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Byl dokončen další
stupeň projektové
dokumentace
pro vodní dílo
Nové Heřminovy
Dokumentace obsahuje provedení geologických průzkumů,
statické výpočty či výzkumné
práce. Součástí jsou i podklady
pro dokončení majetkoprávního vypořádání.
Čtěte na straně 4
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Vodní nádrže slouží lidem
v územním plánu kraje potvrzena

v době sucha i povodní

Ústavní soud zamítl stížnost obce
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Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý právní akt, pokusíme se o vysvětlení celého problému.

na horním toku řeky Opavy.

Obec Nové Heřminovy (stěžovatelka),
stručně řečeno, opakovaně namítala, že
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto
toto opatření pro ni bude mít likvidační
protipovodňového celku představuje
vliv, že je výstavba nádrže nepřiměřepřehrada Nové Heřminovy. Připomíná, že nedochází k realizaci opatření
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel
v obcích, které mají být chráněny, a že
obce Nové Heřminovy byla vládou
kraj překročil svou pravomoc zásahem
České republiky v roce 2008 vybrána
do území obce.
a schválena jako kompromisní řešení
Ústavní soud ale konstatoval, že ZÚR
tzv. malá varianta původně navrževycházejí nejen z prostého politickéné přehrady, která byla posouzena
ho rozhodnutí o stavbě vodní nádrže,
mnoha studiemi a výpočty odborníků
ale že toto rozhodnutí je hájitelné též
v oboru. Díky této přehradě, která
z odborných hledisek. Zvolená varianta
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou
preferuje zachování části území obce
na úkor možné úrovně protipovodňové

ochrany (pozn. red.: z možných řešení
bylo zvoleno to mírnější, ale méně efeksoučástí zmíněného protipovodňového
tivní – menší nádrž oproti efektivnější
komplexu, budou před velkou vodou
větší nádrži) a záměr má být doprochráněni tisíce obyvatel a jejich majevázen opatřeními v dalších dotčených
tek podél řeky Opavy – a to od Nových
obcích (zátěž ponesou téměř všechny
Heřminov (včetně města Krnova, které
obce až po město Opavu).
je velkou vodou zasahováno téměř
každoročně) až po město Opavu. PřesVeřejný
zájem představuje
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tože
přehrada
nezbytné
byl jasně řešení
definován
solidární
pro celé ohrožené údolí a její realizaci podporují v současSamotný účel stavby vodní nádrže byl
nosti všechny dotčené obce v lokalitě
dle Ústavního soudu Moravskoslez(s výjimkou několika obyvatel a vedení
ským krajem srozumitelně a logicky
vysvětlen, přičemž veřejný zájem

na této stavbě byl jasně definován jako
zájem na protipovodňové ochraně.
obce Nové Heřminovy), vzniká okolo
Moravskoslezský kraj posuzoval dvě
této stavby – bohužel – stále mnoho
varianty stavby vodní nádrže a zvolil
nepravd a zkreslených informací.
variantu pro obec Nové Heřminovy
příznivější, při níž dojde k zachování
Cílem je přinášet vám pravdivé a nejádrového území této obce (druhá
zkreslené informace o vývoji a průvarianta s velkou přehradou by naproběhu protipovodňových opatření
ti tomu znamenala zatopení většiny
na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj
území obce a její faktickou likvidaci).
„Vodohospodáři informují“ budeme
Nulová varianta bez protipovodňové
vydávat každé dva měsíce v tištěné
ochrany obyvatelstva v této oblasti
podobě a bude zdarma k rozebrání
– vzhledem ke katastrofálním povodna obecních/městských úřadech v obním z roku 1997, které mohou znovu
nastat – byla vyřazena jako nevhodná.
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ZÚR byly schváleny 22. prosince 2010, obec se proti nim vymezila 18. listopadu 2013
Obec Nové Heřminovy se proti ZÚR
nevymezila ani při jejich projednávání v letech 2009 až 2010, ale ani
po jejich vyhlášení Moravskoslezským
krajem v roce 2011. První úkon proti
ZÚR provedla na konci roku 2013(!),
tedy téměř tři roky od schválení ZÚR
a téměř pět let po rozhodnutí vlády
z roku 2008 o menší nádrži a zachování obce. V té době již stát, kraj,
okolní obce i investor věnovali nemalé prostředky na přípravu opatření,
byly pořízeny projekty, územní plány
a proběhlo již také např. mezinárodní
projednání.

Odpověď na otázku „proč tak pozdě“
není úplně jednoduchá. Obec Nové
Heřminovy podle našeho názoru
vnímala po usnesení vlády v roce
2008 výhodnost volby malé nádrže,
zachování obce a spolupracovala při
přípravě svého rozvoje. Svědčí o tom
zachované dokumenty a zápisy, např.
zpracování Studie udržitelného rozvoje obce, kterou financovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, či
Urbanistické studie, kterou zajišťoval
resort zemědělství. Na obou studiích se podílelo vedení obce i mnoho
jejích občanů svými vlastními návrhy

a připomínkami co v obci doplnit
a vylepšit (plochy pro rodinné domy,
dům pro seniory, malé lázně a další).
Tyto věci, které jsou nyní součástí
navrhovaných kompenzací obci, tedy
nevymyslel nikdo „zvenku“. Na základě tehdejšího kladného postoje obce
k řešení s menší nádrží byla v roce
2010 z důvodu výstavby údolní nádrže na řece Opavě u Nových Heřminov
zrušena Moravskoslezským krajem
stavební uzávěra, která byla původně vyhlášena v roce 1968 k omezení
stavební činnosti.
Pokračování na str. 2

cích i městech ležících v povodí horního toku řeky Opavy. V elektronické
podobě vám bude k dispozici na našich
webových stránkách www.pod.cz.
V prvním čísle tohoto zpravodaje
jsou zmíněny nejdůležitější události
ve vývoji protipovodňových opatření
ve vašem regionu za poslední dobu.
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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Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla
vybrána malá varianta přehrady
Pokračování ze str. 1
Vymezení se proti Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo jednoznačně zodpovědností nového zastupitelstva obce, které vzešlo z voleb v říjnu roku
2010 a začalo fungovat od 9. listopadu 2010. První oficiální stanovisko obce Nové
Heřminovy s odmítnutím menší nádrže bylo odesláno na Ministerstvo zemědělství
ČR 12. listopadu 2010. V té době nebyly ZÚR kraje ještě ani vydány, k tomu došlo

22. prosince 2010. Následovalo 15denní vyvěšení na úředních deskách všech obcí,
včetně obce Nové Heřminovy. K nabytí účinnosti ZÚR potom došlo 4. února 2011.
Chtěla-li tehdy obec okamžitě vystupovat proti schváleným ZÚR, byla o tom zmíněným vyvěšením přímo v obci informována. U soudu se mohla obec v čele s novým
zastupitelstvem hájit i neprodleně po nabytí účinnosti ZÚR v roce 2011. Pověření
k zastupování obce ve věci přehrady měl již od roku 2006 JUDr. Radek Ondruš.
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Nejvíc dotčené obce
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Obec Nové Heřminovy

Obec Nové Heřminovy se dosud pokoušela odvoláními a dalšími
právními kroky zastavit, narušit či zpomalit proces povolování přehrady

FOTO: archiv Povodí Odry
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Vláda ČR schválila peníze na výkupy
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Hydrologická situace, sucho
a funkce nádrží

Kde se aktuálně staví

FOTO: archiv Povodí Odry

I hydrologický rok 2018 byl poznamenán nedostatkem srážek a sucho se významně projevilo také v našem dílčím povodí Odry. Suché období začalo dříve
než v roce 2015, a situace v červnu tak byla na vodních tocích dokonce horší
než při tehdejším mimořádném suchu.
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mohou způsobit problémy odběratekde
funkci
pravobřežní
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hráze
přebere
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silničního
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povodí. V jarním období je dlouho dolům
povrchové
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z řeky Opavy,
kteří
tována vodou z tání sněhu v Jeseníkách.
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povodní, ale i přívalových srážek.
chránit obec před lokálními přívalovýHeřminovy a přeložky silnice I/45 se
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z nádrže až do hodnoty 800 l/s zvyšovat drží se s ohledem na absenci významúzemích Zátor a Brantice.
suchou nádrž se sypanou hrází v Mových Heřminov po město Opavu.
minimální průtoky v řece Opavě, a tím
nějších srážek a na „podzimní přísušek“
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ravskoslezském kraji Jelení. Ta bude
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v polovině října. Ve městě Krnově
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Šance na řece Ostravici, a to necelých
protékalo Opavou pouze okolo 500 l/s,
v Beskydech dosaženy srážkové úhrny až 50 % (v polovině července). U ostatních
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Vodní tok Opava - město Krnov - průtok za období od 1. května do 31. října 2018
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ně. Od tohoto
kontury navrhovaných konstrukcí)
okamžiku
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2017 rozhodnutí o výjimce, proti
němuž podala obec Nové Heřminovy odvolání.
Ministerstvo životního prostředí
ČR 20. prosince 2017 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad
Moravskoslezského kraje vydal
11. července 2018 nové rozhodnutí,
proti
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které
přehrady
Nové Heřminovy
již
nedoplnila.
ČR – jako kompetentní orgán
životního
prostředí
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´
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do obce Zátor a Brantice.

pravou míru

-

Systém 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
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zaplavit část údolí a budov
zásobní funkci, kdy níže ležícímu Kružv Zátoru a Nových Heřminoberku a řece Moravici poskytla téměř
vech. Spor o to, zda chránit lidi
30 mil. m3 vody.
před velkou vodou, nebo chráNa průběhu letošního roku můžeme
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zásobuje
téměř
milionse
obyvatel
regiOdpůrci
přehrady
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Kde se aktuálně staví:

Infocentrum
Tři hlavní ekologické aspekty
Nové Heřminovy
Povodí
Odry
dostavělo
suchou
nádrž
Loděnice
moderní přehrady Nové Heřminovy

stavby, spol. s r.o.
sledovat nádrž. Pak speciálním prostuSpolečně s výstavbou suché nádrže propem projde hrází a po několika serbíhal archeologický výzkum odhaleného
pentinách bude zaústěn do Opavy pod
sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až
hrází. Je navržen po diskusi se speciapočátku doby bronzové. Jedná se o výlisty jako přírodní koryto, které propojí
znamný nález osídlení kulturou Chlopiřeku Opavu pod nádrží a nad ní.
ce-Veselé v rámci Českého Slezska, který
byl dosud zachycen pouze na dvou
„Dalším novým prvkem je způsob přemístech, a to v Opavě-Kylešovicích
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky
a v Opavě-Kateřinkách. Terénní výzkumjsou totiž ekology velmi ceněným matené práce, které prováděl Archeologický
riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje
ústav AV ČR, Brno, byly dokončeny
koryta a vhodné životní podmínky pro
a nyní se celý nález vyhodnocuje.
mnoho říčních organismů,“ vysvětluje
Petr Březina. Těsně nad nádrží Nové
Heřminovy je navržena sedimentační
nádrž (rozšíření řeky), kde se budou
štěrky za povodní usazovat. Odtud se
budou po odeznění povodně převážet
pod nádrž. Zde bude připraven další
prostor, kde si je bude řeka zase rozplavovat a unášet. Aby sedimentační

i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo,
prověřoval se a upravoval jejich návrh
na hydraulických modelech Vysokého
učení technického v Brně. Technické
a ekologické aspekty jsou zde v souladu, neboť toto opatření také násobně
prodlužuje životnost nádrže jako technického prvku.
„Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy
do nádrže. Rozrameněním toku zde
vznikne tzv. říční delta s měnícími
se rameny a bohatou vegetací. Jako
kompenzační opatření k přehradě
jsou potom podobné přírodní úpravy
toku (tzv. revitalizace) navrženy také
na řece Opavě pod nádrží, a to vždy
v úsecích mezi obcemi,“ doplňuje na
závěr Petr Březina.
redakce

Byl dokončen další stupeň projektové
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy
účinkem
přispěje
k tlumení
Jedná
se o dokumentaci
pro územní
Tu zpracovávala pro státnísvým
podnik
Povodí
Odryjak
akciová
Suché nádrže
Lichnov III a Lichnov
V řízení
Suchá(DÚR).
nádrž Jelení
regionálních povodní, tak přívalových
společnost
AQUATIS
dva suché
roky (od
října
2017)také
s náklady
výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace
V roce 2017 byly
dokončeny
ná- záříV2015
roce do
2018
probíhaly
stavebníve
prásrážek. Koncepčně byl neškodný odtok
drže Lichnov
III na Tetřevském
potoce průzkumů,
ce na výstavbě
největší
suchévýzkumné
nádrže se práce, které obsahují studie, modely
obsahuje
provedení
geologických
statické
výpočty,
z nádrže stanoven podle kapacity Kobya Lichnov V, které chrání obec Lichnov
sypanou hrází v Moravskoslezském kraji
či strukturální analýzy.
lího potoka přes obec Karlovice s pří-
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„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

– suché nádrži Jelení. Výška hráze bude
růstkem o velké vody z Adamovského
v nejvyšším místě dosahovat až 16 m
budoucí výstavbu rodinných
potoka. Maximální objem suché nádrže
a její délka 273 m. Suchá nádrž Jelení
domů, penzionů a podobna toku Kobylí potok přibližně 460 m
ně. „Obec tím ztrácí další
nad soutokem s Adamovským potokem
čas, a hrozí tak, že může
je navržen na 865 tisíc m3 (retenční
přijít o vládou nabízené
objem 757 tisíc m3). Stavba této nádrže
ﬁnanční prostředky. Přesbyla zahájena v únoru 2017 a bude doto stále nabízíme Novým
Heřminovům možnost
dalšího společného postupu, který by minimalizoval hrozící škody. Společně můžeme zajistit
povodňovou ochranu
ku prospěchu všech
obcí na řece Opavě,
a to včetně Nových Heřminov,“
dodává na závěr generální
ředitel Pagáč.
Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel
redakce státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
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před lokálními přívalovými srážkami.
Celkové náklady na stavbu těchto dvou
Součástí vlastní dokumentace jsou také
suchých nádrží byly 60,5 mil. Kč.
podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání, stanoviska vlastníků
a správců technické infrastruktury.

Mezi časté dotazy, které nejen zde
zaznívají, patří:
„Užívám na základě věcného břemene nemovitost, kterou jste vykoupili
pro stavbu Opatření na horní Opavě, a končí mi termín užívání. Dá se
tento termín ještě posunout, abych
mohl nemovitost užívat déle?“
Termín ukončení věcných břemen
užívání, který byl nastaven v kupních
smlouvách v části týkající se zřízení
věcného břemene, byl stanoven vždy
individuálně s ohledem na datum
uzavření kupní smlouvy a konkrétní lokalitu, ve které se vykupovaná
nemovitost nacházela, tak aby vznikl
dostatečný časový prostor pro zajištěkončena
v dubnu
2019. Náklady
na realiní náhradní
nemovitosti
a stěhování.
zaci jsou 150 mil. Kč.
Jelikož se již v mnohých smlouvách
tento termín
naplnil,
dochází průběžVýstavbu
všech
výše uvedených
suně k přebírání
nemovitostístátní
státním
chých
nádrží zabezpečuje
podnik
podnikem
Povodí
Odry
a
k
následným
Povodí Odry v rámci „Opatření na horní
demolicím
objektů.
Opavě“.
Nádrže
jsou navrženy na transformaci stoleté povodně na neškodný
V minulém
období jednoletý
jsme byli průtok)
občas
odtok
(tj. zpravidla
vlastníky
nemovitostí
apůvodními
doplňují klíčový
prvek
souboru
požádání
o
prodloužení
termínu
protipovodňových opatření,
kterým je
nemovitostí.
Každý takovýto
iužívání
nádrž Nové
Heřminovy.
požadavek jsme individuálně posoudili
redakce
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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sloužit sdružený betonový objekt zajišTaké vodní dílo Nové Heřminovy bude
ťující funkci spodních výpustí i bezpečobsahovat samostatné ekologické
nostního přelivu. Objekt je z převážné
prvky, které do současnosti v České rečásti skryt hrázovým tělesem (zemipublice nebyly nikde realizovány. Jedná
nou), aby nenarušoval vzhled okolí. Pro
se o migrační propustnost pro živočizajištění maximální bezpečnosti nádrže
chy, umožnění přirozeného transportu
je v pravém zavázání hráze do terénu
sedimentů a novou říční deltu.
vybudován nouzový přeliv ve formě terénního průlehu. Projekt byl financován
„Přehrada v Nových Heřminovech je
ze státního rozpočtu ČR prostřednicnavržena z bezpečnostních důvodů jako
tvím programu Ministerstva zeměděltzv. betonová tížná hráz, má však řadu
ství ČR 129 260 „Podpora prevence před
dosud v Česku unikátních ekologických
povodněmi III“. Zhotovitelem stavby
prvků. Prvním z nich je obtok hráze
a celé nádrže, který umožní cestování
(migraci) zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí,“ říká technický ředitel státního podniku Povodí
Odry Petr Březina s tím, že se jedná
přibližně o čtyři kilometry dlouhý
potok či náhon. Ten z řeky Opavy nad
nádrží odbočí a po levém břehu bude

infocentrum, které je otevřeno
a veřejnosti k dispozici každý
první čtvrtek v měsíci od 14 do
16 hodin. Zde se mohou občané
přijít informovat o průběhu
přípravy stavby Opatření na horní
Opavě. K dispozici jim zde budou
zaměstnanci podniku, kteří jsou
připraveni na dotazy odpovědět.
Kontakt: noveherminovy@pod.cz,
596 657 111.
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obsahuje nejen technická opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení
Těleso hráze bylo navrženo jako sypabylo sdružení tří firem: POHL cz, a.s.,
ekologické
kvality stavu vodních toků.Zvánovec a.s. a VHS – Vodohospodářské
né, homogenní, k převádění vody bude
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Povodí Odry,
státní podnik,
V rámci protipovodňových „Opatření na horní Opavě“ byla v prosinci roku 2018 ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice.
Má ochránit
obec Holasozřídil
v
Nových
Heřminovech
vice
a místní
část Loděnice
předvodního
účinky povodní
na toku
Lipinka,součástí
a to až dorůzných
úrovně stoleté
Hráz suché nádrže
je vysoká 5,4 m a dlouhá 286 m. Stavba byla
To, že
je plánovaná
výstavba
díla Nové
Heřminovy
druhů vody.
protipovodňových
opatření,
(v areálu firmy A.B. TITAN s.r.o.)
zahájena
v březnu
2017Opavě
a vyšlafungovat
na necelých
33 mil. jako
Kč. celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt však
která budou
na horní
společně

