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Opava pro Krnov

Øeka Opava v Krnovì má šanci stát se kvalitní souèástí mìsta. V rámci
pøipravovaných protipovodòových úprav jejího koryta lze tento tok rehabilitovat a posílit
vazby mezi øekou a Krnovem nebo mùeme Opavu ještì více technizovat a z mìsta ji
dokonale vyèlenit. Která varianta se Vám líbí více?
Podívejte se na vizualizaci revitalizaèního øešení øeky Opavy v Krnovì, které najdete
na internetových stránkách www.uprm.cz. Na uvedeném webu je rovnì ke staení
studie Unie pro øeku Moravu „Zkapacitnìní koryta øeky Opavy v Krnovì a zaèlenìní toku
do struktury mìsta“, kterou ji v roce 2005 zpracoval Ing. Václav Èermák a Ing. Helena
Králová, CSc.
Pøi protipovodòové ochranì mìsta Krnova nelze spoléhat na opatøení výše v povodí, ale
klíèem k úspìšnému øešení je vlastní úprava, zkapacitnìní a revitalizace øeky Opavy
na území mìsta. Nezaplavování staveb v Krnovì nemùe být dosahováno za cenu
zatopení domù v Nových Heøminovech.
Podpoøte realizaci zvýšení kapacity koryta øeky Opavy v Krnovì, obnovení funkce øeky
jako základu urbanistické struktury mìsta a pøiblíení øeky ve mìstì pøírodì bliším
podmínkám. Pomùete tím ochránit mìsto Krnov pøed povodnìmi a zachránit obec Nové
Heøminovy pøed pøehradou.

Øeka Opava pro Krnov
Vláda ÈR pøijala letos v dubnu usnesení, kterým schválila výstavbu vodní nádre Nové Heøminovy (v tzv.
malé variantì), hrázování Opavy od této pøehrady ke Krnovu a té rozsáhlou pøestavbu koryta Opavy
v Krnovì. Stavební náklady na úpravu øeky v tomto mìstì dosáhnou minimálnì jedné miliardy korun.
Celková finanèní nároènost všech zamýšlených protipovodòových opatøení v povodí horní Opavy a
vyvolaných investic (napø. pøeloky silnic) èiní dle prvních odhadù deset miliard korun. Pøitom
povodòové škody dosaené za sto let se v tomto území pohybují kolem 4,2 - 5,4 miliardy Kè (ceny k roku
2007).
Existují ovšem i jiné varianty, které nebyly z oficiálních stran dosud náleitì provìøovány, mezi nimi i
návrh na zkapacitnìní a revitalizaci øeky Opavy v Krnovì (V. Èermák, H. Králová 2005), který je
alternativnì zpracován na pøevedení stoleté povodnì èi dokonce povodnì z èervence 1997. Náklady
tohoto øešení dosahují 1,2 miliardy Kè a vedle vysoké míry protipovodòové ochrany ještì zajišují:
- zapojení øeky do urbanistické struktury mìsta Krnova (propojení øeky s mìstem),
- dílèí zpøírodnìní øeky Opavy a její poøíèní zóny (dosadba bøehových porostù, otevøení koryta)
- zpøístupnìní a zkvalitnìní území podél øeky pro obyvatele za úèelem umonìní jejich rekreace,
sportu a dalších volnoèasových aktivit (úprava nábøeí, cyklostezky, vodní park, atd).
Pokud tedy dle oficiálních zámìrù má být øeka Opava v Krnovì novì technicky upravována a
pøestavována, tak proè toto její zkapacitnìní není koncipováno tak, aby vedle protipovodòové funkce
zajišovalo i funkce urbanistické, ekologické a sociální? Náklady jsou pøitom srovnatelné. Pøi plánované
rozsáhlé úpravì Opavy v Krnovì mùe být dosaeno i vyššího zkapacitnìní koryta Opavy, ne je
oficiálnì navrhovaná ochrana proti stoleté vodì (a to ještì pøi pøedpokladu výstavby pøehrady v Nových
Heøminovech), pøitom není zapotøebí drastických zásahù do mìstské zástavby a infrastruktury. Pokud
by se realizovalo vyšší zkapacitnìní a revitalizace øeky Opavy v Krnovì (dle studie Unie pro øeku
Moravu), tak by nebylo tøeba investovat veøejné peníze do stavby pøehrady v Nových Heøminovech a
poškozovat tuto obec a ivoty lidí v ní ijících.
Ptejte se svých zastupitelù a politikù co o úpravì Opavy v Krnovì vìdí a na základì jakých podkladù
rozhodují o ivotì obyvatel Krnova, ale i jiných obcí.
Pøíèný øez korytem Opavy a levobøením nábøeím na Øíèním okruhu v Krnovì dle studie od firmy
Pöyry Enviroment (2007). Návrh pøedpokládá èásteèné sníení pravého jízdního pruhu a pøilehlé nové
cyklostezky, take by pøi extrémních povodních byla tato èást silnice pøeplavována. Pozn.: Vzhledem
k pomìrnì velké šíøce silnice mezi tokem a chodníkem (tj. 15 m) zde pøitom lze ponechat dvouproudovou
komunikaci v jedné výškové úrovni (širokou 10 m) a zbývající pás o šíøce 5 m výraznì zapustit
(min. o 4 m) dolù k øece. Na takto vytvoøené nízké bermì by pak mohla být vedena stezka pro pìší a
cyklisty, zcela odclonìná od automobilové dopravy a atraktivní svou bezprostøední blízkostí s vodou.

Urbanisticko-krajináøské øešení øeky Opavy v Krnovì dle studie Unie pro øeku Moravu. Výøez
zachycuje území mìstského parku a Øíèní okruh. Park je komponován tak, aby se výsadbami døevin
uzavøel (odclonìní od prùmyslových areálù, rušných komunikací a zástavby) a uvnitø parku se vytvoøilo
intimní prostøedí. Centrální èást území je obklopena øíèními rameny Opavy. Odtìením území nad jezem
by se na novì vytvoøené vodní ploše (140 x 110 m) dalo koupat a plavit na loïkách. Nechybìla by výletní
restaurace, plá a pøístavištì. Prostor je vhodný i pro menší høištì na malou kopanou (alt. nohejbal,
volejbal), pláový volejbal èi tenisové kurty. Nábøeí na Øíèním okruhu zahrnuje sníenou bermu
na levém bøehu (s cyklostezkou) a rozšíøený pravý bøeh upravený do mírného sklonu (v úseku
pod Karnolou).

Stavebnì-technické øešení øeky Opavy v Krnovì dle studie Pöyry Enviroment. Výøez zachycuje
stejné území jako obrázek výše. S rozsáhlou revitalizací parku se nepoèítá. Èást silnièní komunikace
(pravý jízdní pruh) na Øíèním okruhu se dostává do koryta øeky Opavy.

Kaufland na bøehu Opavy v Krnovì byl novì
postaven v aktivní záplavové zónì. Nyní by jej
mìla chránit pøehrada v Nových Heøminovech,
je má zaplavit èást této obce.

Letecká mapa údolí Opavy u Nových Heøminov.
lutá èára vymezuje velkou pøehradu a èervená její
menší variantu, která byla schválena vládou. Bledì
modrá pak ochranné hráze, je oddìlí zbývající èást
obce od øeky.
Øíèní okruh podél Opavy tvoøí
nábøeí centra Krnova. Citlivé
urbanistické øešení tohoto území je
stìejní pro úspìšnou rehabilitaci
vztahù mezi øekou a mìstem. Návrh
na zaèlenìní pravého jízdního pruhu
do koryta toku zcela pohledovì
narušuje tento prostor a pøibliuje
dopravu k øece. ádoucí je naopak
vytvoøit blízké spojení lidí a vody,
které by bylo umonìno vytvoøením
nízké bermy s cyklostezkou.

Idylická venkovská zástavba v obci Nové
Heøminovy se má ocitnout na dnì vodní
nádre. Zde mají být domy zatopeny, aby
jinde nebyly pøi povodních zaplaveny.
Místních lidí se na jejich názor nikdo z vlády
pøedem neptal.
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