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Yáůenýpane předsedo,
v návaznosti na našikorespondencive věci studie ,,Bečvapro život - koncepce přírodě
b|izké protipovodňové ochrany Pobečví.. nechalo Ministerstvo zemědělství tuto studii
posoudit Českou společnostíkrajinných inŽenýru při Českémsvazu stavebních inženýrů
a stanovisko Vrím v příloze zasíIám'
Předpokládám, že po prostudování stanoviska, se kterým Ministerstvo zemědělství
jednání, na kterémby se měl prodiskutovatVámi navrhovanýpřístup,
souhlasí,se uskuteční
abychom v souladu s přijatou Koncepcí protipovodňových opatření v Českérepublice se
zabýva|i se všemi aspekty zv|ádáni povodňových situací v uceleném povodí a hledali
vhodnou kombinaci technických a přírodě blízkých opatření v krajině zvyŠujícípřirozenou
akumulaci a retardaci vody v izemí a opatřeníovlivňujícíchprutoky a objemy povodňových
vln, včetně umělé akumulace vody pro její pozdější vyuŽití a efektivní návrhy opatření
navrhovali na základě kvalitních podkladůa optima|izacevariant koncepcí řešenípovodňové
ochrany s uplatněnímrizikové ana|ýzya ana|ýzynakladůa uŽitků.
Yažený pane předsedo, požádal jsem pana generálního ředitele Povodí Moravy, s. p
Ing. Radima Světlíka, aby toto jednání zorganizoval v průběhuúnora t.r. na Povodí Moravy
s tím, že zástupci Ministerstva zemědělstvíse ho rovněŽ zúěastní.
S pozdravem

Přílohy(dletextu)
Yáženýpan
Mgr. Michal IGejčí
předseda
Unie pro řeku Moravu
HrubáVoda

studii
StanoviskoČsxr při čssl k ideové

,,Bečvapro život _ koncepce přírodě blízképrotipovodňovéochrany Pobečví..,
V říjnu 2010 byla požádéna
Českáspolečnostkrajinných inženýrů(ČSKI) při ČeskémSvizu
stavebních inženýrů (ČSSD Ministerstvem zemědělství ČR o zpracování stanoviska
k předloženému materiálu ,,Bečva pro Život - koncepce přírodě blízké protipovodňové
ochrany Pobečví..,zptacovanékolektivem, vedeným Ing.Václavem Čermákem pro Unii pro
řeku Moravu v červnu20|0.
Stanovisko k materiálu zpracova|íělenové výboru ČsrI Doc.Ing.Jaroslav Zuna,CSc. a
Doc.Ing.Karel Vriína'CSc. oba autoři svoje stanoviska vzájemně konzultovali a
v předložených stanoviscíchnejsou opakovány jasně duplicitní názory obou posuzovatelů.
Studie předkládá koncepci přírodě b|ízké protipovodňové ochrany sídel v Pobeěví.
Specifikuje historické příěiny změn odtokových poměrů a výskyu povodňových stavů.
V hodnocení se shoduje s obecně uznávanými poznatky, zejména pokud jde o důsledky
regulaěníchprací.
Ve studii se uvádí, Že 5 úseků,poškozenýchpovodnív roce 1997, by|o ponecháno dalšímu
přirozenému qývoji s cílem ziskat podklady pro přírodě blizké úpravy říčního korýa
s využitím retardačníhoúčinkunivy. Pro takovévyužiti bude ale třeba objektivně vyhodnotit
důsledkytakovéhovývoje jak v oblasti Životníhoprostředí,tak ve využitelnostiuzemí.
Studie polemizuje s návrhem suchéreteněnínádrže.Podle nžnoruzpracovatelůstanoviska je
uŽití suchéretenčnínáďrŽe u vodních toků se znaěnýmtransportemsplavenin sporné,protože
ízemí náďrže nebude asi moŽno využivat, jak s ohledem na značnézamokření půdního
profilu, tak zejménaproto, žedno nádržebude v relativně krátkédobě zaštěrkoviíno.
Do c.In g.Jaro slav Z un a,C S c.
Kap. 4.1. Základní koncepěnívariantyprotipovodňovéochÍany.
Ve studii se neřešíkoncepce úprav povodňovéhoreŽimu, ale uvádí se dva možnépřístupy
řešení.Popis obou přístupůje tendeněnía neníobjektivní.
Hydrotechnické řešeníúpravyvodníhotoku má svéplnéopodstatněnív případěpožadavkůna
využiváni pobřeŽních pozemků. Má jistě negativní důsledky v odtokovém reŽimu a je
nákladné. Také vzdaluje vodní tok od přírodního prostředí. Použití jezů a stupňů,
vzdouvajících hladinu vody, vychžai zpoŽaďavků na využití vody a vodní energie. Před
pouŽitím hydrotechnického přístupu' ktery nelze považovat za obecně nevhodný, je třeba
zvážit všechnydůsledkya postupovatv souladu se zríměremúpravy.
říčnínivy ve snižování
ve vyuŽití přirozených účinků
Přírodě b|ízkéřešeníúpravy,spočívající
kulminačníchprutoků,je výhodnějšíneŽ hydrotechnickéřešenív případě, že nebude tzemí
inundačníchprostoru využíváno.Protipovodňová ochrana sídel hydrotechnickými prostředky,
navrhovaná současněs vyuŽitím retenčníhoúčinkuinundačníchprostoru' je ale spomá. Při
zŤizeníhráni po obvodu sídel vznikne mnoho problémůvodohospodařských a dopravních'
vpřípadě záp|av budou sídla po nezanedbatelně dlouhou dobu odŤíznutaod okolí a bude
nemožnéodvádět vnitřní vody (bez nákladnéhoěerpání).Navíc bude prutočnostupravených

kory.t v intravilánech limitována výškovou úrovní dolní hladiny, takže rozlivy nemohou
dosahovat ď k ochranným prvkům sídel.
\ejvětší překrížkoutakovéhopřístupu je však vlastnictví a využivénípozemků v říčnínivě.
Uvaha o prospěšnosti účinkůzáp|av na zvyšování úrodnosti půdy není zde relevantní, i
s ohledem na charakter splavenin. Řieni nivy při tomto řešení budou nejspíšepostupně
opuštěnya zruďeralizují,pokud nebudou převedeny na|uŽní lesy. Při uvaze o rea|izaci tohoto
zátměru se nebere v úvahu velký praktický problém s výkupem pozemků v inundačních
prostorech, který by byl nutný. Představa o finančníkompenzaci zazap|avování pozemků se
nezdá bý reálná. Nejde totižjen o povodňovésituace, ale o trvalé zatíŽenipozemků.Totéžse
údolířek.., zlepšenídruhové skladby lesních porostů by se mělo
ostatně týká ,,za|esňovríní
týkat spíše horských částí povodí. Je také třeba poznamenat, že od rea|izace projektů
pozemkových úprav při současnémzpůsobu zemědělskévýroby nelze očekávat významné
zlepšeníodtokových poměru.
Je třeba zdtttaznit, že vo|ba koncepce řešeníprotipovodňovéochrany nespočíváve volbě té
lepšívarianty' kterou je v tomto případěnesporně přírodě blizký přístup k řešení,ale ve volbě
způsobu využití krajiny. To pak souvisí jak s delimitací půdního fondu, tak s
vyřešenímmajetko-právních poměru. To zřejmě nebude otézkařešitelná jednou studií, ale
zá|eŽitost, která si vyŽádá jednak dostatek času a jednak společnouvůli všech dotěených
subjektů.Nicméně by bylo vhodnétoto řešenípřijmout a postupně vyřešit všechnypodmínky
realrizacetohoto typu protipovodňovéochrany.
Kap. 5.l. Koncepce návrhu.
Navrhovanéřešeníje uvedeno pouze slovně' tedy, co by se mělo udělat a co to způsobí.
Důsledky navrhovaného řešení je ovšem nutno hydrotechnicky posoudit. Převzetí
izolovaných jednotlivých prvků technického řešení z dosavadních studií můŽe skryvat
jejich nedostatečné
funkce.
nebezpečí
Kap. 7. Shmutí a závěr
Na str. 43 se uvádí několik předností řešení,navrhovanéhostudií. Není ale jasné, z čeho
vychází údaj o nejvíce poloviěních nákladech realizace oproti Studii optimalizace a zda jsou
uvažovžnynaklady na výkup pozemků a na změnu využíváníinundaěníchprostorů(převod
na|užnílesy). Také se nezdá, žeby studie pfinášela snadnějšířešenímajetkoprávníchvztahů.
Ani pro formulace ostatníchpřednostíneposkytuje studie dostatekpodkladů.
Cílem studie je' jak uvedeno v kap. 4.3., řešení,kteréby umoŽnilo reálnou, bezpečnoua
k přírodě citlivou protipovodňovou ochranu sídelv Pobečví.Tento zámér,kteý |ze považovat
za optimální' bude nutno vyhodnotit právě z uvedených kriterií. Reálnost zríměru bude
prokázána vyřešením koncepce využití ,Územi a vyřešením majetko-právních vztahů,
bezpečnostsolidním hydrotechnickým řešenímúprav a ochranných prvků sídel a důsledky
v přírodním prostředí sledoviínímsamovolného vývoje izolovaných úseků,opuštěných po
povodnív roce 1997.
Doc. In g.Karel Vrdna,C Sc.
Konkrétnípřipomínky
Str.9 - v popisu zakladních koncepčníchvariant protipovodňové ochrany Pobeěví jsou
uvedeny zásady ekologického přístupu k řešení povodňové ochrany. Je zde
např.uvedeno ,,Zábor pozemkův důsledkuspontanníhorozšiřoviíníkoryta by se měl
finančně kompenzovat... Autoři neuvádí ani rámcově, o jak velké plochy s může

jednat a jakou finančníčástkuby tato kompenzace mohla představovat. Jedná se o
urodnépozemky s vysokou bonitou, proto by Íinanční
kompenzace mohla dosahovat
značnýchčástek.Dalšíproblém,spojený s tímto řešenímjsou vlastnické vztahy. Je
velice pravděpodobné,Že vlastníci velké ěásti pozemků nebudou akceptovat ani
finančníkompenzace, ani věcná břemena' natoŽ pak výkupy pozemků. Přistupovat
k vyvlastňoviínípozemků pro účelyobčasnéhozatápěnínebo pro spontánní vyvoj
koryta by asi nebyl správný krok
Str.9 dále se zde uvádí,Že řešenímje o'naplošepovodízvyšovánímakumulačnía retenční
schopnosti krajiny pomocí komplexních pozemkových úprav.o. Použitím
matematických srrížko-odtokových
modelůna řadě povodí dospěli autoři stanoviska
k závěru, Že retenčníschopnost krajiny má jistý efekt v případě povodní s dobou
opakoviínído deseti let, výjimeěně do dvaceti let, při povodňových situacích vyšší
doby opakoviíníse význam těchto opatření vytrácí nebo je třeba jej kombinovat s
opatřenímitechnickéhocharakteru
Str.9 _ v tomtéžbodě se uvádi jako možnost ,,zvýšeníretenčníhopotenciálu údolníchniv
jejich zalesňováním...Autoři studie pravděpodobně mají na mysli vývráření |užních
lesů.Toto opatřenímá jistě vliv na zvýšenídrsnosti uzemí,a tím i sníŽenírychlosti
prutoku vody, vyŽaduje to však převod omé půdy na lesní fond nebo neplodnou
půdu,což v oblasti urodných pozemkůpodélje značněproblematické.TotéŽplatí i
převod ornépůdyna trvalétravníporosty v příbřežníchoblastech Bečvy
Str.10 - termínprutok Qssxje sice vysvětlenv dalšímtextu,je to všakneobvyklý termín
Str.l2 _ zde je uvedeno, že,,Zpisob vyhodnoceníekonomickéefektivnosti protipovodňových
opatření v Pobeěví, ve studii Poyry, není správný. Ekonomické hodnocení by se
mělo přepracovat. Předevšímse musí ekonomicky hodnotit naklady a přínosy kaŽdé
lokality zv|ášť.,,Jsme přesvěděeni, že naopak všechna opatřeníje třeba řešit jako
komplex, protožese vzájemně ovlivňují, ale cílem není ochrana jen některých míst,
ale celéhokomplexu
Str.12 _ zde se uvádí, že je třeba vzít v úvahu ',vliv zlepšenépředpovědní, varovné a
záchranářskéslužby,kterájiž existuje aje schopna, oproti povodni vroce 1997,
mnohým škodám předejít a tím přínosy preventivních opatření výrazně sníŽit...Je
však třeba si uvědomit, že i výborná předpovědní služba bez realizace
protipovodňových opatření, kterými je možno operativně reagovat na příchod
povodňové vlny, můŽe pouze upozornit, kdy přijde povodňová vlna a zahájit
evakuaci ohroženýchosob a majetku. Přitom např. pouŽití mobilního hrazení,jako
operativníhoopatření,kteréje možnov dostatečném
předstihu postavit, autoři studie
odsuzují(např.viz str.28)
Str.12 - zde se také uvádí, že se ',musí ekonomicky hodnotit nríkladya přínosy...Tento
přístup je dnes zce|a běžný, a to nejen u návrhu a rea|izace protipovodňových
opatření takového rozsahu (strategičtíexperti, posuzujícípoměr mezi investiěním
niíklademna r ea|izaciprotipovodňových opatřeníversus možnéškody)
Str.12 _ ztex1olzde ani v dalšíchčástechstudie není zce|ajasné,zda se jedná o poldr (boění
nádrŽ) nebo o suchou nádrž(prutočnou)_ pokud by se jednalo o poldr, nedochazelo
by při nižšíchprutocíchk omezenítransportu splavenin' protože začináfungovat až
při vyššíchprutocích
Str.15 - informace o tom, že dochánízapovodní ke strháviáníryb do Moravy _toto je zce|a
jistě problémvšechtokůna soutoku
_
Str.22 formulace ,,spontánnírevitalizace Ťízenáv dohodnutých mezích,,je zce|a vágní a
skryvá řadu omezení, která mohou znemoŽnit rea|izaci - ,,zábory a újma budou
|lrazeny,,_ nenívůbecani orientačněznámo, kolik to dělá plochy

Str.23 a další- u řady opatřeníchybí komentař k technickým řešením- není tedy jasné,zda
autoři studie s řešením souhlasí nebo jej berou na vědomí' případně chybí
doporučeníj iných vhodnějšíchřešení
_
Str.25 u všech opatření,kde jsou uváděny v návrhu Poyry nebo ve studii odchylná řešeníje
kromě posouzení technického a ekologického efektu nutno určit ekonomickou
efektivnost obou typůa pak teprve rozhodnout
Str.25 a další- ve studii uváděný termín,,spícíopevnění..neníběžněpouŽivarý termín
Str.36 _ ,,YyuŽití dřevní hmoty.... V bodu c) se uvádí, Že ,,dojde-li k případnédestrukci
konstrukce, dřevo můžepůsobitvjiné ěásti koryta.. - pokud není dřevo vtoku
ťrxováno,dojde při povodni k odplavenía můžezpůsobitváůnéproblémy u mostůa
jezů.
obecnépřipomínky
-

-

-

ztextu neníjasné,jak byl proveden výpoěet pruběhu hladin _ není uvedena metoda _
pouze, Že byl proveden orientaěně _ to můžezce|a změnit hodnocení navrhovaných
opatření
zrušeníjezů je radikální řešení'zejménav intravilánech _ tato zásadníúpravaúseku
toku by vyŽadova|avýrazně podrobnějšířešeníproblematiky, výhodnéby bylo využiti
třídimenzionálníchmodelů
doplněnífunkčníchrybích přechodůu jezů /pokud budou zachověny)je na místě
Teplice nad Beěvou _navrženáprohrábkaje krátkodobéřešení
Lipník na Bečvou- vzhledem k chraněnéplošejsou náklady přílišvysoké' kritizuje se
zde prohrábka dna na rozdíl do Teplic' kde prohrábka doporučuje
Přerov - bylo by vhodné vzít v úvahu studii, Zpracovanou Hydroprojektem, bylo by
porovnat ceny mobilního hrazenís hrazenímpevným
účelné

Závěr
PředloŽenou studii je třeba povaŽovat za jeden z přísfupůřešeníprotipovodňové ochrany.
Studie takéuvádí dva moŽnépřístupy k řešenítétoochrany _ technicistní(který víceméněve
všech bodech odsuzuje) a ekologický. Tato studie představujeekologický přístup, který je
moŽná pro krajinu b|ízký,avšakna řadě míst vzdálený od reálnérealizovatelnosti. optimální
přístup k řešeníprotipovodňovéochrany tak rozsríhlýchcelků jako je Pobečví(a podobně i
další regiony) je někde mezi těmito dvěma pó|y. Ztohoto důvodu se domníváme, že
předloženou studii je třeba používatpři dalšíchúvahách o přístupu křešení protipovodňové
ochrany' vyžaduje však mnohem podrobnější propracovétní,zejména získání dostatečně
věrohodných podkladů,předevšímhydrotechnických, pfo prosazovríníněkteých doporuěení
azávéri.
Zejménaje třeba, aby návrhy opatřeníjak v intravilanech dotčenýchměst, tak i v extravilánu
byly posuzovrínyvariantně (zjednodušeněposouzenítechnicistníhoa ekologického přístupu),
posuzovány efekty navržených opatření a zejména ekonomické posouzení navrŽených
opatření (vztah náklady na rea|izaci - vzniklé škody). Návrhy na vytvoření rozlivů
v extraviliínechje třeba doplnit alespoň hrubým odhadem předpokládaných zatopených ploch
pro povodně rizné doby opakovríní,přehled počtu vlastníků a odhadem jejich přístupu
k tomuto řešení.Y Žádnémpřípadě nelze připustit, aby případnéproblémy, které mohou
vzniknout na pozemcích v údolní nivě, řešil správce toku, navíc případně bez finančních
prostředkůna kompenzace.

Zpracovatelé považují za potÍebné,aby posuzovaná studie byla brrínav úvahu při dalších
krocích přípravy protipovodňových opatřenív Pobečví.
Praha, listopad 2010

Doc.Ing.Jaroslav Zuna,CSc.
předseda sekce Stavby
pro plnění funkce lesa
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Doc.Ing.KarelVryíha,CSc.
předsedaČeskffi olečnosti
krajinnýchi,#"ý,npri ČsSI

