem nádrže za povodní je zachycení zvýšených
přítoků (povodňové vlny), kdy hladina
v nádrži pak může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální
hladiny, tedy do objemu 14,54 mil. m3.
Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 % z objemu nádrže. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní
hráz zadrží povodňové vody, které jsou
pak postupně vypouštěny v době, kdy již
nezpůsobují tak velké škody. Pokud jsou
přítoky tak velké, že se objem přehrady
naplní, voda bezpečnostním přelivem
volně protéká pod hráz. Taková situace je
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součástí
zmíněného
protipovodňového
by
se
vyskytovat
přibližně
jednou
za 200
komplexu, budou před velkou vodou
až
500 let.tisíce obyvatel a jejich majechráněni
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informací.
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„Vodohospodáři
informují“
budeme
která byla připravována v období tuhé
vydávat každé dva měsíce v tištěné
podobě a bude zdarma k rozebrání
na obecních/městských úřadech v ob-

normalizace
s minimálním
ohledem
cích i městech
ležících v povodí
horna
obyvatele
a
jejich
odškodnění.
Naního toku řeky Opavy. V elektronické
opak
přehrada
Nové
Heřminovy
připodobě
vám bude
k dispozici
najenašich
pravována
s ohledem
na zájmy
webových citlivě
stránkách
www.pod.cz.
obyvatel, s odpovídajícími finančními
V prvním čísle
tohoto zpravodaje
náhradami
pro zasažené
majitele domů
zmíněny
události
ajsou
pozemků
a snejdůležitější
možností kompenzace
ve vývoji protipovodňových
opatření
dotčeným
obcím.
ve vašem regionu za poslední dobu.
redakce
Za všechna opatření upozorním alespoň na dokončení projektové dokumentace a podání žádosti o územní
rozhodnutí, včetně vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
z konce loňského roku (podrobnosti
se dočtete uvnitř zpravodaje).
K průběžnému aktuálnímu informování o vývoji projektu protipovodňových
opatření na horní Opavě a zejména
největší a nejvýznamnější stavby
tohoto komplexu – tedy přehrady
Nové Heřminovy, bez níž to opravdu
nepůjde! – jsme upravili i naše webové
stránky. Veškeré potřebné informace
tak naleznete i na www.pod.cz, pod
záložkou Přehrada Nové Heřminovy.
Věřím, že se vám zpravodaj bude líbit
a bude vám sloužit jako zdroj zajímavých a podnětných informací o protipovodňové situaci ve vašem regionu.
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
státního podniku Povodí Odry
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důvodem výstavby
přehrady
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že s ohledem
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živočichy
v době sucha
možná
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Mýtus
Ing.
Čermák?
Jak
a
proč
byla
Ochrana obce Karlovice před velkou vodou
vybrána malá varianta přehrady
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Koncepce ochrany obce Karlovice
Součástí stavby je přeložka komuninikace nádrže a dokončena přeložka
Úspěšnost státního podniku Povodí
v Jeseníkách byla vytvořena po povodni
kace II/452 kolem zátopy SN. Hráz
levobřežní lesní cesty, nádrž bude
Odry a Lesů České republiky při přív roce 1997 a nyní probíhá výstavba
nádrže je navržena nehomogenní,
vybavena příslušným měřicím zařízepravě a výstavbě uvedených opatření
klíčového prvku protipovodňových
lichoběžníkového
příčného
profilu
ním a osázena dřevinami. Ukončení
je
vysoká:
Projekt
protipovodňových
opatření
na
horní
Opavě
v
současné
době
podporují
všechna
města
a
obce
pod
budoucí
přehradou.
Vedení obce Nové
opatření suché nádrže Jelení.
s přímou osou, vodorovnou korunou
stavebních prací se předpokládá
- Kapacita
Opavy s jeho úpraHeřminovy
i většina
místních
občanů vítá
souborkoryta
protipovodňových
opatření, ovšem
s jedinou
výjimkou
– nesouhlasívse
stavbou
přehrady.
Vedení
Obec
Karlovice
leží na horním
toku
a s maximální
výškou
16 m. Koruna
polovině
roku
2019.
vou na dvacetiletý průtok byla proveřeky
jejím
územím
dále protéká
hráze na
kótě 524,70
n. m. bude
- Pozadanou
dokončeníobčanským
SN Jelení může být
obceOpavy
tvrdí,aže
řešení
povodňové
ochrany dena
je v oblasti
možné i bez přehrady. Ve svých
tvrzeních
sempřitom
opírá o studii
na přelomu století.
bystřina
Kobylí
potok,
obcí tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává
široká
4 m,že
dlouhá
273 m a sebezpečně
sklobezpečně
provedena
revitalizace
sdružením
Unie
pro který
řeku nad
Moravu,
názor,
lze Krnovsko
ochránit
před
povodněmi
i bez
- Lesy ČR byl upraven Kobylí potok
přibírá zprava Adamovský potok.
nem návodního líce 1 : 3,2 a vzdušníKobylího potoka s ohledem na již
přesaobec,
a toříční
v úseku
říčních
km obcích a městech na řece.
přehrady a „jen“ pomocí zkapacitnění koryt
stavby
hráze
ve všech
Obec byla zasažena obrovskou povodní
ho líce 1 : 2,5. Funkci bezpečnostního
realizované úpravy přes Karlovice.
0,0–1,65, aby byl převeden neškodný
v roce 1997, která kulminovala na hoda výpustného zařízení bude plnit
- Blíží se také realizace revitalizace
průtok
o hodnotě
25 m3/s. Tato
Profi
l přehrady
Nové až
Heřminovy
byl
Tento fakt svědčí o maximálně citlivém 2) Studie má pro seriózní vodohosSkutečnost je taková, že experti z VUT
notě 320 m3/s, což odpovídá přibližně
sdružený objekt. Pro zajištění vysoké
levobřežního záplavového území
úprava zároveň
upravila
hladinu
podáře nepřijatelné závěry. Napříregistrován
zemskou
vládou
ve Slezpřístupu a snaze respektovat zájmy
v Brně a ČVUT v Praze (zabývající se
700 až 1000leté vodě. Došlo k devastaci
provozní spolehlivosti je v úrovni dna
v Karlovicích-Zadní Vsi, kde dojde
klad tvrzení, že Krnovem lze provést
skuběžné
již v roce
1911. Vvody
rocev 1953
obce a jejích obyvatel. Výsledkem bylo
celý svůj profesní život problematikou
podzemní
obci. byla
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koryt vodních toků a řeka Opava byla
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máka (stejně jako řadu dalších studií
návrhový
průtok 25 m3/s odpovídapocházejícím částečně ze skladu dřevoprovozních uzávěrů. Druhá výpust
1997 a budou kontrolovaně převákdo zažil v roce 1997 v Krnově poNávrh
na komplexní
řešení
s celkovým objemem cirka 15 mil. m3
a podkladů s návrhem řešení účinné
jící stoleté
ovlivněné
voděpovodňové
může vykombinátu ve Vrbně pod Pradědem. Záleží osově nad dolní výpustí a je
dět velké vody nad průtokem Q ,
vodeň, při níž bylo zaplaveno téměř20
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v povodí
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břežovat
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je
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2005,
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zajišťuje ochranu proti povodním
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zavázání
hráze
je
řešení byly některé použitelné části
oproti
komplexní
variantě
s přehradou
vybrala
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2008
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v obcia Karlovice
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procházející
obcí mimo
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velké přehrady,
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to Opavy,
lichoběžníkový
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s
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variantě opatření na snížení povodňozásahem do celé obce. Studie je tak
Retenční prostor nádrže taktéž slouží
- úprava bystřiny Kobylí potok přes
hranou
65 cm
pod úrovní
koruny
řeky do městského prostředí v Krnově.
jiné přehrada řeší také povodňovou
vých rizik v povodí horního toku řeky
dobou
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vzniku
zastaralá
a i nek omezení odnosu splavenin a bude
Karlovice, která již předpokládala
hráze, šířkou
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a pro regionální srážky je navržen
Jelení situované na Kobylím potoce
stavby
bude
m3/s. Součástí
menší přehrady v Nových Heřmino1) Studie
navrhuje
řešení,
ve měření
kterémzá- dňové ochraně použít v takovém měříttak, aby byla zajištěna transformace
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prose zavděčit všem. Z hlediska ochrany
domě. Lze si tak položit otázku,
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a začlenění toku
ní bloček hráze a revitalizační úpravy
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ci
Karlovice, Akterou
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je výhodpotenciální povodní, 2000 z nich je
starostka
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Obec Zátor bude mít
čističku odpadních vod
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Vláda ČR schválila peníze na výkupy
spojené s realizací přeložky silnice I/45 Vodohospodáři
Uvádíme
na
besedovali
s občany

pravou míru

Dalším krokem, který potvrzuje postupnou přípravu realizace protipovodňových opatření na horním toku
řeky Opavy, jsou finanční prostředky pro státní podnik Povodí Odry, které schválila vláda České republiky
na základě
usnesení
z 24.připravovaných
července 2017.
Do
souboru staveb
v rámci
„Opatření na horní Opavě“ byla zařazena i stavba čistírny odpadních vod

také v Branticích

O výstavbě menší varianty
přehrady Nové Heřminovy vláda
ČR – jako kompetentní orgán
v demokratické zemi a při dodržení všech zákonů – rozhodla již
v roce 2008. Nebylo to direktivní
rozhodnutí, byl to kompromis
mezi oběma názorovými tábory.
Bylo rozhodnuto o zachování
obce Nové Heřminovy. PůvodVe čtvrtek 3. května 2018 se
ní řešení, které představovalo
uskutečnilo
v obci
Brantice
zásah
do 80 %
zástavby,
bylo další
nahrazeno
menší které
nádržípořás dopasetkání s občany,
dem na 20 % zástavby obce.
dal státní podnik Povodí Odry
Za to stát pomůže této obci
rámci realizace
projektu
sv rozvojem
a poskytne
jí naprotito
finanční
prostředky.
Vedení
povodňových Opatření na horobce v žádném případě nemůže
ní Opavě.
Vedení Povodí
Odry
tvrdit,
že neobdrželo
informace
a že s ním přítomné
nebylo jednáno.
informovalo
o stavu
Bourání se přesunulo částečně
realizace tohoto projektu s tím,
do obce Zátor a Brantice.
že se zaměřilo na stavební práce,

(ČOV) v obci Zátor. Návrh ČOV předpokládá postupné připojování odpadních splaškových vod od obyvatel ze spádové
vysvětluje generální ředitel státního
protipovodňová opatření. „Novým
Tyto finanční prostředky jsou určeny
oblasti
v závislostivypořádání
na výstavbě
kanalizačních
systémů.
podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a dousnesením
vláda České republiky potvrna majetkoprávní
nemovi-

dila realizaci protipovodňových opatření dává: „Je tedy logické, že tato komunikatých věcí dotčených realizací přeložky
Postupný nárůst zatížení navrhované
vymezená pro ČOV je zařazena i do sku- když v dané lokalitě dojde např. o víkence musí být postavena ještě před výstavna horní Opavě včetně výstavby přehrasilnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor
ČOV je rozdělen celkem do čtyř etap:
dech k výraznému nárůstu přivedeného
piny veřejně prospěšných staveb.
dy v Nových Heřminovech. Státní podnik bou přehrady.“
I. etapa. Výkupy budou probíhat v ob• v 1. etapě k roku 2020 bude do ČOV
znečištění do ČOV.
Povodí Odry již zahájil ve spolupráci
dobí let 2018 až 2019. I v tomto příZátor připojeno zhruba 500 obyvatel Z technologického hlediska se pro čištění Vyčištěná voda z ČOV bude vypouštěna
Současně byly schváleny i finanční
s Ředitelstvím silnic a dálnic jednání
padě bude ocenění majetku vycházet
(tj. cca 1/3 obyvatel obce Zátor),
do vodního toku Opava v říčním km
odpadních vod v ČOV Zátor navrhuje
prostředky ze Státního fondu dopravo předání potřebných podkladů pro
ze zásad vládního usnesení z roku
• ve 2. etapě k roku 2025 bude
80,770. Kvalita vyčištěné vody bude
mechanicko-biologické čištění pracující
ní infrastruktury na dokumentaci pro
další přípravu majetkoprávního vypo2008. Podle těchto zásad byly určeny
do ČOV Zátor připojeno zhruba
na principu nízko zatěžovaného aktivač- splňovat požadavky „Nařízení vlády
stavební povolení pro přeložku silnice
řádání nemovitostí tentokrát dotčených
i výkupní ceny již použité v rámci
1500 obyvatel (tj. část obyvatel
ního procesu s nitrifikací a předřazenou č. 401/2015 o ukazatelích a hodnotách
v Nových Heřminovech.
výstavbou přeložky silnice první třídy
majetkoprávního vypořádání výkupů
obce Zátor a část obyvatel obce
přípustného znečištění povrchových vod
denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu.
redakce
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“
pro samotnou přehradu a související
Čaková),
Za účelem dodržení požadovaných limitů a odpadních vod, náležitostech povole• ve 3. etapě k roku 2030 bude do ČOV koncentrací fosforu ve vyčištěné vodě
ní k vypouštění odpadních vod do vod
Zátor připojeno zhruba 2090 obyvabude ČOV vybavena zařízením pro dávko- povrchových a do kanalizací a o citlivých
tel (tj. zbývající část obyvatel obce
vání chemikálií, konkrétně pro dávkování oblastech“.
Zátor, obyvatelé obce Čaková a obce
síranu železitého Fe2(SO4)3. Projekt kalového hospodářství zahrnuje akumulaci
Nové Heřminovy),
V daném případě se vycházelo z hledisstabilizovaného kalu v kalojemu s násled- ka komplexního přístupu při posuzo• ve 4. etapě po roce 2030 bude
ným mechanickým odvodňováním na sí- vání nejen samostatné ČOV Zátor, ale
do ČOV Zátor připojeno již zhruba
Ke 4000
konciobyvatel
roku 2017
bylo
dokončeno
nebo
je v realizaci
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z komplexu
opatření
topásovém
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rekreační
a zvýšení
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(např. násyp
k přihnojování
zemědělských
zejména
v letním
kdeděného
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je jiždalší
zájmové
území připraveno.
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mi srážkami, suchou nádrž Loděnice
realizují
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uspořádání,
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vyšší
Pro
umístění
ČOV Zátor
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ale i v oblastech
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roce 2018
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místní část
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opatření.
Ta budou
navzáprovozní
variabilitu
a současně
zvládá
plánu
obce Zátor vyčleněna
samostatná
položených
podél
vodního
toku Opavy.
vykoupených
objektů
v Nových
Heřmipřed účinky
povodní
na toku Lipinjem spolupracovat
a výsledkem
bude
i
vysoké
výkyvy
v
zatížení
pro
případ,
plocha
mimo
zastavěné
území.
Plocha
redakce
novech a současně budou pokračovat
ka a to až do úrovně 100leté vody
komplexní protipovodňová ochrana
výkupy nemovitostí v katastrálních
či v současnosti budovanou největší
obyvatel v povodí řeky Opavy – od Noúzemích Zátor a Brantice.
suchou nádrž se sypanou hrází v Mových Heřminov po město Opavu.
redakce
ravskoslezském kraji Jelení. Ta bude
Jedná se například o již postavené tři

FOTO: archiv Povodí Odry
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Reakce Ing. Václava Čermáka na článek nazvaný „Mýtus Ing. Čermák? Jak
a proč byla vybrána malá varianta přehrady“ uveřejněný v prvním vydání
zpravodaje státního podniku Povodí Odry VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ
Dne 18. května 2018 obdržel generální ředitel státního podniku Povodí Odry písemnou reakci na výše uvedený článek
s požadavkem Ing. Václava Čermáka o uveřejnění textu v dalším vydání tohoto zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý
Václava Čermáka včetně komentáře státHeřminovy a to na adrese www.pod.cz/
text přesahující kapacitu tohoto čísla
ního podniku Povodí Odry na webových
Přehrada Nové Heřminovy/Aktuality.
Město
Krnov
–
letecký
pohled
proti
toku
na
úsek
pod
soutokem
Opavy
s
Opavicí
–
po
realizaci
úprav
a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněnéredakce
zpravodaje, uveřejnili jsme reakci Ing.
stránkách věnovaných přehradě Nové
kontury navrhovaných konstrukcí)

Systém
protipovodňové
které budou
probíhat naochraúzemí
ny na horní Opavě je založen
obce Brantice.
na existenci přehrady na části
území obce Nové Heřminovy.
Systém
svém starosta
dokončení
V úvodupo
besedy
obce
ochrání životy a majetek více
Brantice
Vladimír
než
16 000
obyvatelDofek
podélřekl:
řeky
Opavy.
je podniku
ale nezbytné
„DěkujiProto
vedení
za uspozaplavit část údolí a budov
řádání dnešní besedy, která
v Zátoru a Nových Heřminopřispěje
k lepší
informovanosti
vech.
Spor
o to, zda
chránit lidi
před
velkou
vodou,
nebo
chránašich občanů o realizovaném
nit původní podobu krajiny
projektu. Velmi pozitivně vnímáa osídlení, byl v takovém přípamena
také
vydávání
zpravodaje
dě
místě,
protože
se osobně
dotýká
mnoha
tisíc
lidí.
Ve proVODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ,
spěch mnoha tisíc lidí bylo už
kderozhodnuto.
se všichni občané mohou
ale
postupně seznámit i s dalšími
Odpůrci přehrady se stále dovodetaily. Obec Brantice a její
lávají nového posouzení své situobčané
na protipovodňovou
ace
a vydání
nového rozhodnutí
vochranu
již jednou
rozhodnuté
věci.
čekají již mnoho
let
Svůj odmítavý přístup považují
a každá větší dešťová srážka je
za princip. Staví se do role oběti,
znepokojuje.
Chtěl
bych vzkázat
se
kterou nikdo
nekomunikuje.

Namísto
konstruktivního
diapanu starostovi
z Nových Heřmilogu o možných kompenzacích
nov,
aby přijel obce
do Brantic,
když
a
budoucnosti
se vedení
obce
utvrzuje
v názoru
přijdou
větší deště,
abyopakovat
viděl, jak
celý proces posuzování a rozjsou naši lidé ve strachu. Přehrahodování s cílem rozhodnout
da neznamená
zabránit
tentokrát
přesnějenom
opačně.

povodním, ale v době sucha
Zástupci dotčených ministerstev
můžeme mít pro obec a okolí
a státního podniku Povodí Odry
dostatek
vody.“ obyvatele a vepo
léta navštěvují
dení této obce a snaží se o dialog
redakce
s každým, kdo o to stojí.
redakce
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Zástupci
a obcí naaspekty
horním toku
Tři hlavníměst
ekologické
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