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Realizace protipovodňových
opatření v rámci horního
toku řeky Opavy pokračují.
Aby mohly být postupně realizovány jednotlivé stavební
celky, státní podnik Povodí
Odry prováděl výkupy pozemků a nemovitostí, které
nyní čekají na demolice.
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Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost. Vodní díla, jako
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Vodní nádrže slouží lidem
v době sucha i povodní

Přehrada Nové Heřminovy doplní současnou
vodohospodářskou soustavu v povodí Odry

Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, která byla na území povodí Odry
v minulosti vybudována. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 až 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry
(VHS PO)
a samostatně
hospodařícího
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na 100 % poručit), připravujeme a postupně realizujeme řadu staveb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu nazvaného Protipovodňová opatření

Výsledkem několikaletého zkoumání je
na horním toku řeky Opavy.
dobrá zpráva. Vodohospodářská soustava Povodí Odry je schopna reagovat
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto
na potřeby zásobení vodou obyvatel
protipovodňového celku představuje
i průmyslu našeho regionu v období
přehrada Nové Heřminovy. Připomíměnícího se klimatu.
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel
obce Nové Heřminovy byla vládou
V rámci opatření v povodí horního
České republiky v roce 2008 vybrána
toku řeky Opavy se připravuje nádrž
a schválena jako kompromisní řešení
Nové Heřminovy, která doplní soutzv. malá varianta původně navržečasnou vodohospodářskou soustavu
né přehrady, která byla posouzena
povodí Odry a svými parametry
mnoha studiemi a výpočty odborníků
bude účinně snižovat povodňové
v oboru. Díky této přehradě, která
extrémy až do města Opavy včetně
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou
a zároveň bude svým nadlepšovacím
účinkem (zhruba 850 l/s) garantovat
dostatečný hygienický průtok v řece
Opavě s nabídkou vody potenciálním
uživatelům, zejména pro úsek řeky
Opavy mezi Krnovem a Opavou, kde
jsou historicky zaznamenávány nejnižší průměrné roční srážky v rámci
povodí Odry.

FOTO: archiv Povodí Odry

Celkový objem současných údolních
nádrží je zhruba 380 mil. m3.
V rámci plnění úkolů z usnesení vlády
České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody se Povodí Odry
zabývalo ověřením, případně úpravou pravidel spolupráce jednotlivých
vodních zdrojů a zpracováním nových

dispečerských grafů jednotlivých nádrží.
Na základě vybraného referenčního
období let 1981 až 2016, ve kterém jsou
součástí zmíněného protipovodňového
zařazeny opakující se výrazné suché
komplexu, budou před velkou vodou
roky, a s pomocí matematického mochráněni tisíce obyvatel a jejich majedelu VHS PO jsme odvodili umělé řady
tek podél řeky Opavy – a to od Nových
o délce 1000 let. Máme tak k dispozici
Heřminov (včetně města Krnova, které
podklady pro optimální hospodaření
je velkou vodou zasahováno téměř
s vodou v našem kraji. Součastně se přikaždoročně) až po město Opavu. Přespravujeme na možnou potřebu zvýšení
tože přehrada představuje nezbytné
akumulace vody v povodí Odry po roce
solidární řešení pro celé ohrožené údo2050.
lí a její realizaci podporují v současnosti všechny dotčené obce v lokalitě
Pro budoucí generace v případě nepří(s výjimkou několika obyvatel a vedení
znivého vývoje klimatu a nedostatku
vody s ohledem na míru její poptávky
po roce 2050 jsou hájeny profily pro
akumulaci povrchových vod pomocí
Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje a příslušných
územních plánů.
Územně hájené lokality je potřeba vnímat jako prevenci a nabídku pro případ,
že klimatická změna bude postupovat
v čase dále, bude hluboká a kolem roku
2050 a později by se začaly predikovat
poruchy v zásobování vodou obyvatelstva a průmyslu.
Hájené lokality – potenciální akumulace vod v oblasti povodí Odry:
• Spálené na řece Opavici, přítoku
Opavy – Jesenicko (22 mil. m3),

• Horní Lomná na Lomné, přítoku
Olše – Jablunkovsko (16 mil. m3),
• Spálov na Odře – Vítkovsko (285
obce Nové 3Heřminovy), vzniká okolo
mil. m ), které se nyní ve spolutéto stavby – bohužel – stále mnoho
práci s Ministerstvem zemědělství
nepravd a zkreslených informací.
ČR navrhují rozšířit o: Stěbořice
na Velké, přítoku Opavy v Opavě
Cílem je přinášet3 vám pravdivé a ne(do 1 mil. m ), případně Rybník
zkreslené informace o vývoji a průna Rybníku, přítoku Luhy v Jeseníběhu protipovodňových opatření
ku nad Odrou (do 1 mil. m3).
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-

Státní podnik Povodí Odry se současným výzvám vodního hospodářství
věnuje komplexně, průběžně a syscích i městech ležících v povodí hortematicky. Pro naše povodí, které je
ního toku řeky Opavy. V elektronické
nejmenší v rámci České republiky, jsou
podobě vám bude k dispozici na našich
představené činnosti o to důležitější, že
webových stránkách www.pod.cz.
zásobování vodou je zde závislé na akumulaci povrchových vod ve vodních
V prvním čísle tohoto zpravodaje
nádržích, protože přirozeně podzemjsou zmíněny nejdůležitější události
ních vod je v našem povodí nedostatek.
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

FOTO: archiv Povodí Odry

Neustále
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schválila peníze
na výkupy
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Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla
vybrána malá varianta přehrady

Zásobování vodou tvoří z 88 % odběry
Vodohospodářskou soustavu povodí
povrchové vody a pouze 12 % jako
Odry tvoří:
doplňkový zdroj tvoří vody podzem•		 6 významných nádrží (Slezská
ní. Můžeme zodpovědně říct, že náš
Harta, Kružberk, Šance, Morávka,
region díky práci státního podniku
Žermanice, Olešná), 7 jezů a 3 graPovodí Odry, ale i spolupráci s podniky
vitační převody vody (Ostravice
vodovodů a kanalizací, zejména Severo– Olešná, Morávka – Lučina, Olešná
moravskými vodovody a kanalizacemi
– Ostravice), které jsou propojené
Ostrava, má svou budoucnost, protože
Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují
všechna
města
a
obce
pod
budoucí
přehradou.
Vedenítoků.
obce Nové
pomocí vodních
jeho obyvatelé a podnikatelské subjek•		 se
subsystém
Samostatně
Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření,tyovšem
s jedinou
nesouhlasí
stavbou funguje
přehrady.
Vedení
mají dostatek
vodyvýjimkou
s vysokou–mírou
zásobení vodou v povodí Olše
zabezpečenosti
její dodávky
a s velmi
obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve
svých tvrzeních
se přitom
opírá o studii zadanou občanským
tvořený 1 nádrží (Těrlicko), 3 jezy
dobrou
kvalitou.
sdružením Unie pro řeku Moravu, tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává
názor,
že lze Krnovsko bezpečně ochránit
před povodněmi
i bez
a 1 gravitačním
převodem
vody
přehrady a „jen“ pomocí zkapacitnění koryt a stavby říční hráze ve všech obcích a městech na řece.
(Ropičanka – Stonávka).
Ing. Břetislav Tureček,
technický ředitel státního podniku Povodí Odry
Profil přehrady Nové Heřminovy byl
Tento fakt svědčí o maximálně citlivém 2) Studie má pro seriózní vodohosSkutečnost je taková, že experti z VUT
podáře nepřijatelné závěry. Napříregistrován zemskou vládou ve Slezpřístupu a snaze respektovat zájmy
v Brně a ČVUT v Praze (zabývající se
klad tvrzení, že Krnovem lze provést
sku již v roce 1911. V roce 1953 byla
obce a jejích obyvatel. Výsledkem bylo
celý svůj profesní život problematikou
povodeň z roku 1997, aniž by došlo
údolní nádrž Nové Heřninovy součástí
sestavení kompromisní varianty vývodního hospodářství) studii Ing. Čerk vážným zásahům do zástavby. Ten,
státního vodohospodářského plánu.
stavby menší nádrže Nové Heřminovy
máka (stejně jako řadu dalších studií
ků měření TBD a dále potřebou získat 3
provozovaných Povodím Odry za exZákladním
fungování
dělkomplexní
je jejich bezpečnost.
Vodní
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a Slezska v roce 1997, a to zvláště renávrhu této studie, jejíž podstatou je
ňové úpravy říčního koryta pod nádrží
kobezpečnostního
dohledu
(dále TBD).
zařízením
TBD sleduje
průsakový
měření
TBDZátor,
přenášeny
na pracoviště
S3)ohledem
na kvalitní
základové
poStudie neřeší
důležitý
navazující
gion Krnovsko
a Opavsko.
V rocerežim
2003
fakt, že se každá obec
má starat
jen
přes obce
Brantice
a Krnov až
Obecně
se
pojmem
TBD
rozumí
zjišťovávodním
dílem
a
podložím,
deformace
vodohospodářského
dispečinku
Povodí
měry
v
profilu
budoucí
přehrady
je
mezistátní hraniční úsek od Krnova
pak schválilo realizaci přehrady Nové
o sebe a řešit ochranu na svém území.
do Holasovic a také výstavba několika
ní
technického
určenýchprotože
vodních
stavby
vodního
díla a podložíMoravsko(posun,
Odry
s nepřetržitým
provozem a následnavržen
velmi
typ betonové
po Opavu
ani bezpečný
město Opavu
jako nejHeřminovy
Zastupitelstvo
Tento
návrh je stavu
nesystémový,
suchých
nádrží).
děl
sloužících
ke
vzdouvání
nebo
zadržosedání,
náklon
apod.).
Sleduje
se
také
ně
jsou
vyhodnocovány
na
pracovišti
tížné
hráze
mírně
vyklenuté
proti
vodě
větší město na této řece.
slezského kraje.
posouvá celý problém po proudu řeky.
vání
vody
z
hlediska
bezpečnosti
jejich
širší
okolí
podle
typu
vodního
díla,
abraTBD
v
Ostravě
a
v
pověřené
organizaci
s
pěti
nehrazenými
bezpečnostními
Vyloženě špatný pak byl závěr stuStudie Ing. Čermáka je zastaralá
provozu
a
stability,
a
to
včetně
posuzováze
břehů
nebo
sesuvná
území
v
nádrVODNÍ
DÍLA – TBD
v Brně.
přelivy
bezpečně
převést
„Studii schopnými
Ing. Čermáka
odborníci
z vy- již
die, v němž se tvrdí, že Krnovem lze
a její závěry
jsoua.s.
z pohledu
Kompromisní řešení – menší
ní
vzniku
možných
poruch
a
jejich
příčin.
žích.
TBD
sleduje
i
technický
stav
všech
zmíněnou
extrémní
povodeň.
Počítá
sokých škol na vodohospodářskou se
s minimálním zásahem do zástavby
komplexního řešení daného
přehrada
technologických
a elektrických
zařízení
Cílem
modernizace
TBD na přehradních
iproblematiku
s tím, že přehrada
bude vybavena
nejobjektivně
vyhodnotili
již
provést výjimečnou povodeň z roku
problému
nepřijatelné
Na základě mnoha
studií, rozborů
Provádět
TBDjejepouze
povinnost
na
vodním díle.
hrázích
jejich
bezpečnost,
modernějším
automatickým
měřicím
před rokem 2008.
V rámci současného
1997. Studie
dílčívlastníka
a neřeší
a výpočtů
od různých autorů vláda ČR
Vzniklajev zvyšovat
letech 2004
a 2005,
tedy
vodního
díla stanovená
vodním
zákoav předcházet
takpřipravovala
případným poruchám.
zařízením
a řízena
z centrálního
řešení bylyTBD
některé
použitelné
části
oproti komplexní
variantě
s přehradou
vybrala a přijala 21. dubna 2008 komdobě, kdy se
varianta
nem.
TBD se provádí
od projektové
Nejrozsáhlejší
systém
měření
TBD je
pracoviště
vodohospodářského
z této studie
již převzaty. Jedná dispese napříani hraniční
tok Opavy
se sousedním
promisní usnesení
č. 444
„ke konečné
tzv. velké přehrady, jež se vyznačovala
přípravy
stavby,
v
průběhu
výstavby
na
nejvýznamnějších
vodníchpovodňodílech
Na
základědo
doporučení
byla
mičinku
Ostravě společně
klad ovzkapacitnění
korytsaostatními
propojení
Polskem, ani město Opavu. Mimo
variantě
opatření na snížení
zásahem
celé obce. TBD
Studie
je vtak
ajiné
po přehrada
celou dobuřeší
provozu
vodního díla.
–vých
přehradách.
Většina
našichtoku
přehrad
nulosti
komplexně
rekonstruována
přehradami
v rámciprostředí
vodohospodářské
řeky do městského
v Krnově.
také povodňovou
rizik v povodí
horního
řeky
dobou svého
vzniku
zastaralá a i neU
nejvýznamnějších
děl kontaž sebyla
postavena
v padesátých
vodní
díla Těrlicko,
a Kružberk.
soustavy
Povodí
Odry.
S některými
závěry
studie ale souhlasit
ochranu
obce Nové vodních
Heřminovy,
a to
Opavy
s využitím
přírodě blízkých
přijatelná
z mnohaŠance
důvodů:
rolují
bezpečnost
přehrad,
jejich
provoz
dmdesátých
letech
minulého
století.
Na
přelomu
let
2020
a
2021
bude
zásadně nelze. Nelze například v povoaž na stoletou vodu.
povodňových opatření“ – tedy variantu
a provádění TBD, kromě příslušných
V
té době
byly také
přehrady
vybaveny
zahájena
a modernizace
Přes
současné
dňové
ochraněmožnosti
použít v techniky
takovém budou
měřítmenší
přehrady
v Nových
Heřmino1) Studierekonstrukce
navrhuje řešení,
ve kterém
složek
Odry,Heřminovy
krajské úřady
další
zařízením
TBD.
Morávce
vodního
díla Morávka
na řece
dojenom
budoucna
všechny přehrady
včetně
iku
zkapacitnění
koryt a výstavbu
VedeníPovodí
obce Nové
se azavech, i když
varianta s větší nádrží
se má každá
obec starat
formou
ohráhrází, jak
navrhujeprovozovány
studie. To bypod
vedlo
nezávislá
odbornáreferenda
firma pověřená
štiťuje výsledky
z rokuMiniso velikosti 36 mil. m3 umožňovala vyšší azování
toku
sama o2023
sebe.
Tím se
ale
následně
v letech
a 2024
vodníNových
Heřminov
ke zrychlení
a zvýšení
kulminace
povo2008, ve kterém
se pouze
zvyšuje
a zrychluje
povodeň
směrem
ochranu
povodněmi
i suchem
terstvem
zemědělství
ČR. 55 občadevadesátých
Proto
bylopřed
od poloviny
ho
díla Baška
na Baštici.
Ve výhledu
je
přímým
dohledem
zkušených
hrázných
a negativně
bychom ovlivnili
nů vyslovilo proti přehradě. Přitom
po proudu. Tato
koncepce je
nesystéa navíc
byla také
levnější. Hlavním
let
přistoupeno
k modernizaci
přepřipravována
rekonstrukce
přehrady
adně
pracovníků
provozu.
hraniční úsek řeky Opavy pod Krnonásledně 67
občanů
Nových
mová, neakceptovatelná
a nepodporují
důvodem
volbyTBD
tétos varianty
Technický
stav
vodního
díla seHeřminov
zjišťuje
hrad
a zařízení
využitím řešení
analýz
Olešná.
Dokončením rekonstrukce
vem
ohrozili
sousední
i město
aktivně
ve
své
petici
vyzvalo
vedení
ji
ani
připravované
dotační
programy.
bylo
zachování
obce
Nové
Heřminovy.
pomocí zařízení pro měření a pozorováa dlouhodobých poznatků získaných
posledně jmenované přehrady bude
Ing. aTomáš
Skokan,
vedoucíPolsko
provozního
odboru
Opavu. Toto řešení
by také
byloPovodí
v rozpoobce
k avyhlášení
nového
referenda
ní
TBD
obchůzkami
obsluhou
a pověře- při provozování vodního díla a z výsledzajištěn bezpečný provoz všech přehrad
státního
podniku
Odry
ru s tzv. Povodňovou směrnicí Evropské
o přehradě. To ale vedení obce odmítunie, která řeší vztahy mezi sousedními
lo. Stejné vedení obce nyní za každou
státy na hraničních tocích. Místo, abycenu zaujímá extrémní postoj, kterým
chom povodeň zpomalovali a snižovali
se snaží vnutit jednotlivým obcím v rejejí kulminaci, tak bychom tímto opatřegionu svůj pohled na svět – tj. chraňte
ním činili pravý opak. Nerealistické sliby,
se proti povodni každá sama. Tento
které studie obsahuje, dokázaly i již reapostoj je poněkud sobecký a hlavně
lizované projekty úpravy Opavy v Krnonesystémový. Povodeň nerespektuje
„Čermákova studie“
vě,“ vysvětluje technický ředitel státníhranice jednotlivých obcí. Vedení
autorů Ing. Václava
ho podniku Povodí Odry Petr Březina
obce si přitom neuvědomuje, že i její
Čermáka a Ing. Heleny
a dodává: „Takovéto stavby budou mít
obyvatelé jsou každý den ohroženi
Králové, CSc., nazvaná
vždycky své zastánce a odpůrce. Nejde
povodněmi, a to prakticky v každém
Zkapacitnění koryta
se zavděčit všem. Z hlediska ochrany
domě. Lze si tak položit otázku,
řeky Opavy v Krnově
obyvatel a jejich majetku je ale tato
zda vedení obce hájí skutečně zájmy
a začlenění toku
stavba nevyhnutelná. Uvědomme si, že
svých spoluobčanů?
do struktury města
kvůli nekompromisnímu a nesouhlasnému postoji vedení obce Nové Heřminovy
Ohroženo 16 000 lidí
dochází k prodlužování povodňového
V dosahu stoleté vody žije v okolí řeky
ohrožení mnoha tisíc obyvatel regionu,
Opavy pod připravovanou přehradou
což je od odpůrců přehrady nezodpověd16 000 obyvatel. Všichni tito obyvané a nesolidární! A právě tomu bychom
telé jsou přímo či nepřímo ohroženi
se chtěli vyhnout. Spolupráce je výhodpotenciální povodní, 2000 z nich je
nější pro všechny.“
při větší povodni navíc přímo ohrožeredakce
no na životě!

VIZUALIZACE: Hráz VD Nové Heřminovy

Neustále posilujeme bezpečnost vodních děl

FOTO: archiv Povodí Odry
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Vstupovat
opuštěnýchpeníze
domů určených
k demolici je nebezpečné
Vláda ČRdoschválila
na výkupy

spojené s realizací přeložky silnice I/45 Uvádíme na

Realizace protipovodňových opatření v rámci horního toku řeky Opavy pokračují. Aby mohly být postupně realizovány jednotlivé stavební celky, státní podnik Povodí Odry
prováděl výkupy pozemků a nemovitostí, které nyní čekají na demolice. Jedná se o opuštěné objekty, které lákají některé zvědavce ke vstupu do mnohdy nebezpečných
míst, přestože jsou tato místa označena výstražnými cedulkami.

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření
na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57,
kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa.

Současně s přípravou přehrady Nové
Heřminovy a přeložky silnice I/45 se
realizují další doprovodná protipozákladě
upozornění
pananavzástarosty
Na
vodňová
opatření.
Ta budou
Nových
Heřminov jsme
řešili situaci
jem spolupracovat
a výsledkem
bude
skomplexní
nepovoleným
parkováním
na
poprotipovodňová ochrana
zemcích
okolo
křižovatky
obyvatel vv prostoru
povodí řeky
Opavy
– od Nosilnice
I/45 a silnice
vedoucí
do Milotic.
vých Heřminov
po město
Opavu.
Po
zkušenostech
naojiných
obdobných
Jedná
se například
již postavené
tři
pozemcích a s ohledem na konfiguraci
terénu jsme se rozhodli řešit problém
vybudováním liniového oddělovacího
příkopu, který zamezí vjezdu z komunikace I/45, ale i z odbočky na Milotice.

suché nádrže v Lichnově, které budou
chránit obec před lokálními přívalovými srážkami, suchou nádrž Loděnice
chránící místní část obce Holasovice
před účinky povodní na toku Lipinka a to až do úrovně 100leté vody
či v současnosti budovanou největší
suchou nádrž se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji Jelení. Ta bude

přispívat nejen k tlumení regionálních
povodní, ale i přívalových srážek.
V roce 2018 proběhnou demolice již
vykoupených objektů v Nových Heřminovech a současně budou pokračovat
výkupy nemovitostí v katastrálních
územích Zátor a Brantice.
redakce

FOTO: Odstavná plocha
FOTO: archiv Povodí Odry

Pozemek č. p. 1845/5 bezprostředně
sousedící s komunikací je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a je
v ochranném pásmu komunikace I/45
ve správě Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Provedení zásahu tedy musí
předcházet schválení těchto institucí.
V současné době již máme některá

Město Krnov – letecký pohled proti toku na úsek pod soutokem Opavy s Opavicí – po realizaci úprav a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněné
kontury navrhovaných konstrukcí)

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
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
za princip. Staví se do role oběti,
se kterou nikdo nekomunikuje.
Namísto konstruktivního dialogu o možných kompenzacích
a budoucnosti obce se vedení
obce utvrzuje v názoru opakovat
celý proces posuzování a rozhodování s cílem rozhodnout
tentokrát přesně opačně.
Zástupci dotčených ministerstev
a státního podniku Povodí Odry
po léta navštěvují obyvatele a vedení této obce a snaží se o dialog
s každým, kdo o to stojí.
redakce

FOTO: Odstavná plocha

FOTO: Hasičárna Zátor - Loučky (č. p. 219)

Kde se aktuálně staví

pravou míru

tolakovny, kde vzhledem k odlehlosti
od zástavby a neefektivnosti rozumnéO výstavbě menší
varianty
ho zabezpečení
proběhl
také celkový
přehrady Nové Heřminovy vláda
úklid objektu, tak aby nedošlo k příČR – jako kompetentní orgán
padnému zranění nepovolaných osob,
v demokratické zemi a při dodrvčetně osazení zákazových značek.
žení všech zákonů – rozhodla již
redakce
v roce 2008. Nebylo to direktivní
rozhodnutí, byl to kompromis
mezi oběma názorovými tábory.
Bylo rozhodnuto o zachování
obce Nové Heřminovy. Původní řešení, které představovalo
zásah do 80 % zástavby, bylo
nahrazeno menší nádrží s dopadem na 20 % zástavby obce.
Za to stát pomůže této obci
s rozvojem a poskytne jí na to
finanční prostředky. Vedení
obce v žádném případě nemůže
tvrdit, že neobdrželo informace a že s ním nebylo jednáno.
Bourání se přesunulo částečně
do obce Zátor a Brantice.

FOTO: Autolakovna Zátor - Loučky (č. p. 95)

Dalším krokem, který potvrzuje postupnou přípravu realizace protipovodňových opatření na horním toku

potřebná vyjádření a jednáme o přeZnovu proto apelujeme na občany,
Dále bylo na žádost paní starostky
řeky Opavy, jsou finanční prostředky pro
státní podnik Povodí Odry, které schválila
vláda České republiky
aby nás v případě podezřelých vstupů vedení potřebného pozemku na státZátoru řešeno zabezpečení dvou
na základě
usnesení
z 24. července
ní podnik Povodí Odry.
cizích
osob do
vykoupených
nemovi- 2017.
objektů v části Loučky. Jednalo se v prvtostí neprodleně o této skutečnosti
ním případě o objekt č. p. 219 bývalé
vysvětluje generální ředitel státního
protipovodňová opatření. „Novým
Tyto finanční prostředky jsou určeny
Do doby vyřešení všech potřebných
informovali. Samotné objekty jsou
hasičárny, kdy proběhlo zabezpečení
podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a dousnesením vláda České republiky potvrna majetkoprávní vypořádání nemovipovolení jsme přistoupili k provizorčasto ve špatném technickém stavu
oken a vrat proti vniknutí. Ve druhém
dila realizaci protipovodňových opatření dává: „Je tedy logické, že tato komunikatých věcí dotčených realizací přeložky
nímu řešení.
a může dojít k ohrožení zdraví či
případě šlo o objekt č. p. 95 bývalé auce musí být postavena ještě před výstavna horní Opavě včetně výstavby přehrasilnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor
dokonce života, i když se pracovnídy v Nových Heřminovech. Státní podnik bou přehrady.“
I. etapa. Výkupy budou probíhat v obci Povodí Odry snaží o zabezpečení
Povodí Odry již zahájil ve spolupráci
dobí let 2018 až 2019. I v tomto přítěchto objektů.
Současně byly schváleny i finanční
s Ředitelstvím silnic a dálnic jednání
padě bude ocenění majetku vycházet
prostředky ze Státního fondu dopravo předání potřebných podkladů pro
ze zásad vládního usnesení z roku
ní infrastruktury na dokumentaci pro
další přípravu majetkoprávního vypo2008. Podle těchto zásad byly určeny
stavební povolení pro přeložku silnice
řádání nemovitostí tentokrát dotčených
i výkupní ceny již použité v rámci
v Nových Heřminovech.
výstavbou přeložky silnice první třídy
majetkoprávního vypořádání výkupů
redakce
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“
pro samotnou přehradu a související
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Povodí Odry ukončilo výkupy pozemků a nemovitostí
pod
Infocentrum
Tři
hlavní
ekologické
aspekty
plánovanou přeložkou silnice I/45 mezi Novými Heřminovy
Nové Heřminovy
přehrady
Nové
Heřminovy
amoderní
Zátorem. Předává
štafetu
Ředitelství
silnic a dálnic
ČR
Povodí Odry,
státní podnik,

ního 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

riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje
koryta a vhodné životní podmínky pro
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

tzv. betonová tížná hráz, má však řadu
dosud v Česku unikátních ekologických
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

Byl dokončen další stupeň projektové
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy
LEGENDA:

S

KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ:

TO

VÁ

O

U

AK

.Č

KY

O

K.Ú

OK

.L

KOMUNIKACE NAVRŽENÉ:

ŠIR

51

II/4

KOMUNIKACE II. ETAPA

TUNEL

SOUVISÍCÍ STAVBY

a

av

Op

583

ČA

KO

VÁ

PLOCHY OSTATNÍ:

PLOCHY BYDLENÍ STÁV. I VÝHL.

LESY, ZELEŇ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÝCH USEDLOSTÍ

VODNÍ TOKY, PLOCHY

PLOCHY PRŮMYSLU STÁV. I VÝHL.

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

VÁ

Y
HEŘMINOV

HEŘMINOVY

III/4

K.Ú. ČAKO

U

PLOCHY SPORTU

51

ský

ov

k
Ča

K.Ú.
ČAKOVÁ
K.Ú. LOU
ČKY
U ZÁT
OR

NIVY

MOSTNÍ OBJEKTY

PRVKY Z ÚPD:

K.Ú. NOVÉ

U ŠIROKÉ

OSTATNÍ KOMUNIKACE

UČ

K.Ú

ZÁ

IVA

ÁN

OSTATNÍ KOMUNIKACE

Jelení p.

K.Ú.NOVÉ

PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

SILNICE I. A II. TŘÍDY

KOMUNIKACE I. ETAPA

II/4

K.Ú.MARKVA
RTICE

KOMUNIKACE NAVRŽENÉ ÚZEMNÍ STUDIÍ:

RU

I/45 NOVÉ HEŘMINOVY - ZÁTOR, I. ETAPA - DÚR, IČ
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
M 1:10000

p.

I.ETAPA

Jedná se o dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Tu zpracovávala pro státní podnik Povodí Odry akciová
společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč.
C.1 Dokumentace
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely
či strukturální analýzy.
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budoucí výstavbu rodinných
domů, penzionů a podobně. „Obec tím ztrácí další
čas, a hrozí tak, že může
přijít o vládou nabízené
ﬁnanční prostředky. Přesto stále nabízíme Novým
Heřminovům možnost
dalšího společného poby minimaliastupu,
řadu který
vedlejších
objektů a drobných
dech ve výši 19 mil. Kč a čtyři objekty
zoval
hrozící
škody. Spostaveb.
v obci Nové Heřminovy s předpokládalečně můžeme zajistit
nými náklady ve výši 3,5 mil. Kč.
povodňovou
ochranu
V Nových Heřminovech bylo doposud
ku prospěchu všech
odstraněno 31 hlavních objektů s celko- Finanční prostředky budou čerpány
obcí na řece Opavě,
vými náklady ve výši 24,5 mil. Kč.
z dotačního programu Ministerstva
a to včetně Nozemědělství ČR Podpora prevence před
vých Heřminov,“
V roce 2020 bude státní podnik Povodí
povodněmi IV. dotačního podprogramu
dodává na záOdry v demolicích pokračovat. Odstra„Opatření související s realizací vodního
věr generální
něno by mělo být dalších 14 vykoupedíla Nové Heřminovy“.
ředitel Pagáč.
Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel
ných objektů v budoucí zátopě nádrže
redakce státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
vodního díla o předpokládaných náklaredakce
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Součástí vlastní dokumentace jsou také
podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání, stanoviska vlastníků
a správců technické infrastruktury.
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VODNÍ NÁDRŽ NOVÉ HEŘMINOVY:
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KÓTA HLADINY MAX. RETENČNÍHO PROSTORU - 394.50 m n.m. (PV 10 000)

I. E

TA

PY

KÓTA HLADINY HL. ZÁSOBNÍHO PROSTORU - 382.40 m n.m.

KÓTA HLADINY TRANSFORMOVANÉ TISÍCILETÉ POVODNĚ - 393.23 m n.m.

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
VEDOUCÍ PROJEKTANT

ING. PAVEL JAROŠ

VYPRACOVAL

Bc. ADRIAN KOZERA

SOUVISÍCÍ STAVBY AKCE "OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ"

OCHRANNÁ PÁSMA:

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I.TŘÍDY (50M OD OSY)
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY (60M OD OSY)
KATASTRÁLNÍ HRANICE

KONTROLOVAL

ING. HUBERT ŘEHULKA

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ

K.Ú.: Nové Heřminovy, Zátor, Čaková, Loučky u Zátoru

AKCE

I/45 NOVÉ HEŘMINOVY - ZÁTOR,
I. ETAPA - DÚR, IČ

NÁZEV PŘÍLOHY

III/

45
81

Příprava demolic v rámci protipovodňových
opatření na horní Opavě na rok 2020
„Z výše popsaného je patrné, že již
bylo vykonáno velké množství práce.
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít
zákonným schvalovacím procesem.
Bude
spolupráci
Státnízáležet
podnikna
Povodí
Odry či
je ochotě
invesvedení
obce
Nové
Heřminovy
přistoupit
torem vládou vybrané varianty
menší
na
konstruktivní
dialog
a
zvážit
přehrady Nové Heřminovy, kterásvůj
musí
zamítavý
postoj,
který
občanům
a
jejich
být doplněna dalšími protipovodňobudoucnosti neprospívá,“ upozorňuje
vými stavbami až po město Opavu.
generální ředitel státního podniku
Vládou zvolená varianta menší přehraPovodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě
dy umožňuje zachovat 80 % původní
kvůli zamítavému postoji vedení obce
zástavby obce Nové Heřminovy. Přesto
Nové Heřminovy tento projekt neobje ale potřeba před výstavbou vodního
sahuje např. rozvoj nových zastaviteldíla odstranit v obcích Nové Heřminovy,
ných území v obci – komunikace či
Zátor, Brantice a Holasovice, ale i v měsinženýrské sítě, které by zde umožnily
tě Krnově celkem 70 hlavních staveb

FOTO: archiv Povodí Odry
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VIZUALIZACE: Pohled na VD Nové Heřminovy

zřídil v Nových Heřminovech
To,
žepodnik
je plánovaná
výstavba
dílavýkupy
Nové pozemků
Heřminovy
součástí pod
různých
druhů
protipovodňových
opatření,
Státní
Povodí Odry
zahájilvodního
v roce 2018
a nemovitostí
přeložkou
silnice
I/45, a to na základě
příkazu ministerstva zemědělství, kterým se plní
(v areálu firmy A.B. TITAN s.r.o.)
která
fungovat
celek,I. etapy
bylo již
mnohokrát
zmiňováno.
projekta však
vládní budou
usnesenínač.horní
529 z Opavě
24. července
2017.společně
Jedná se jako
o realizaci
silnice
první třídy
mezi NovýmiCelý
Heřminovy
Zátorem, která by měla být postavena před zahájeinfocentrum, které je otevřeno
obsahuje
nejen
technická
opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení
ním výstavby
přehrady
Nové Heřminovy.
a veřejnosti k dispozici každý
ekologické kvality stavu vodních toků.
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic 2008, které stanovilo výkupní ceny pro
Do konce roku 2019 bylo zajištěno ve pro- Odry pro následné potřeby Ředitelství
první čtvrtek v měsíci od 14 do
ČR byli osloveni jednotliví vlastníci nemosamotnou přehradu a související protipospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, coby
silnic a dálnic ČR sjednány výkupy ve výši
i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo,
sledovat nádrž. Pak speciálním prostuTaké vodní dílo Nové Heřminovy bude
16 mil.
hodin.
Zde
mohou
občané
vitých věcí s nabídkou na výkup s konkrét- vodňová opatření. Nabídka však platila jen investora přeložky silnice I/45, celkem
6,3
Kč (68
% zse
podílu
soukromých
prověřoval se a upravoval jejich návrh
pem projde hrází a po několika serobsahovat samostatné ekologické
přijíta informovat
o průběhuV současním vyčíslením cen. Tato nabídka ve srovdo konce roku 2019, neboť od roku 2020
73 % pozemků, jejichž vlastníky byly
osob
obce Nové Heřminovy).
na hydraulických modelech Vysokého
pentinách bude zaústěn do Opavy pod
prvky, které do současnosti v České renání s obvyklými cenami v této oblasti
převezme řešení neuskutečněných výkustátní instituce. Zbývajících 27 % patřilo
nosti
tedy chybí
vykoupit
nemovitosti
přípravy
stavby
Opatření
na horní
učení technického v Brně. Technické
hrází. Je navržen po diskusi se speciapublice nebyly nikde realizovány. Jedná
byla pro vlastníky dle našeho názoru
pů majetků pod plánovanou přeložkou
soukromým osobám a obci Nové Heřmiza zhruba 2 mil. Kč (32 % z podílu soukroOpavě. K dispozici jim zde budou
a ekologické aspekty jsou zde v soulalisty jako přírodní koryto, které propojí
se o migrační propustnost pro živočivelice výhodná. Ocenění majetku vychásilnice I/45 Ředitelství silnic a dálnic ČR,
novy. V rámci této skupiny pozemků a ne- mých osob a obce Nové Heřminovy).
du, neboť toto opatření také násobně
řeku Opavu pod nádrží a nad ní.
chy, umožnění přirozeného transportu
zaměstnanci podniku, kteří jsou
zelo ze zásad vládního usnesení z roku
které bude ve výkupech pokračovat.
movitostí byly státním podnikem Povodí
redakce
prodlužuje životnost nádrže jako techsedimentů a novou říční deltu.
připraveni na dotazy odpovědět.
nického prvku.
„Dalším novým prvkem je způsob přeKontakt: noveherminovy@pod.cz,
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky
„Přehrada v Nových Heřminovech je
„Třetím aspektem je doplnění přírodjsou totiž ekology velmi ceněným matenavržena z bezpečnostních důvodů jako
596 657 111.
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Termín příštích
vydání zpravodaje
Vodohospodáři
informují bude
reagovat na aktuální
dění
v rámci
projektu
Termín
ukončení
věcných
břemen
užívání, který byl nastaven v kupních
Protipovodňová
smlouvách
v části týkající se zřízení
věcného břemene, byl stanoven vždy
opatření na horní
individuálně s ohledem na datum
uzavření
kupní smlouvy a konkrétOpavě

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?“

ní lokalitu, ve které se vykupovaná
nemovitost nacházela, tak aby vznikl
dostatečný
časový
prostor
pro
zajištěV roce 2019
státní
podnik
Povodí
ní náhradní nemovitosti a stěhování.
Odry přistoupil ke snížení počtu
Jelikož se již v mnohých smlouvách
vydaných zpravodajů na tři čísla
tento termín naplnil, dochází průběžně kročně.
přebírání
nemovitostí
V roce
2020 početstátním
vydání
podnikem Povodí Odry a k následným
bude zachován,
demolicím
objektů.jedinou změnou

bude termín vydání, který vždy
V minulém období jsme byli občas
přizpůsobíme
aktuální
situaci.
původními
vlastníky
nemovitostí
požádání o prodloužení termínu
Zpravodaj Vodohospodáři inforužívání nemovitostí. Každý takovýto
požadavek
jsme individuálně
posoudili
mují budeme
i nadále distribuoa ve většině případů jsme žadatelům
vat zdarma
na obecní
a městské
vyhověli.
Nyní však
přichází
období,
kdy jsme nuceni s ohledem na časový
úřady v obcích i městech ležících
harmonogram následných demoličníchv povodí
prací a horního
samotnou
přípravu
toku
řeky Opavýstavby vodního díla trvat na ukonV elektronické
podobě
je zpračenívy.
užívání
dle termínu
stanoveného
ve smlouvách.
opravduna
v ojediněvodaj trvaleJen
k dispozici
webolých a odůvodnitelných případech můvých
podniku
žeme
postránkách
vzájemnéstátního
dohodě přistoupit
na odsunutí termínu převzetí nemoviPovodí Odry www.pod.cz.
tosti zpět, ale nyní už se jedná řádově
redakce
maximálně o měsíce.

redakce

Název: VODOHOSPODÁŘI
| Vydavatel:
Povodí
Odry,
státní
podnik,
Varenská
3101/49,
701 26
IČ: 70890021
| Šéfredaktor:
Bc. Šárka
VODOHOSPODÁŘIINFORMUJÍ
INFORMUJÍ
| Vydavatel:
Povodí
Odry,
státní
podnik,
Varenská
3101/49,
701Ostrava,
26 Ostrava,
IČ: 70890021
| Šéfredaktor:
Bc.Vlčková
Šárka Vlčková
Název:
Sazba, tisk:
3×6×
ročně
| Místo
vydání:
Ostrava
| Číslo:
03/2019
| Den| Den
vydání:
31. 12.
| Evidenční
číslo:číslo:
MK ČR
23126
Sazba,
tisk:SILVER
SILVERB.C.,
B.C.,s.r.o.
s.r.o.| Periodicita:
| Periodicita:
ročně
| Místo
vydání:
Ostrava
| Číslo:
01/2018
vydání:
28.2019
2. 2018
| Evidenční
MKE ČR
E 23126

