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v době sucha
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Vedení obce Nové Heřminovy zdůvodňuje svůj odmítavý postoj k výstavbě přehrady především výsledkem refeVážení čtenáři, loni uplynulo přesně 20 let od ničivých katastrofálních povodní v tomto regionu, které jistě všichni máme stále v živé paměti. Proto,
renda z roku 2008, ve kterém se, jak tvrdí, občané vyslovili proti záměru výstavby přehrady. Ve všech správních
abychom do budoucna zabránili jejich opakování nebo alespoň následky velkých povodní mohli výrazně zmírnit (protože není v síle člověka přírodě
řízeních v rámci povolovacího procesu přehrady tak podává odvolání a prodlužuje tím územní řízení a oddaluje
na 100 % poručit), připravujeme a postupně realizujeme řadu staveb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu nazvaného Protipovodňová opatření
zahájení výstavby přehrady.

na horním toku řeky Opavy.

Jak vlastně zněla otázka položená v refesoučástí zmíněného protipovodňového
rendu v roce 2008?
komplexu, budou před velkou vodou
„Souhlasíte s tím, aby obec Nové Heřmichráněni tisíce obyvatel a jejich majenovy aktivně využila všech zákonných
tek podél řeky Opavy – a to od Nových
prostředků a dalších legitimních nástrojů,
Heřminov (včetně města Krnova, které
aby zabránila bourání budov na území
je velkou vodou zasahováno téměř
každoročně) až po město Opavu. Přestože přehrada představuje nezbytné
solidární řešení pro celé ohrožené údolí a její realizaci podporují v současnosti všechny dotčené obce v lokalitě
(s výjimkou několika obyvatel a vedení

obce v souvislosti s plánovaným záměrem
obce Nové Heřminovy), vzniká okolo
přehrady v obci Nové Heřminovy, zejména
této stavby – bohužel – stále mnoho
aby ve všech správních či soudních řízenepravd a zkreslených informací.
ních souvisejících s povolováním přehrady
v obci Nové Heřminovy vystupovala vždy
Cílem je přinášet vám pravdivé a neproti realizaci záměru přehrady?“
zkreslené informace o vývoji a průběhu protipovodňových opatření
na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj
„Vodohospodáři informují“ budeme
vydávat každé dva měsíce v tištěné
podobě a bude zdarma k rozebrání
na obecních/městských úřadech v ob-

Z první části otázky je zřejmé, proč
cích i městech ležících v povodí horbylo referendum vyhlášeno. Hlavním
ního toku řeky Opavy. V elektronické
účelem bylo zabránit bourání budov
podobě vám bude k dispozici na našich
na území obce.
webových stránkách www.pod.cz.
Obyvatelé Nových Heřminov měli
v době konání referenda obavy ze
V prvním čísle tohoto zpravodaje
zbourání všech domů v obci z důvodu
jsou zmíněny nejdůležitější události
záměru výstavby velké varianty přehrave vývoji protipovodňových opatření
dy. Ta by znamenala zánik celé obce.
ve vašem regionu za poslední dobu.
V té době však vláda rozhodla o malé
Za všechna opatření upozorním alesvariantě, která zachovává 80 % obce
poň na dokončení projektové dokuNové Heřmimnovy. Z toho vyplývá, že
mentace a podání žádosti o územní
vrozhodnutí,
době konánívčetně
referenda
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občanů
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o co
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Pojďme se však na toto referendum
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto
podívat s odstupem 10 let. Opravdu se
protipovodňového celku představuje
občané vyslovili proti záměru výstavby
přehrada Nové Heřminovy. Připomípřehrady? A nezměnily se okolnosti
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel
za těch 10 let natolik, že referendum
obce Nové Heřminovy byla vládou
ztratilo svůj význam?
České republiky v roce 2008 vybrána
a schválena jako kompromisní řešení
tzv. malá varianta původně navržené přehrady, která byla posouzena
mnoha studiemi a výpočty odborníků
v oboru. Díky této přehradě, která
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou

se dočtete uvnitř zpravodaje).
Koncem roku 2016 však vstupuje
do
platnosti referenda
zásadní
obrat.
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Loni
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pro státníopatření
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Vláda
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schválila peníze
na výkupy spojené s realizací přeložky silnice I/45
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Rozhovor
se starostkou
Mýtus Ing.
Čermák? obce
Jak aZátor
proč byla
Salome
Sýkorovou:
vybrána malá varianta přehrady

Kdo zažil
povodně,
nikdy
nezapomene
Skutečnost je taková, že experti z VUT
v Brně a ČVUT v Praze (zabývající se
celý svůj profesní život problematikou
vodního hospodářství) studii Ing. Čermáka (stejně jako řadu dalších studií
a podkladů s návrhem řešení účinné
protipovodňové ochrany v regionu
od různých autorů) řádně posoudili a jednoznačně se postavili proti
návrhu této studie, jejíž podstatou je
fakt, že se každá obec má starat jen
o sebe a řešit ochranu na svém území.
Tento návrh je nesystémový, protože
posouvá celý problém po proudu řeky.
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a
to
prakticky
v každém
chceme docílit toho, aby byli
podrobně
domě. Lze si tak položit otázku,
informováni o tom, co se bude v naší
zda vedení obce hájí skutečně zájmy
obci dít a jaká opatření je čekají.
svých spoluobčanů?
- Od počátku jste v rámci tohoto proOhroženo 16 000 lidí
jektu aktivní a dbáte na to, aby proV dosahu stoleté vody žije v okolí řeky
jekt splňoval, pokud je to jen trochu
Opavy pod připravovanou přehradou
možné, také požadavky vaší obce. Jak
16 000 obyvatel. Všichni tito obyvase vám to daří?
telé jsou přímo či nepřímo ohroženi
potenciální povodní, 2000 z nich je
Některé pozitivní změny již byly
při větší povodni navíc přímo ohrožezapracovány do projektové dokumenno na životě!

Profil přehrady Nové Heřminovy byl
registrován zemskou vládou ve Slezsku již v roce 1911. V roce 1953 byla
údolní nádrž Nové Heřninovy součástí
státního vodohospodářského plánu.
Návrh na komplexní řešení povodňové
ochrany v povodí horní Opavy se začal
zpracovávat od povodně, která tragicky postihla oblast východní Moravy
a Slezska v roce 1997, a to zvláště region Krnovsko a Opavsko. V roce 2003
pak schválilo realizaci přehrady Nové
Heřminovy Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.
tace v rámci územního řízení, jiné jsou
ještě
v jednání. Máme
stavební
Kompromisní
řešenívydáno
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době máme připraveno několik projek-

tů. Jedná se například o bezbariérové
přístupy do školy, obecního úřadu, rozšíření mateřské školy, chodníky, opravy
komunikací, bytové hospodářství…
Kompenzace schválila vláda obci, která
je nechce, odmítá veškerou komunikaci
i vstřícné kroky. Vždyť z historie víme,
že na žádost obce Nové Heřminovy se
„Čermákova
studie“
změnila
trasa obchvatu
podél železautorů
Ing.
Václava
nice, čímž v obci Zátor přibylo jedno
Čermáka
a Ing. Heleny
velké
přemostění
o délce 200 m, že
Králové,
CSc.,
nazvaná
na popud Nových Heřminov se velká
Zkapacitnění
koryta
varianta
přehrady
přepracovala na mařeky Opavy v Krnově
lou. I přes všechny vstřícné kroky je
a začlenění toku
obec stále proti. Vidím jako spravedlivé
do struktury města
rozhodnutí nabídnout kompenzace
i obci Zátor.
- Jak vnímáte odpor některých občanů Nových Heřminov?
Nedokážu odhadnout, jaké pohnutky, názory a zkušenosti vedou občany Nových Heřminov k tomu, že
FOTO: archiv Povodí Odry

Tento fakt svědčí o maximálně citlivém
přístupu a snaze respektovat zájmy
obce a jejích obyvatel. Výsledkem bylo
sestavení kompromisní varianty výstavby menší nádrže Nové Heřminovy
s celkovým objemem cirka 15 mil. m3
v kombinaci s dalšími opatřeními
na ochranu obyvatel a jejich majetku
v okolí horní Opavy (např. protipovodňové úpravy říčního koryta pod nádrží
přes obce Zátor, Brantice a Krnov až
do Holasovic a také výstavba několika
suchých nádrží).
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1) Studie
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mnoha
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Obcikoncepce
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a nepodporují
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v převážné většině
požaji
ani
připravované
dotační
programy.
davků – tedy v těch zásadních – malá
varianta přehrady, trasa obchvatu. Je
čas na spolupráci, aby se věci mohly
posunout dál.
- Aktivně se zajímáte o možnosti
zpřístupnění řeky v obci Zátor jako
místa pro relaxaci a odpočinek.
Inspirujete se již realizovanými
projekty?
Vedení státního podniku Povodí Odry
je těmto změnám a návrhům příznivě nakloněno. Chceme nejen to, aby
byla postižena co možná nejméně
flóra a fauna (tomu se ostatně intenzivně věnuje Odbor životního
prostředí MěÚ Krnov a Moravskoslezského kraje, Agentura ochrany
přírody a krajiny, existují studie EIA
o vlivu jednotlivých staveb na životní
prostředí), ale také – a to především
– aby stavby nejen sloužily svému
účelu, ale byly i příjemné pro život
všem lidem a zejména pak občanům

2) Studie má pro seriózní vodohospodáře nepřijatelné závěry. Například tvrzení, že Krnovem lze provést
povodeň z roku 1997, aniž by došlo
k vážným zásahům do zástavby. Ten,
kdo zažil v roce 1997 v Krnově povodeň, při níž bylo zaplaveno téměř
celé město, si udělá o tomto tvrzení
obrázek sám.
3) Studie neřeší důležitý navazující
mezistátní hraniční úsek od Krnova
po Opavu ani město Opavu jako největší město na této řece.
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inspiraci
společpředapod.
rokemPro
2008.
V rámcijsme
současného
ně
navštívili
Litomyšl,
která již
má
řešení
byly některé
použitelné
části
sz podobnými
této studie jižúpravami
převzaty. zkušenosti.
Jedná se napříNa
vlastní
oči jsem koryt
se přesvědčila,
klad
o zkapacitnění
a propojeníjak
podobný
projekt funguje
nav řece
Isar
řeky do městského
prostředí
Krnově.
vS Mnichově.
Inspiraci
však
některými závěry
studie
alehledáme
souhlasit
stále
a
přemýšlíme
nad
tím,
lidem
zásadně nelze. Nelze napříkladjak
v povovdňové
obci ochraně
zpříjemnit
chvíle
odpočinku
použít
v takovém
měřítjenom
zkapacitnění
výstavbu
akujak
co nejlépe
využítkoryt
vodníaprvek.
hrází, jak
navrhuje
studie. To by
vedlo
Vždyť
řeku
a její blahodárné
účinky
ke zrychlení
zvýšenízávidět,
kulminace
povonám
mohouamnozí
když
podně a negativně
ovlivnili
mineme
ničivoubychom
sílu živlu.
hraniční úsek řeky Opavy pod Krnoa ohrozili sousední
i město
-vem
Na společném
setkáníPolsko
se zástupci
Opavu. Odry,
Toto řešení
by také bylo
v rozpoPovodí
primátorem
města
ru
s
tzv.
Povodňovou
směrnicí
Evropské
Opavy a starosty měst a obcí ležících
unie,
která řeší
vztahy
mezi sousedními
na
horním
toku
řeky Opavy
jste inicistáty na
hraničních tocích.
Místo,
abyovala
memorandum,
které
podporuje
chom
povodeň
zpomalovali
a
snižovali
urychlení výstavby protipovodňových
její kulminaci,
tak bychom
opatřeopatření.
Co bylo
pro vás tímto
hlavním
ním
činili
pravý
opak.
Nerealistické
sliby,
impulsem?
které studie obsahuje, dokázaly i již realizované projektyochrana
úpravy Opavy
KrnoProtipovodňová
se týkávvelkévě,“množství
vysvětluje
technický ředitel
ho
obyvatelstva
žijícíhostátnípodél
ho
podniku
Povodí
Odry
Petr
toku řeky Opavy, kterému jsmeBřezina
my,
a dodává: „Takovéto
stavby
budouslužmít
zastupitelé,
povinováni
veřejnou
vždycky své zastánce a odpůrce. Nejde
bou a tedy neseme velkou odpovědnost
se zavděčit všem. Z hlediska ochrany
za dosavadní vývoj. Na realizaci opatřeobyvatel a jejich majetku je ale tato
ní nejsme závislí jen my, ale i Brantice,
stavba nevyhnutelná. Uvědomme si, že
Krnov, Úvalno, Brumovice, spodní část
kvůli nekompromisnímu a nesouhlasnéOpavy (městská část Kateřinky). Proto
mu postoji vedení obce Nové Heřminovy
také vzniklo memorandum jako dekladochází k prodlužování povodňového
race společné vůle všech obcí, kterých
ohrožení mnoha tisíc obyvatel regionu,
se ochrana týká. My všichni bychom si
což je od odpůrců přehrady nezodpovědpřáli konstruktivní dialog s obcí Nové
né a nesolidární! A právě tomu bychom
Heřminovy. Nechceme se přít, chceme
se chtěli vyhnout. Spolupráce je výhodspolupracovat.
nější pro všechny.“
redakce
redakce

Starostka Zátora Salome Sýkorová

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové
Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení
obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským
sdružením Unie pro řeku Moravu, tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává názor, že lze Krnovsko bezpečně ochránit před povodněmi i bez
přehrady a „jen“ pomocí zkapacitnění koryt a stavby říční hráze ve všech obcích a městech na řece.

Protipovodňová opatření
opatřenína
nahorní
horníOpavě
Opavě| |04/2018
01/2018
Protipovodňová
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Vláda ovlivní
ČR schválila
peníze na výkupy
Jak
přehrada
Nové Heřminovy
spojené s realizací přeložky silnice I/45 Uvádíme na
splaveninou režim v řece Opavě
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
Řeka
Opava usnesení
je příkladem
vodního
toku, 2017.
na kterém lze dobře dokumentovat přirozený chod splavenin. Sedimenty uložené na dněOřeky
Opavymenší
jsou tvořeny
výstavbě
variantypřevážně
na základě
z 24.
července

přehradyJeseníků.
Nové Heřminovy
vláda
štěrkem s příměsí písku, jejichž granulometrické i mineralogické složení vychází z geologických poměrů jesenického masivu a podhůří
V převážné
části
vysvětluje generální ředitel státního
protipovodňová opatření. „Novým
ČR – jako kompetentní orgán
Tyto finanční prostředky jsou určeny
koryt je dobře vyvinutá dnová krycí vrstva z vytříděných odolných zrn větší velikosti, která tvoří přirozenou dlažbu a zvyšuje odolnost dna proti vymílání. Prakticpodniku Povodí Odry Jiří Pagáč a dousnesením vláda České republiky potvrv demokratické zemi a při dodrna majetkoprávní vypořádání nemoviky
to
znamená,
že
významnější
změna
reliéfu
dna
vymíláním
nastává
až
za
vyšších
průtoků
po
narušení
krycí
vrstvy,
tedy
později,
než
by odpovídalo
zrnitostnímu
dila realizaci protipovodňových opatření dává: „Je tedy logické, že tato komunikažení
všech
zákonů – rozhodla
již
tých věcí dotčených realizací přeložky
složení
sedimentů
ve větší hloubce
ce musí být postavena ještě před výstavna horní Opavě včetně výstavby přehrav roce 2008. Nebylo to direktivní
silnice I/45
Nové Heřminovy
– Zátor pod dnem.
Současně byly schváleny i finanční
prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dokumentaci pro
stavební povolení pro přeložku silnice
v Nových Heřminovech.
redakce

usazení. Sedimentace v nádrži a s tím
spojené zmenšování objemu nádrže je
chápáno jako negativní jev spojený se
vznikem nádrže. Do úseků pod nádrží
by pak nepřicházely žádné hrubozrnější
splaveniny, což by vyvolalo projevy tzv.
hladové vody spojené s nežádoucím
dlouhodobým
říčního
dna
Ke konci rokuvymíláním
2017 bylo
dokončeno
nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření
a zahlubováním koryta.
na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57,
V roce 2009 jako součást přípravných
stupně, ale které stabilizují výškovou splavenin je navrhován jako součást
kde
funkci
pravobřežní
ochranné
hráze
přebere
násyp
silničního
tělesa.
prací Opatření na horní Opavě (OHO)
úroveň dna
a bermy
v rozhodujících
úpravy koryta (cca 500 m) pod hrází
vypracovala Laboratoř vodohospodářprofilech;
vodního díla v prostoru existujícího
přispívat nejen k tlumení regionálních
suché nádrže v Lichnově, které budou
Současně
s přípravou
přehrady
Nové
ského
výzkumu
při Ústavu
vodních
• všechny návrhy technických řešení
pevného jezu nad obcí Zátor, který bude
povodní, ale i přívalových srážek.
chránit obec před lokálními přívalovýHeřminovy a přeložky silnice I/45 se
staveb Fakulty stavební Vysokého učení
byly analyzovány na 2D matematicv rámci OHO rekonstruován. Hlavní
mi srážkami, suchou nádrž Loděnice
realizují další doprovodná protipotechnického (VUT) v Brně specializovakých modelech a rychlosti vznikající
funkcí objektu je dotace splavenin
V roce 2018 proběhnou demolice již
chránící místní část obce Holasovice
vodňová opatření. Ta budou navzánou studii Posouzení splaveninového
v proudovém poli byly upravovány
do toku Opavy pod vodní dílo Nové
vykoupených objektů v Nových Heřmipřed účinky povodní na toku Lipinjem spolupracovat a výsledkem bude
režimu a prognózu, která:
s ohledem na žádoucí vývoj koryta;
Heřminovy, tak aby bylo kompenzovánovech a současně budou pokračovat
ka a to až do úrovně 100leté vody
komplexní protipovodňová ochrana
• provedla kvantitativní analýzu chodu • do souboru provozních činností byla
no přerušení jejich chodu, ke kterému
výkupy nemovitostí v katastrálních
či v současnosti budovanou největší
obyvatel v povodí řeky Opavy – od Nosplavenin řeky Opavy v úseku Kunov
zařazena těžba sedimentů, jejich
vlivem existence nádrže dojde. Cílem
územích Zátor a Brantice.
suchou nádrž se sypanou hrází v Mových Heřminov po město Opavu.
– Krnov (po soutok s Opavicí),
převoz a ukládání v rozplavovacím
návrhu bylo minimalizovat vznik proredakce
ravskoslezském kraji Jelení. Ta bude
Jedná se například o již postavené tři
• posoudila vliv opatření navrhovaprostoru.
jevů „hladové vody“ pod vodním dílem
ných v rámci záměru OHO na splave- Technické řešení umělého transportu
a v níže položených říčních úsecích.
ninový režim řeky Opavy a prognósedimentů je předurčeno především veProjekční práce sestávaly z hydrotechzovala vývoj splaveninového režimu
likostí zrn, přesun materiálu je fakticky
nických výpočtů, návrhu stavebních
z kvalitativního a kvantitativního
řešitelný pouze nákladními automobily.
objektů a říčních úprav, funkčnost
hlediska,
navrhovaných opatření byla prově• doporučila kompenzační opatření,
Návrh a modelové ověření prostoru
řována s pomocí 2D matematického
jimiž by bylo možné omezit případpro ukládání splavenin pod vodním
modelování proudění. Projektový návrh
né negativní vlivy opatření navrhova- dílem Nové Heřminovy
byl upravován a potvrzen na základě
ných v rámci záměru OHO na splave- Prostor pro ukládání a rozplavování
výsledků z fyzikálního modelového
ninový režim.

FOTO: archiv Povodí Odry

Kde se aktuálně staví

K naplnění požadavku na kompenzaci přerušení chodu splavenin v řece
Opavě v případě výstavby vodního díla
Nové Heřminovy byla navržena tato
technická a organizační opatření:
• do souboru opatření bylo zařazeno
vytvoření usazovacího prostoru
pro akumulaci a řízené odtěžování
splavenin v konci vzdutí nádrže Nové
Heřminovy;
• do souboru opatření byl zařazen
vymílací („rozplavovací“) prostor pro
řízenou dotaci splavenin do toku
pod přehradním profilem;
• technické návrhy úprav toků v úseku
Město
– letecký
pohled proti
toku na úsek pod soutokem Opavy s Opavicí – po realizaci úprav a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněné
podKrnov
nádrží
byly doplněny
o příčné
kontury
navrhovaných
konstrukcí)
prahy,
které nevytvářejí
výškové

rozhodnutí, byl to kompromis
výzkumu,
který byl
řešen v Laboratoři
mezi oběma
názorovými
tábory.
vodohospodářského
VUT
Bylo rozhodnutovýzkumu
o zachování
obceVeNové
Heřminovy.
Původv Brně.
spolupráci
projektantů
ní řešení,laboratoře
které představovalo
a výzkumné
byl proveden
zásah
do 80technického
% zástavby,řešení
bylo dotačvýchozí
návrh
menší nádrží
s dopaníhonahrazeno
(rozplavovacího)
prostoru,
který je
dem na
20zahrnujícího
% zástavby obce.
součástí
uzlu
také jezové
Za
to
stát
pomůže
této
obci
těleso, vývar, koryto v nadjezí
a podjezí,
s rozvojem
a poskytne
na to
nátok
do náhonu,
zaústění jípravobřežnífinančnív prostředky.
Vedení prvky,
ho přítoku
nadjezí, stabilizační
obce
v žádném
případěobtokového
nemůže
sjezd
do koryta
a zaústění
tvrdit,
že neobdrželo
informakoryta
v podjezí.
Následovalo
zbudování
ce
a
že
s
ním
nebylo
jednáno.
fyzikálního modelu a série experimentů.
přesunulomodelu
částečněa náDle Bourání
výsledkusefyzikálního
do
obce
Zátor
a
Brantice.
vrhu v dokumentaci pro územní řízení
se předpokládá, že po úplném vyprázdSystém protipovodňové ochrany na horní Opavě je založen
na existenci přehrady na části
území obce Nové Heřminovy.
Systém po svém dokončení
ochrání životy a majetek více
než 16 000 obyvatel podél řeky
Opavy. Proto je ale nezbytné
zaplavit část údolí a budov
v Zátoru a Nových Heřminovech. Spor o to, zda chránit lidi
před velkou vodou, nebo chránit původní podobu krajiny
a osídlení, byl v takovém případě na místě, protože se osobně
dotýká mnoha tisíc lidí. Ve prospěch mnoha tisíc lidí bylo už
ale rozhodnuto.

Odpůrci přehrady se stále dovolávají nového posouzení své situace a vydání nového rozhodnutí
v již jednou rozhodnuté věci.
Svůj odmítavý přístup považují
něnízaprostoru
jednorázově
princip. bude
Staví možné
se do role
oběti,
ukládat
splaveniny
o
objemu
až
1700
se kterou nikdo nekomunikuje.
m³.Namísto
Pokud bykonstruktivního
bylo potřeba usměrnit
diavývoj
koryta,
mohou
být
materiály
logu o možných kompenzacích
s větší
zrnitostí (více
než
mm) umisa budoucnosti
obce
se80
vedení
ťovány
přímo
do
toku
v
rámci
provozobce utvrzuje v názoru opakovat
níchcelý
činností.
proces posuzování a rozNavrhovaným
dojde
hodování s opatřením
cílem rozhodnout
do průtoku
kolem
Q20
k
zamezetentokrát přesně opačně.
ní a při průtocích vyšších než Q20
ke zmírnění
efektu tzv. ministerstev
hladové vody,
Zástupci dotčených
která
by jinak podniku
způsobovala
postupné
a státního
Povodí
Odry
zahlubování
koryta řeky
Opavy apod
po léta navštěvují
obyvatele
vedení dílem
této obce
a snaží
se o dialog
vodním
Nové
Heřminovy
s nes každým,
kdo na
o topřírodní
stojí. podmínpříznivým
vlivem
ky údolní nivy řeky Opavy. redakce
redakce

FOTO: Laboratoř vodohospodářského výzkumu - splaveninový režim

bou přehrady.“

FOTO: Laboratoř vodohospodářského výzkumu - splaveninový režim

dy v Nových Heřminovech. Státní podnik
Povodí Odry již zahájil ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic jednání
o předání potřebných podkladů pro
další přípravu majetkoprávního vypořádání nemovitostí tentokrát dotčených
výstavbou přeložky silnice první třídy
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“

FOTO: splaveninový režim

I. etapa. Výkupy budou probíhat v obV
případě
výstavby
vodního
díla Nové
dobí
let 2018
až 2019.
I v tomto
příHeřminovy
by docházelo
k usazování
padě bude ocenění
majetku
vycházet
ze zásad
vládního
usnesení
z roku
zrn
splavenin
v nádrži.
Největší
zrna by
2008.
Podle těchto
zásad
byly
určeny
se
usazovala
ve vyústní
trati
toku,
menší
i výkupní
cenydále
již použité
rámci
zrna
poněkud
v nádrži,v nejmenší
majetkoprávního
zrna
projdou celouvypořádání
nádrží a za výkupů
vysopro samotnou
přehradu
a související
kých
průtoků mohou
odcházet
i bez
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Reakce
na část
uveřejněného
článku:
Tři hlavní
ekologické
aspekty
Poznámka Fidela Kuby: U nás a na Hané

moderní přehrady Nové Heřminovy
Zdroj: Bruntalsky.denik.cz, ze dne 26. července 2018, autor František Kuba, rubrika Názory regionu.

To,
že je plánovaná
výstavba
vodního
díla
Nového
Heřminovy
různýchvypadal
druhů protipovodňových
Redaktor
Kuba ve svém
textu píše
–
Je nutné
doplnit osoučástí
nádrž Nové
průběh povodňové opatření,
vlny v Krcitujeme:
Heřminovy,
která
povodeň
sníží
nově
nyní
a
po
realizaci
nádrže
která budou na horní Opavě fungovat společně jako celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt všakNové
„Podle Povodí Odry je na Krnovsku
na 50 % její velikosti. Přehrada řeší
Heřminovy a navazujících úprav řeky
obsahuje
nejen technická opatření, jako
jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě
blízké úpravy pro zlepšení
řešení protipovodňové ochrany zvyšo- povodňovou ochranu širšího území Opavy.
ekologické
kvality stavu vodních toků.
váním kapacity říčního koryta nepřijatelné, protože zrychluje průtok.
i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo,
sledovat nádrž. Pak speciálním prostuTaké vodní dílo Nové Heřminovy bude
Podle oponentního vodohospodáře
prověřoval se a upravoval jejich návrh
pem projde hrází a po několika serobsahovat samostatné ekologické
Václava Čermáka by nejspíš šlo o zana hydraulických modelech Vysokého
pentinách bude zaústěn do Opavy pod
prvky, které do současnosti v České renedbatelné zrychlení. (…) Protože
učení technického v Brně. Technické
hrází. Je navržen po diskusi se speciapublice nebyly nikde realizovány. Jedná
se jedná o rozhodující důvod, proč
a ekologické aspekty jsou zde v soulalisty jako přírodní koryto, které propojí
se o migrační propustnost pro živočibyla vyloučena varianta zkapacitnění
du, neboť toto opatření také násobně
řeku Opavu pod nádrží a nad ní.
chy, umožnění přirozeného transportu
koryta, měli jste urychlení povodně
prodlužuje životnost nádrže jako techsedimentů a novou říční deltu.
prokázat výpočtem a ne povrchnického prvku.
„Dalším novým prvkem je způsob pření úvahou, vyčetl Čermák v dopise
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky
„Přehrada v Nových Heřminovech je
Povodí Odry. Máme pro Krnovsko
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Byl dokončen další stupeň projektové
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Demolice vykoupených
Infocentrum
objektů dále pokračují

Nové Heřminovy

Vládou vybraná varianta menší
přehrady Nové Heřminovy umožnila
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redakce
ní náhradní nemovitosti a stěhování.

„Z výše popsaného je patrné, že již
bylo vykonáno velké množství práce.
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít
zákonným schvalovacím procesem.
Bude záležet na spolupráci či ochotě
vedení obce Nové Heřminovy přistoupit
na konstruktivní dialog a zvážit svůj
zamítavý postoj, který občanům a jejich
budoucnosti neprospívá,“ upozorňuje
generální ředitel státního podniku
Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě
kvůli zamítavému postoji vedení obce
Nové Heřminovy tento projekt neobsahuje např. rozvoj nových zastavitelných území v obci – komunikace či
inženýrské sítě, které by zde umožnily

podnikem Povodí Odry a k následným
demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas
původními vlastníky nemovitostí
požádání o prodloužení termínu
užívání nemovitostí. Každý takovýto
požadavek jsme individuálně posoudili
a ve většině případů jsme žadatelům
vyhověli. Nyní však přichází období,
kdy jsme nuceni s ohledem na časový
harmonogram následných demoličních prací a samotnou přípravu
výstavby vodního díla trvat na ukončení užívání dle termínu stanoveného
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedinělých a odůvodnitelných případech můžeme po vzájemné dohodě přistoupit
na odsunutí termínu převzetí nemovitosti zpět, ale nyní už se jedná řádově
maximálně o měsíce.
redakce
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Součástí vlastní dokumentace jsou také
podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání, stanoviska vlastníků
a správců technické infrastruktury.

Starostka města Krnova PhDr. Mgr. Jana Koukobudoucí výstavbu rodinných
lová Petrová, MBA, a generální ředitel státního
domů, penzionů a podobpodniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč společně
ně. „Obec tím ztrácí další
odeslali memorandum nazvané „Protipovodčas, a hrozí tak, že můžeňová opatření na horním toku řeky Opavy
přijít o vládou nabízenéa výstavba vodního díla Nové Heřminovy“ předﬁnanční prostředky. Přessedovi vlády ČR, ministrům zemědělství a životto stále nabízíme Novým
ního prostředí, hejtmanovi Moravskoslezského
Heřminovům možnost kraje a také starostovi obce Nové Heřminovy.
dalšího společného po- Memorandum podepsali a následně projednali
stupu, který by minimalina svých zastupitelstvech primátor statutárnízoval hrozící škody. Spo-ho města Opavy, starostové měst a obcí Krnolečně můžeme zajistit va, Zátora, Brantic a Čakové. Zastupitelstvo
povodňovou ochranu obce Brumovice bude tuto záležitost
ku prospěchu všech
projednávat na nejbližším jednání.
obcí na řece Opavě,
a to včetně NoPodrobněji se o memorandu
vých Heřminov,“
můžete dočíst na webových
dodává na zástránkách www.pod.cz (záložka
věr generální
Přehrada Nové Heřminovy, podředitel Pagáč.
Generální
ředitelAktuality).
AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel
záložka
redakce státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč

FOTO: archiv Povodí Odry

společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace
Jelikož
se již v mnohých
smlouvách
Memorandum
za urychlení
stavby
v Nových
Heřminovech
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty,
výzkumné práce,
které obsahují
studie, přehrady
modely tento
termín naplnil, dochází průběžně k přebírání nemovitostí státním
či strukturální analýzy.

