
VáÏení kolegové a ãtenáfii Kapky,

blíÏí se konec pololetí a období dovolen˘ch,
a tak si snad najdeme chvilku k poohlédnu-
tí a posouzení, jak si ná‰ podnik vede
v nov˘ch legislativních podmínkách nejen
pokud jde o naplnûní ustanovení zákona ã.
305/2000 Sb., o povodích, kter˘ nám vtiskl
novou právní formu pÛsobnosti, ale zejména
o zcela novû koncipovan˘ zákon o vodách 
(ã. 254/2001 Sb.) s provádûcími vyhlá‰kami
postupnû uvádûn˘mi do Ïivota. Tento nov˘
legislativní rámec mûl za následek, Ïe bylo
nutno provést úpravy ve v‰ech stûÏejních
dokumentech vymezujících vztahy na‰eho
státního podniku navenek, vÛãi na‰emu
zakladateli i orgánÛm vefiejné a státní správy
a koneãnû samotné vnitropodnikové vztahy
a vazby mezi jednotliv˘mi organizaãními
útvary. Abychom byli konkrétní, jde pfiede-
v‰ím o zmûnu zápisu v obchodním rejstfiíku
po upfiesnûní rozsahu podnikatelské ãinnosti
v souvislosti s novelou Ïivnostenského zákona,
novelizaci zakladatelské listiny s vymezením
majetku, k nûmuÏ vzniklo právo hospodafiení
(ta byla vydána 29. 3. 2002), v neposlední

fiadû pak upfiesnûní statutu státního podniku,
jehoÏ podepsání zakladatelem po projednání
v dozorãí radû 16. 4. 2002 se oãekává v nej-
bliÏ‰ích dnech.

Ve‰keré úpravy a zmûny jsou postupnû
pfiená‰eny do systému vnitropodnikov˘ch
norem a pfiedpisÛ, pfiedev‰ím do organizaã-
ního fiádu a ekonomick˘ch pravidel fiízení,
které jsou prÛbûÏnû doplÀovány potfiebn˘mi
dodatky a po kompletním uzavfiení v‰ech
úprav bude zaji‰tûno jejich obnovené vydání
v definitivním znûní.

Jak je z uveden˘ch údajÛ patrno, mnoho
nároãné práce kromû vlastní technické ruti-
ny se odehrává a bude je‰tû nutno vynaloÏit
rovnûÏ na poli organizaãním a legislativnû-
právním.

Pfiesto doufám, Ïe i zde budeme neménû
úspû‰ní, stejnû tak jako pfii plnûní bûÏn˘ch
kaÏdodenních úkolÛ.

K tomu pfieji Vám v‰em hodnû zdaru.

Vá‰

Ing. Pavel Schneider
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ÚVODNÍK 
VáÏení kolegové a ãtenáfii,

ani jsme se nenadáli, a uplynulo skoro ‰est mûsícÛ
roku 2002. Na‰e, v leto‰ním roce druhé vydání
podnikového ãasopisu obsahuje ãlánek o geobio-
cenologickém mapování vegetaãního doprovodu
vodních tokÛ v povodí Odry, pfiedstavíme Vám
práci na‰ich vodohospodáfisk˘ch laboratofií a pfii-
pomeneme si my‰lenku o stavbû pfiehrady Slezská
Harta starou 40 let. Mnohé z Vás budou zajímat
ekonomické v˘sledky za I. ãtvrtletí tohoto roku
a prÛbûh tiskové konference ke Svûtovému dni
vody. Jak jiÏ bylo slíbeno v minulém ãísle, sezná-
míme Vás s ãinností pracovníkÛ rybného hospo-
dáfiství na vodárensk˘ch nádrÏích. S Ing. Vaculí-
kem se je‰tû jednou vrátíme do vzpomínek.

Nezapomeneme Vás pozvat na sportovní
akce, které se jiÏ tradiãnû budou pofiádat, a krát-
ce se také podíváme do svûta.

Letní sezóna je jiÏ v plném proudu, nûktefií
se jiÏ z dovolené vrátili a doufáme, Ïe naãerpali
nové síly, jiné odpoãinek je‰tû ãeká. AÈ uÏ dovo-
lenou budete trávit doma, na chatû nebo nûkde
v zahraniãí, pfiejeme Vám pohodu, krásné poãasí
a mnoho záÏitkÛ.

Nezb˘vá, neÏ Vám popfiát pfiíjemné ãtení
a tû‰it se na setkání s Vámi v podzimních mûsí-
cích roku 2002.

Redakce Kapky



Ekonomické v˘sledky
1. ãtvrtletí roku 2000

S ohledem na vliv sezónnosti byl pro 
1. ãtvrtletí leto‰ního roku plánován zisk ve
v˘‰i 23 092 tis. Kã, tedy o 8 072 tis. Kã
vy‰‰í, neÏ je plánováno pro cel˘ rok. Pfiesto
byl ãasov˘ plán tvorby zisku o 6 098 tis.
Kã pfiekroãen.

Stalo se tak v dÛsledku pfiekroãení
plánovan˘ch v˘nosÛ o 7 324 tis. Kã.
Podílí se na nûm, vcelku rovnomûrnû, jak
trÏby za povrchovou vodu, které jsou pfie-
kroãeny o 3 726 tis. Kã, tak trÏby za elek-
trick˘ proud s pfiekroãením o 3 469 tis.
Kã. Pfiíãiny, které tyto v˘sledky umoÏnily,
nutno spatfiovat jednak ve zv˘‰eném
zájmu odbûratelÛ o povrchovou vodu
a jednak v pfiízniv˘ch hydrologick˘ch
podmínkách umoÏÀujících splnûní poÏa-
davkÛ odbûratelÛ i plynulou v˘robu elek-
trické energie.

Náklady byly pfiekroãeny o 1 226 tis.
Kã, pfiiãemÏ toto pfiekroãení jde plnû na
vrub oprav majetku na vodních dílech
a tocích, aÈ uÏ jde o odstraÀování násled-
kÛ ‰kod z povodní nebo o bûÏné opravy.
Proto také uvedené pfiekroãení nelze
povaÏovat za neÏádoucí v˘sledek. Men‰í
pfiekroãení, charakteru nev˘znamn˘ch
a zpravidla doãasn˘ch odchylek, které je
vykázáno ve sluÏbách, odpisech a nûkte-
r˘ch dal‰ích poloÏkách, je kompenzová-
no neãerpáním plánovan˘ch osobních
nákladÛ, zapfiíãinûn˘m nemocností i drob-
nou úsporou pracovníkÛ v pfiepoãteném
stavu.

Vylouãíme-li vliv v˘nosov˘ch dotací,
dotovan˘ch nákladov˘ch poloÏek (povod-
Àové ‰kody, úroky), tvorby a zúãtování
opravn˘ch poloÏek k pohledávkám, byly
v 1. ãtvrtletí ãerpány náklady v podílu
19,80 % roãního plánu a realizovány
v˘nosy v podílu 26,89 % roãního plánu.
Tento stav je dobr˘m v˘chodiskem pro
hlavní produkãní období roku. DosaÏené
v˘sledky tedy mají svou hodnotu, na
druhé stranû v‰ak je tfieba vidût, Ïe z ãásti
jsou i dÛsledkem soubûhu pfiízniv˘ch
okolností. Tak tomu nemusí b˘t vÏdy
a proto tyto v˘sledky není moÏné pfiece-
Àovat. UÏ také proto, Ïe hlavní a nejná-
roãnûj‰í úkoly, jak pokud jde o obnovu
majetku po‰kozeného povodnûmi, tak
pokud jde o investice k roz‰ífiení vodohos-
podáfisk˘ch zafiízení, nás je‰tû jen ãekají.

Ing. Petr Kuãera

2

NùKOLIK SLOV O VODOHOSPODÁ¤SK¯CH

Hned v úvodu si musím poloÏit otázku
- jak srozumitelnû a v˘stiÏnû popsat ãinnost
laboratofií a pfiitom nezabfiednout do pfiíli‰
odborn˘ch a nezáÏivn˘ch detailÛ. Odpovûì
na tuto otázku v‰ak musím ponechat na
úsudku ãtenáfie.

Nejprve si vypÛjãím dvû vûty z organizaã-
ního fiádu, které praví „...Posláním laborato-
fií je prÛbûÏné sledování kvality povrchov˘ch
vod v duchu vodohospodáfiské legislativy
a navazujících pfiedpisÛ. ...Zaji‰Èují labora-
torní sluÏby pfii haváriích zneãi‰tûní vod, pro
potfiebu státní správy i vefiejnost...“ a v násle-
dujících odstavcích se pokusím trochu pfiiblí-
Ïit nejenom to, co tyto vûty znamenají, ale
i co jejich naplnûní obná‰í.

Jak vypl˘vá jiÏ z názvu, laboratofie jsou
zamûfieny na vodohospodáfiskou ãinnost,
coÏ zahrnuje odbûry vzorkÛ vod, ale i dal-
‰ích materiálÛ, jako jsou plaveniny, sedi-
menty, kaly, apod. a jejich rozbory. Je‰tû
neÏ se pokusím pfiiblíÏit jednotlivé ãinnos-
ti podrobnûji, dovolím si malou filozofic-
kou úvahu. Laboratofie se vlastnû zab˘vají
získáváním informací o kvalitû vod a souvi-
sejících materiálÛ, jejich uchováním
a expedicí zákazníkovi pro dal‰í vyuÏití.
V˘sledn˘m produktem na‰í ãinnosti jsou
tedy informace. K jejich získání jsou pou-

Ïívány objektivní vûdecky ovûfiené postupy
pfiedev‰ím fyzikálnû-chemické a biologic-
ké. Nároãnost tûchto postupÛ je dána
zejména skuteãností, Ïe ve velké vût‰inû
pfiípadÛ zákazník poÏaduje informaci o pfií-
tomnosti konkrétních ‰kodlivin, pfiípadnû
látek ãi organismÛ pfiirozeného pÛvodu,
které se v‰ak ve vodû vyskytují ve velmi
mal˘ch mnoÏstvích. Jedná se o takzvanou
stopovou anal˘zu. Proto je nutno pouÏívat
moderní, pfiístrojovou techniku. Její pofií-
zení je ale finanãnû nároãné, provoz klade
vysoké nároky na kvalifikaci personálu,
laboratorní prostory i kvalitu pouÏívaného
skla a chemikálií.

Kdybych psal podobn˘ ãlánek zhruba
pfied deseti lety, asi bych se nyní pustil do
podrobností o odbûrech vzorkÛ a laborator-
ních rozborech. Dnes je v‰ak situace ponûkud
jiná. Laboratorní práce nezaãínají aÏ odbûrem
vzorkÛ a jejich doruãením do laboratofie, ale
mnohem dfiíve, snahou o vystihnutí potfieb
zákazníkÛ a odhadnutí trendÛ jejich budoucí-
ho v˘voje. âinnost laboratofie je pak smûro-
vána tak, abychom byli schopni tyto potfieby
uspokojovat. K tomu je nezbytné vytvofiit
pfiedpoklady pro zdárné fungování a rozvoj
sluÏeb.

DÛleÏitou oblastí pÛsobnosti laboratofie
je kontakt a jednání
se zákazníky. V sou-
ãasné dobû je totiÏ
asi polovina v˘konÛ
zaji‰Èována pro
externí zákazníky
a polovina slouÏí
pro pokrytí potfieb
dal‰ích vnitropod-
nikov˘ch útvarÛ.
ProtoÏe laboratofi je
samostatnû hospo-
dafiícím stfiediskem,
je maximální pozor-
nost vûnována snaze
o udrÏení stávajících
a získání nov˘ch
zákazníkÛ tak, aby
hospodáfisk˘ v˘sle-
dek dopadl co nejlé-
pe. Pfiitom naprostá
vût‰ina externích
v˘konÛ se realizuje
v plnû konkurenã-
ním prostfiedí, které
klade vysoké nároky
zejména na jakost,
rychlost a komplex-
nost poskytovan˘ch
sluÏeb. To v‰e pfii
poÏadavcích na co
nejniÏ‰í cenovou ú-
roveÀ.

Dokonãení na str. 3



se nám podafií udrÏet i nadále, a to i pfies
znaãnou nároãnost danou nemal˘mi potfie-
bami investic do nového pfiístrojového vyba-
vení, zvy‰ujícími se poÏadavky na personál
aj. Doufáme, Ïe i v budoucnu dokáÏeme rea-
govat na rostoucí poÏadavky doby, neustál˘m
rozvojem pouÏívan˘ch metod a postupÛ,
zavádûním nov˘ch zkou‰ek a hledáním dal-
‰ích oblastí, ve kter˘ch se nám podafií najít
uplatnûní.

Ing. Jifií Jusko

Chemická labo-
ratofi zaji‰Èuje ‰iroké
spektrum fyzikálnû-
chemick˘ch zkou-
‰ek. Jedná se jak
o urãení základních
kvalitativních uka-
zatelÛ skupinového
charakteru a látek
pfiítomn˘ch ve v‰ech
bûÏn˘ch typech vod,
tak i o zji‰tûní pfií-
tomnosti cizoro-
d˘ch látek a ‰kodli-
vin. Jako pfiíklad lze
uvést tûÏké kovy,
p o l y c h l o r o v a n é
bifenyly, pesticidy,
p o l y a r o m a t i c k é
uhlovodíky, aj. Rov-
nûÏ sledování radio-
aktivity, pfieváÏnû
pfiirozeného pozadí,
je dÛleÏitou souãástí
ãinnosti tohoto od-
dûlení vodohospo-
dáfisk˘ch laboratofií.

V˘sledky anal˘z,
spolu s prÛvodními
údaji, zanesou pra-
covníci provádûjící
zkou‰ky do labora-
torního informaãní-
ho a fiídícího systé-
mu. A opût nastupují pracovníci technicko-
informaãního oddûlení, ktefií zaji‰Èují expe-
dici v˘sledkÛ zákazníkÛm, pfiípravu faktu-
raãních podkladÛ a (poÏaduje-li to zákazník)
hodnocení namûfien˘ch dat. V‰echny práce
jsou provádûny dle platn˘ch postupÛ, které
minimalizují moÏnost v˘skytu chybn˘ch ãi
jinak nesprávn˘ch údajÛ.

A jak se díváme do budoucna? S opti-
mismem a nadûjí, Ïe trend rozvoje laborato-
fie, úspû‰nû nastoupen˘ v posledních letech,

Nyní je asi nejvy‰‰í ãas zmínit se o jedné
ze stûÏejních stránek laboratorní ãinnosti,
kterou je jakost poskytovan˘ch sluÏeb. Vzhle-
dem ke skuteãnosti, Ïe na základû laborator-
ních v˘sledkÛ jsou ãasto ãinûna závaÏná roz-
hodnutí, je nutno, aby tyto v˘sledky byly co
nejobjektivnûj‰í a nejsprávnûj‰í. Prokazování,
Ïe laboratofi je odbornû zpÛsobilá a schopná
dosahovat kvalitních v˘sledkÛ, se dûje pomo-
cí akreditace. Akreditaãní proces je sluÏba
placená laboratofií, pfii které akreditaãní orgán
jako nezávislá organizace provûfiuje, Ïe la-
boratofi splÀuje poÏadavky patfiiãné normy,
provozuje systém jakosti, je odbornû zpÛsobi-
lá a je schopna dosahovat technicky platn˘ch
v˘sledkÛ. Akreditovaná laboratofi pak po dobu
platnosti akreditaãního osvûdãení podléhá
fiádnému i mimofiádnému dozoru akreditaã-
ního orgánu. Kvalita práce na‰í laboratofie 
je provûfiována nezávisl˘mi organizacemi jiÏ
fiadu let.

ProtoÏe akreditace je dnes pro laboratofi
pohybující se v konkurenãním prostfiedí ne-
zbytností a osvûdãení o akreditaci vydaná dle
pÛvodní âSN EN 45001 mají platnost
pouze do 31. 12. 2002, usilovala na‰e labo-
ratofi o co nejrychlej‰í a zároveÀ nejefektiv-
nûj‰í pfiechod na systém dle nové âSN EN
ISO/IEC 17025. Na‰e úsilí bylo korunová-
no úspûchem a jiÏ od dubna leto‰ního roku
se mÛÏeme py‰nit osvûdãením dle této nové
normy (viz vyobrazení). Vydané osvûdãení
má mezinárodní platnost a zahrnuje i oblast
odbûrÛ vzorkÛ, coÏ dosud nebylo moÏné.

A jak si pfiiblíÏit vlastní laboratorní ãin-
nost? Technicko-informaãní oddûlení labora-
tofií zaji‰Èuje, dle pokynÛ vedoucího laborato-
fie, kontakt se zákazníky, tj. nabídku sluÏeb,
a pfiípravu podkladÛ pro jejich smluvní
zabezpeãení, vãetnû dohody o rozsahu a zpÛ-
sobu provedení prací. Je-li poÏadován odbûr
vzorkÛ, zafiadí poÏadavek do plánu odbûrÛ
a zabezpeãí vlastní odbûry. Terénní a hydro-
metrická skupina, které jsou souãástí technic-
ko-informaãního oddûlení, odebírají vzorky,
aÈ jiÏ prosté, nebo smûsné, mûfií mnoÏství od-
padních vod vypou‰tûn˘ch do tokÛ a nûkteré
dal‰í ukazatele jakosti vod pfiímo v místû
odbûru vzorku. Po doruãení vzorkÛ do labo-
ratofie jsou tyto zaevidovány v laboratorním
informaãním a fiídícím systému a spolu
s poÏadavky na rozsah poÏadovan˘ch zkou‰ek
pfiedány ke zpracování. 

Biologická laboratofi provádí jak bûÏná
mikrobiologická stanovení, tj. urãení pfií-
tomnosti rÛzn˘ch druhÛ bakterií indikují-
cích pfiípadné zneãi‰tûní vody, tak i hydro-
biologické rozbory popisující oÏivení nádrÏí
i tokÛ planktonem i vy‰‰ími organismy ben-
tického charakteru. V pfiípadû havarijních
stavÛ v jakosti vody lze provést i test akutní
toxicity.
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GEOBIOCENOLOGICKÉ  MAPOVÁNÍ  VEGETAâNÍHO
DOPROVODU VODNÍCH  TOKÒ  V  POVODÍ  ODRY

První úvahy o systémovém pfiístupu
k péãi o bfiehové a doprovodné porosty byly
vedeny odborem VHKI a provozním odbo-
rem na poãátku roku 1995. Pracím mûlo
pfiedcházet vypracování jednoduché projek-
tové dokumentace - specialistou lesnické
profese. Byly vytipovány i konkrétní úseky
VT o celkové souhrnné délce 763,5 km.
SoubûÏnû bylo provozním odborem zaháje-
no jednání s Lesprojektem - Ústavem pro
hospodáfiskou úpravu lesa o vypracování
Speciálního pûstebního plánu (SPP) pro bfie-
hové a doprovodné porosty vodních tokÛ:
Odry a Ostravice. V prÛbûhu zpracování byl
SPP pfiejmenován na Generální návrh revi-
talizace a biologické regenerace bfiehov˘ch
a doprovodn˘ch porostÛ vodního toku.
V roce 1997 bylo témuÏ ústavu zadáno zpra-
cování porostÛ vodního toku Ol‰e. V˘stupy
z tûchto materiálÛ v‰ak nebyly pro praktické
pouÏití zcela vyhovující, protoÏe se zamûfio-
valy spí‰e na pûstební a hospodáfiské vyuÏití
porostÛ, nikoliv v‰ak na potfieby správce
toku v prostfiedí respektujícím zásady ochra-
ny pfiírody. Pro znaãnou finanãní nároãnost,
pomal˘ postup zpracování a uvedené nevy-
hovující zamûfiení elaborátÛ byly dal‰í práce
na Generálních plánech revitalizace tokÛ ve
správû Povodí Odry zastaveny.

K dosaÏení pÛvodního zámûru provozní
odbor hledal nového zpracovatele a proto
v polovinû roku 1998 vstoupil v jednání
s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie
a typologie Lesnické a dfievafiské fakulty
Mendelovy univerzity v Brnû. Jednání po
mnoha odborn˘ch upfiesnûních vyústilo
v navázání smluvního vztahu pro vypracová-
ní Geobiocenologick˘ch map vegetaãního
doprovodu vodních tokÛ ve správû Povodí
Odry.

Geobiocenologick˘ klasifikaãní systém
vychází z typizace krajiny zaloÏené na aplika-
ci teorie typu geobiocénu. Hlavním kritéri-
em stanovení typu geobiocenÛ nebo skupiny
typÛ geobiocenÛ (stg)➀ je popis a zafiazení
dané lokality ãi území podle vyskytujících se
rostlinn˘ch spoleãenstev (bioindikace)➁ ve
vazbû na vlivy klimatu, nadmofiské v˘‰ky,
expozice (sever, jih, oslunûní), úÏivnosti
pÛdy a její vlhkosti. Takto stanovené skupi-
ny typÛ geobiocénÛ, jako rámce urãit˘ch
ekologick˘ch podmínek, jsou charakteristic-
ké funkãním potenciálem, produktivností
a dynamick˘m v˘vojem.

Základní princip systému geobiocenolo-
gické klasifikace byl vyuÏit k vypracování
typologického systému lesÛ, poté byl pouÏit
k vytvofiení i biogeografick˘ch map âeské
republiky v mûfiítku 1:200 000. Ucelen˘
návrh geobiocenologického klasifikaãního
systému pro území âeskoslovenska, obsahu-
jící názvy stg, byl vytvofien v polovinû 70. let
dvacátého století /ZLATNÍK 1976/.

Klasifikaãní systém, dle prof. Zlatníka,
byl pouÏit pro jeho schopnost dokonaleji
rozli‰it jednotlivé „stg“ na tak omezeném
území, jako jsou pruhy vegetaãního dopro-
vodu podél vodních tokÛ i u Povodí Odry.
K jeho uplatnûní v podmínkách vegetaãního
doprovodu vodních tokÛ, rozdûleného na
bfiehové a doprovodné porosty, vypracoval
na základû na‰eho poÏadavku Ústav lesnické
botaniky, dendrologie a typologie Lesnické
a dfievafiské fakulty Mendelovy univerzity
v Brnû speciální metodiku. Spolupráce, která
zapoãala v roce 1998, byla ukonãena v roce
2001. Celkem bylo zpracováno 1 309 km
vodních tokÛ.

Pokraãování na str. 5

VT Lomná - fi. km 9,872-10,710
- soustavná úprava toku provedená oÏiven˘m kamenn˘m záhozem, záhozovou patkou a pohozem dna, zv˘‰ení drsnosti bylo

dosaÏeno usazením kamenn˘ch blokÛ do dna kynety - provedeno v roce 1965
- úsek s vysok˘m bioenergetick˘m potenciálem doprovodné vegetace

Vodní tok Odra - fi. km 92,500
- obnova vegetaãního doprovodu po povodni v roce 1997

VT Odra v CHKO Poodfií
- úsek s dobr˘m bioenergetick˘m potenciálem bfiehového porostu - kofienov˘ systém vrby bílé
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Zpracované elaboráty by mûly slouÏit
pro pracovní úãely správce toku pfii vlastních
pracech i jako podkladov˘ materiál pro styk
s pracovníky institucí ochrany pfiírody.
Rámcovû, rozloÏeno na nûkolik desetiletí, 
je zde stanovena cílová - pfiírodû blízká dru-
hová skladba bfiehov˘ch a doprovodn˘ch
porostÛ vodních tokÛ.

Pro kaÏd˘ vodní tok v na‰í správû - na
pravém i levém bfiehu - je stanovena odpoví-
dající druhová a prostorová skladba dfievin.
Elaborát tedy na základû geobiocenologické-
ho (rekonstrukãního) mapování jasnû defi-
nuje pÛvodní pfiírodû blízkou skladbu
porostÛ podél vodních tokÛ v na‰í správû.
Tímto materiálem, ale zejména jeho postup-
nou aplikací, naplÀuje Povodí Odry povin-
nost, kterou správci toku ukládá zákon 
ã. 254/2001 Sb. o vodách, kde je v ust. § 47
kromû jiného stanovena povinnost udrÏovat
bfiehové porosty tak, aby jejich druhová
skladba co nejvíce odpovídala pfiírodnímu
stavu.

Pro praktické pouÏití elaborát sestává
z mapové ãásti 1:5 000 a tabelárnû sestavené
druhové skladby dfievin v bfiehov˘ch a dopro-
vodn˘ch porostech.

To umoÏÀuje kvalifikované zásahy ve
zmínûn˘ch porostech jak akutní - smûfiující
k udrÏení prÛtoãného profilu, tak preventiv-
ní - údrÏba porostÛ formou probírek, resp.
v˘sadeb. JelikoÏ jednotlivé typy stg - druho-
vé sloÏení dfievin v porostech se v ãase nemû-
ní, mají elaboráty trvalou hodnotu.

Základním pfiedpokladem pro práci
s elaborátem ve vegetaãním doprovodu vod-
ního toku je v‰ak dovednost na‰ich provoz-

ních pracovníkÛ rozli‰ovat druhy dfievin
i v mimovegetaãním období.

Trvalou aplikací postupÛ dle elaborátu
lze dosáhnout kvalitního vegetaãního dopro-
vodu vodního toku, a to zejména jeho fyzi-
kálnû-mechanické úãinnosti a bioenergetic-
kého potenciálu tak, aby naplÀoval i funkci
prvku kodifikovaného v zákonû o ochranû
pfiírody, nesoucího oznaãení - v˘znamn˘ kra-
jinn˘ prvek. 

Fyzikálnû-mechanická úãinnost➂ vege-
taãního doprovodu se projevuje schopností
sv˘m kofienov˘m systémem úãinnû zpevÀo-
vat bfiehy vodních tokÛ.

Na povrchu terénu je vyuÏíváno mecha-
nické odolnosti vegetaãního pokryvu vÛãi
erosivním úãinkÛm tekoucí vody.

Bioenergetick˘ potenciál➃ kvalitního ve-
getaãního doprovodu je odvisl˘ od druhové

Dokonãení na str. 6

Pokraãování ze str. 4

V˘stup geobiocenologického mapování
- soutisk návrhÛ druhové skladby doprovodné vegetace do map TPE vodního toku

V˘stup geobiocenologického mapování
- návrh druhové skladby bfiehov˘ch a doprovodn˘ch porostÛ dle v˘sledku mapování

VT Ostravice - fi. km 35,745-36-020
- úsek levého bfiehu po provedené probírce je pfiedpokladem dobré fyzikálnû-mechanické úãinnosti vegetaãního doprovodu 

vodního toku
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skladby porostu vãetnû bylinného pokryvu.
Jednotlivé „stg“ vyskytující se podél vodního
toku plní dÛleÏitou funkci „filtru“ se schop-
ností zabránit vniknutí rÛzn˘ch cizích
a ‰kodliv˘ch látek do podloÏí a dále do toku
tím, Ïe je zaváÏou do vlastní biomasy.
Kvalita takového „filtru“ je závislá na druho-
vé rozmanitosti vegetace - stromÛ, kefiÛ
i bylin, která kofiení v rÛzn˘ch hloubkách
pÛdního horizontu a tím pokr˘vají biologic-
ky aktivní profil pohybu odtoku podzemní
vody. Bioenergetick˘ potenciál je tedy v˘-
znamn˘m faktorem pro sniÏování zatíÏení
vodního toku hlavními eutrofizujícími lát-

kami - dusíkem, fosforem i ostatními neÏá-
doucími elementy.

Oba tyto úãinky se ve velké mífie uplat-
Àují na úsecích vodních tokÛ, které jsou
zcela nebo i jenom zãásti pfiirozen˘m v˘vo-
jem ãi lidsk˘m zásahem vegetaãnû opevnûny.

Práce správce toku ve vegetaãním dopro-
vodu vodního toku je neoddûlitelnû spjata
s pfiírodním prostfiedím. Materiál, se kter˘m
pracujeme, je Ïiv˘m materiálem, kter˘ se
v prÛbûhu let vyvíjí, a aby mohl plnit v‰ech-
ny své funkce, vyÏaduje kvalifikovanou péãi.
Cílové druhové skladby dfievin lze dosáh-
nout tím, Ïe pfii probírkách budeme postup-
nû odstraÀovat nevhodné dfieviny, nebo

Dokonãení ze str. 5

uvolníme vhodné náletové dfieviny v podro-
stu a v koneãné fázi téÏ chybûjící druhy
doplníme v˘sadbou. V˘sledn˘ rozsah zása-
hu, eventuálnû kombinaci uveden˘ch moÏ-
ností, volíme po srovnání stávajícího stavu se
stavem cílov˘m.

Popsan˘ pfiístup k péãi vegetaãního
doprovodu vodních tokÛ odpovídá kvalifi-
kovanému plnûní povinností, které vypl˘va-
jí z nov˘ch zákonn˘ch pfiedpisÛ.

Situace, kdy vegetaãní doprovod vod-
ních tokÛ dospûje skladbou dfievin k pfiírod-
nímu stavu, je cílem celé spoleãnosti, poté se
totiÏ stane plnû funkãní jako opevÀovací
a filtraãní segment souãasnû i plnû zapadají-
cí do funkce v˘znamného krajinného prvku.

Ing. Jaromír Báãa
Ing. Viktor SuchoÀ 

➀ skupina typÛ geobiocénÛ (stg) - základní
jednotka geobiocenologického klasifikaãního
systému
➁ bioindikace rostlinn˘mi spoleãenstvy - ge-
obotanická a typologická metoda podávající
informaci o charakteristice a v˘voji prostfiedí;
pro stanovení informace jsou v tomto pfiípadû
pouÏita typická rostlinná spoleãenstva bylin
➂ fyzikálnû-mechanická úãinnost - schop-
nost vegetaãního doprovodu odolávat erosiv-
ním úãinkÛm tekoucích vod
➃ bioenergetick˘ potenciál - schopnost ve-
getaãního doprovodu zabránit vniknutí bio-
genních látek a látek ‰kodliv˘ch pro vodní
prostfiedí zavázáním do vlastní biomasy

JAKÉ TOPOLY JSOU VE VEGETAâNÍM DOPROVODU VODNÍHO
TOKU A JEHO B¤EHOV¯CH POROSTECH VHODNÉ?

V‰eobecnû vzato jsou to stromy typické
pro fiíãní nivu stfiedního a zejména dolního
toku na‰ich fiek. Spoleãnû s jilmy, vrbami
a ol‰emi jsou nedílnou souãástí doprovod-
n˘ch porostÛ na‰ich vodních tokÛ. Sv˘m
mohutn˘m vzrÛstem jsou dominantou ve-
getace kolem vodního toku. V bfiehov˘ch
porostech neupraven˘ch úsekÛ vodních
tokÛ jsou i souãástí fyzikálnû-mechanické
úãinnosti vegetace a podílejí se na zpevÀo-
vání bfiehÛ. Jejich pfiedností je velká dyna-
mika rÛstu v ranném stádiu, kdy v relativ-
nû krátké dobû vytváfií mohutnou hmotu
biomasy. Zejména porosty s pfiímûsí topolÛ
se brzy po v˘sadbû stávají v˘razn˘m kraji-
notvorn˘m prvkem.

Proã tedy otázka v titulku tohoto ãlán-
ku? Podívejme se na rod „topol“ blíÏe.

Topoly jsou dvoudomé➀ opadavé stro-
my. V boreálním➁ aÏ subtropickém pásmu
severní polokoule roste 70 - 110 druhÛ rodu

„topol“. Na na‰em území jsou domácími
pouze tfii druhy tohoto rodu a jeden zdo-
mácnûl˘ kfiíÏenec.

Nejhojnûji vyskytujícím se druhem je
topol osika (Populus tremula L.) naz˘van˘
téÏ osika obecná nebo prostû osika. Je to
strom vysok˘ 15-25 m, s hladkou zeleno‰e-
dou borkou➂. Kofienov˘ systém je mûlk˘,

ale dosahující aÏ do vzdálenosti 25 m, coÏ
mu umoÏÀuje dostateãné kotvení v pÛdû. Je
svûtlomilnou aÏ polostinnou, zcela mrazu-
vzdornou pion˘rskou dfievinou, osídlující
ladem leÏící pozemky. Roz‰ífien je od níÏin
aÏ do hor, tûÏi‰tûm v˘skytu je nadmofiská
v˘‰ka od 300 do 800 m n.m. Dal‰ím dÛleÏi-
t˘m poznávacím znakem je tvar listové ãepe-
le a fiapíku.

Dal‰ím domácím druhem je topol bíl˘
(Populus alba L.), znám˘ téÏ pod jménem
linda. Je mohutn˘m stromem dosahujícím
v˘‰ky 30-35 m. Jeho mohutnost je zmírnû-
na lehk˘m stfiíbro‰ed˘m habitem➃, na kte-
rém se podílí jednak zelenobílé plstnaté listy
a ‰edobílá kÛra mlad‰ích v˘honÛ. Dlouh˘
a siln˘ kÛlov˘ kofien s dlouh˘mi postrann˘-
mi kofieny stromy dobfie kotví v pÛdû. Je
teplomilnou a svûtlomilnou dfievinou níÏin
a pahorkatin. Vystupuje maximálnû do

Dokonãení na str. 7

VT Moravice - fi. km 10,200-11,500
- vodní tok protékající územím, které bylo v minulosti upraveno krajináfisk˘m zpÛsobem
- vegetaãní doprovod vodního toku s dobrou fyzikálnû-mechanickou úãinností i bioenergetick˘m potenciálem harmonizuje

s okolní krajinou a souãasnû plní vlastnosti v˘znamného krajinného prvku

Topol osika - vûtévka s listy
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V listopadu pfied pûti lety bylo do pro-
vozu uvedeno vodní dílo Slezská Harta.
Chci vzpomenout okolnosti vzniku my‰len-
ky postavit v údolí fieky Moravice nad
KruÏberkem dal‰í nádrÏ i toho, jak tato my‰-
lenka nab˘vala v prÛbûhu ãasu na reálnosti
aÏ ke slavnostnímu rozbití láhve ‰ampusu
o beton pfielivu, za pfiítomnosti tehdej‰ího
ministra zemûdûlství Ing. Josefa Luxe, blahé
pamûti, dne 27. listopadu 1997.

Na rozdíl od ostatních pfiehrad na území
republiky, kdy byly a jsou lokality vhodné
pro stavbu hrází sledovány mnohdy od 19.

století, nádrÏ Slezská Harta se prvnû objevu-
je aÏ v r. 1962. Neregistruje ji ani 1. vydání
Státního vodohospodáfiského plánu, jehoÏ
vypracování bylo ukonãeno v r. 1953. Autor-
ství my‰lenky na stavbu pfiehrady u Slezské
Harty se pfiipisuje Ing. Miloslavu Jandovi
z Hydroprojektu Brno a Ing. Pavlu Îenaté-
mu, kterého snad nûktefií z nás je‰tû pamatu-
jí, tehdy pracovníku Krajského vodohospo-
dáfiského rozvojového a investiãního stfiediska
v Ostravû.

V té dobû jiÏ stojí pfiehrady KruÏberk
a Îermanice, pfied dokonãením je Tûrlicko,

zahájeny jsou stavby Morávky a Ole‰né
a ·ance se intenzivnû pfiipravují. V‰echna
tato vodní díla byla samozfiejmû jiÏ pfied roz-
hodnutím o jejich realizaci podrobena
detailnímu zkoumání vztahÛ mezi aktuální-
mi potfiebami mnoÏství vody pro zásobení
a moÏnostmi, které ve vybran˘ch lokalitách
dávají pfiírodní podmínky, neboÈ k tomu,
aby mohly b˘t nároky na vodu uspokojeny,
musí z nádrÏí do distribuãního systému
odtékat tisíce litrÛ vody kaÏdou vtefiinu, ve
dne, v noci, je-li sucho, pr‰í, nebo mrzne. 

v˘‰ek 300-400 m n.m. Je v‰ak dfievinou
krátkovûkou. V na‰em povodí se aÏ na nûko-
lik jedincÛ u fieky Opavy nenachází.

Posledním domácím topolem je topol
ãern˘ (Populus nigra L.). Sv˘m vzrÛstem je
nejmohutnûj‰ím z na‰ich topolÛ, dosahuje
v˘‰ky 30-40 m. Koruna je vfietenovitû válco-
vitá, kmen ve stáfií dosahuje prÛmûru aÏ 
2 m. Kofienov˘ systém tohoto topolu je
mohutnû vyvinut˘, hlavní kofieny pronikají
hluboko do pÛdy, husté a dlouhé vedlej‰í
kofieny dobfie kotví strom v pÛdû a souãasnû
váÏou i pÛdu. List má kosoãtvereãnou ãepel
sytû zelené barvy. Je v˘raznû svûtlomilnou,
teplomilnou a zcela mrazuvzdornou dfievi-
nou níÏin a pahorkatin. Nejlépe se mu dafií
na pÛdách bohat˘ch na Ïiviny, s vysokou
hladinou podzemní vody. RovnûÏ sná‰í dlou-
hodobé jarní záplavy. DoÏívá se aÏ 200 let.
V souãasnosti je v‰ak jiÏ vzácnou dfievinou,

vytlaãovanou z pÛvodních stanovi‰È kfiíÏen-
cem - topolem kanadsk˘m. Topolu kanad-
ského jsme nuceni si pov‰imnout blíÏe.

Topol kanadsk˘ (Populus x canadense
MOENCH) je kfiíÏencem topolu ãerného
a topolu deltovitého, pÛvodem z v˘chodní-
ho pobfieÏí severoamerického kontinentu.
Z historie se dovídáme, Ïe tento kfiíÏenec
vznikl kolem roku 1750 ve Francii. Byl
vy‰lechtûn pro pûstování v tzv. lignikultu-
rách➄ pro schopnost dynamického rÛstu
a produkce velkého mnoÏství biomasy, která
v‰ak ani pro dal‰í dfievafiské zpracování není
pfiíli‰ kvalitní. Mohutností vzrÛstu je podob-

n˘ topolu ãernému. Je dfievinou krátkovû-
kou s dobou klimaxu➅ 40-50 let. Hlavním
rozli‰ovacím znakem
je velk˘ deltovit˘
list. Kofienov˘ sys-
tém je tvofien fiídkou
sítí siln˘ch, ale mûlce
uloÏen˘ch kofienÛ.

Na‰e zku‰enost,
zejména po prÛcho-
du povodnû v roce
1997 v‰ak ukazuje,
Ïe v bfiehov˘ch po-
rostech na opevÀo-
vací funkci bfiehu
nestaãí.

Topol kanadsk˘
tudíÏ do bfiehov˘ch
porostÛ nepatfií, pro-
toÏe pfii svém mo-

hutném vzrÛstu a slabém kotvícím efektu
kofienového systému neodolá dynamick˘m
úãinkÛm vody, pfii vysok˘ch prÛtocích
dochází k v˘vratÛm, pÛsobí zátarasy a je pfií-
ãinou následn˘ch nátrÏí bfiehu.

Závûrem lze tedy formulovat odpovûì na
otázku poloÏenou v titulku tohoto ãlánku.

Ve vegetaãním doprovodu vodního toku
- bfiehov˘ch i doprovodn˘ch porostech - jsou
topoly s dobr˘m kotvícím efektem kofienové-
ho systému pfiijatelné. Topol osika, topol bíl˘
i ãern˘ vyhovují poÏadavku správce toku, lze
je proto doporuãit i k v˘sadbám pfii obnovû
vegetaãního doprovodu vodních tokÛ.

Naopak topol kanadsk˘ pro své neÏá-
doucí vlastnosti z pohledu vodního hospo-
dáfiství se vysazovat nedoporuãuje a tam, kde
roste, je nutno usilovat o jeho odstranûní.

Ing. Viktor SuchoÀ

➀ zvlá‰È rostou samãí (s jehnûdami) a samiãí
jedinci (zdroj nepfiíjemného vatovitého
chm˘fií)
➁ mírné pásmo
➂ kÛra - jednoznaãn˘ poznávací znak
➃ celkov˘ vzhled
➄ plantáÏní zpÛsob hospodafiení pro vyso-
kou produkci dfievní hmoty s dobou obm˘tí
20-40 let
➅ závûreãné stádium rÛstu dfievin

Dokonãení ze str. 6

MY·LENKA POSTAVIT P¤EHRADU SLEZSKÁ HARTA MÁ 40 LET

Pokraãování na str. 8

Topol ãern˘ - vûtévka s listy

Topol bíl˘ - rub a líc listu

VD - Odra, fi. km 31,250 v CHKO Poodfií
- kofienov˘ systém topolu kanadského obnaÏen boãní erozí meandrujícího toku
- topoly byly v roce 1999 vykáceny

Topol kanadsk˘ - vûtévka s listy
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Staveni‰tû bezpeãnostního pfielivu - r. 1990

Ty musí b˘t celoroãnû k dispozici a tuto dis-
pozici jin˘mi slovy vyjadfiuje tzv. nalep‰ova-
cí efekt nádrÏe nebo soustavy nádrÏí.

V dÛsledku prodlouÏení hydrologického
období, na jehoÏ podkladû jsou stanovovány
zmínûné efekty, o váleãná léta, bylo v r. 
1962 pfii zpracovávání manipulaãního fiádu
KuÏberka zji‰tûno, Ïe pÛvodnû pfied stavbou
vypoãten˘ nalep‰ovací efekt nádrÏe je v˘raz-
nû niÏ‰í a to o 700 l/s. Toto zji‰tûní vedlo
k rozhodnutí nalézt adekvátní nov˘ vodní
zdroj. Z fiady variant, které byly studijnû v r.
1963 zkoumány Hydroprojektem Brno, zví-
tûzil návrh nádrÏe u obce Slezská Harta,
kter˘ mimo jiné umoÏÀoval v této lokalitû
vybudovat nádrÏ na severu Moravy ojedinûlé
velikosti o objemu aÏ 330 mil. m3, coÏ odpo-
vídalo i tehdej‰ím pfiedpokladÛm enormního
rozvoje prÛmyslového Ostravska, které oãe-
kávaly vyãerpání kapacity zdrojÛ pitné vody
v povodí Odry do r. 1979. S vût‰í ãi men‰í
intenzitou pak byla stavba nádrÏe studována
z rÛzn˘ch hledisek. Za pfiispûní nejrenomo-
vanûj‰ích vodohospodáfisk˘ch kapacit byla
diskutována pfiedev‰ím velikost nádrÏe.
V‰echny expertízy se prozíravû shodly na vy-
budování nádrÏe o objemu nûkolikanásobnû

vût‰ím, neÏ by vyÏadovala kapacita adekvátní
chybûjícím 700 l/s. Navazující studie pak za
optimální stanovily objem 200-215 mil. m3

s pfiedpokladem, Ïe oãekávan˘ nárÛst potfieb
pitné vody tak bude s rezervou pokryt aÏ do
roku 2010. Rezervy mûlo b˘t vyuÏito pro
doãasné pokrytí nedostatku vody v povodí

Horní Moravy, do doby v˘stavby nádrÏe
Hanu‰ovice na fiece Moravû.

Investiãní zámûr pfiehrady byl zpracován
v r. 1978 a v r. 1980 je její v˘stavba poprvé
zmínûna v investiãním programu tehdej‰ího
Ministerstva lesního a vodního hospodáfiství
v termínu 1988-1993 (pozdûji 1987-1992).
V prÛbûhu pfiípravy projektového úkolu
(1984) i návazn˘ch projekãních prací se
mûnily názory na rozloÏení funkcí nádrÏe,
na typ pfiehradního tûlesa a jeho vybavení,
do konstrukce hráze zasáhly i v˘sledky inÏe-
n˘rsko-geologického prÛzkumu. Není napfi.
bez zajímavosti, Ïe vzhledem k tomu, Ïe
Slezská Harta je pfiedfiazena KruÏberku
s odbûrn˘m místem, nebyla v poãátcích fie‰e-
ní uvaÏována stavba odbûrné vûÏe a k jejímu
vyprojektování bylo pfiistoupeno teprve na
nátlak Povodí Odry. SloÏité geologické pod-
mínky zakládání hráze vyústily pozdûji
v posunutí pravobfieÏního zavázání hráze ve
smûru toku a k jejímu koneãnému situování
do oblouku oproti pÛvodnímu návrhu
v pfiímce.

Stavba pfiehrady byla zahájena v r. 1987
jako souãást rozsáhlé investiãní akce „Posíle-
ní Ostravského oblastního vodovodu z ná-

Pokraãování na str. 9

Hráz a bezpeãnostní pfieliv - r. 1995

Pokraãování ze str. 7

Staveni‰tû hráze - fiíjen 1990



drÏe Slezská harta“, která dále zahrnovala
roz‰ífiení úpravy vody v Podhradí na témûfi
trojnásobnou kapacitu a nov˘ vodovodní
pfiivadûã z úpravny do vodojemÛ Krmelín
a Stará Bûlá.

Oãekávané zvy‰ování spotfieby vody sku-
teãnû nastalo. PrÛmyslové odbûry dosáhly
vrcholu kolem r. 1980, vodárenské trvale
vzrÛstaly aÏ do r. 1991. Opodstatnûnost zá-
mûru se tedy potvrzovala. Stavba probíhala
nejdfiíve podle harmonogramu s cílem
ukonãení v r. 1992. Rokem 1990 v‰ak do-
chází k v˘raznému zpomalení. Dílem v dÛ-
sledku sníÏení státní dotace, dílem zv˘‰ením
cen stavebních prací. Zásadní zmûny ekono-
mického my‰lení po r. 1989 v promítnutí do
v˘hledu rozvoje báÀského a hutního prÛ-
myslu, spolu s narovnáním hodnotov˘ch
vztahÛ ve vodním hospodáfiství, zvlá‰tû ve
vodárenství, vedou ke sniÏování spotfieby
vody a po expertíze z úrovnû vlády i k roz-
hodnutí zastavit roz‰ífiení úpravny vody
v Podhradí. Tímto se zdánlivû vytrácí hlavní
dÛvod, na jehoÏ základû bylo o vybudování
pfiehrady rozhodováno. Nastává období
pochybností o úãelnosti nádrÏe. Na pfielomu
let 1993-1994 je úãelnost nádrÏe znovu
podrobena expertnímu ‰etfiení, které konsta-
tuje na jedné stranû vysokou míru rozestavû-
nosti díla a na stranû druhé skuteãnost, Ïe
i kdyÏ v˘znam nádrÏe pro zásobení vodou je
ponûkud potlaãen, ostatní uÏitky se nemûní:

● takfika 100 % zabezpeãení 
vodárensk˘ch odbûrÛ

● vysoká protipovodÀová ochrana
● v˘znamn˘ ekologick˘ pfiínos v moÏnosti

zv˘‰it asanaãní odtok do fieky Moravice
a následnû i pod beskydsk˘mi nádrÏemi

● pfiízniv˘ vliv na kvalitu vody v nádrÏi
KruÏberk

Expertíza jednoznaãnû doporuãuje nádrÏ
Slezskou Hartu dokonãit v projektovan˘ch
parametrech.

Nastává ov‰em dal‰í administrativnû-or-
ganizaãní potíÏ. Státní investorská organizace
Vodohospodáfisk˘ rozvoj a v˘stavba Praha,
která do té doby zaji‰Èovala v˘stavbu v‰ech
vodohospodáfisk˘ch investic financovan˘ch
státem, zanikla a pfiemûnila se na akciovou
spoleãnost, zaji‰Èující pouze sluÏby na ko-
merãním základû. Vláda pak sv˘m rozhod-
nutím z 12. 10. 1994 pfievádí investorství na
Povodí Odry a. s., av‰ak s poÏadavkem na
financování dostavby. Profesní vodohospo-
dáfiská zodpovûdnost nutí pfiedstavitele spo-
leãnosti Povodí Odry vstoupit do rizika 
státní finanãní v˘pomoci, která, po fiadû
peripetií s ministerstvem financí, nakonec
dosahuje hodnoty 185 mil. Kã se splatností
9 let, z celkové ãástky na dostavbu vodního
díla 714 mil. Kã. Celková ãástka na dostav-
bu zahrnuje rovnûÏ i 67 mil. Kã vlastního
podílu Povodí Odry a.s.

S cílem zabezpeãit kontinuitu inÏen˘r-
sko-investorské ãinnosti byla s pÛvodním
investorem VRV Praha uzavfiena mandátní
smlouva a aktivizováni byli vlastní specia-
listé. Stavba tedy znovu od r. 1994 intenziv-
nû pokraãuje. Odbourání administrativních
a obchodních pfiekáÏek po r. 1989 umoÏÀu-
je v˘razn˘m zpÛsobem zmûnit pÛvodní
koncepci technicko-bezpeãnostního zaji‰tû-
ní díla, fiádovû zv˘‰it pfiesnost a ãetnost
mûfiení vybavením moderními technick˘mi
prostfiedky s automatizovan˘mi systémy. Je
instalována dfiíve neuvaÏovaná turbína, vyu-
Ïívající asanaãní odtok k v˘robû el. energie.

První napou‰tûní nádrÏe zachycením 
jarních vod má b˘t zapoãato v r. 1996. Se
zohlednûním poÏadavkÛ technicko-bezpeã-
nostního dohledu a s pfiedpokladem pfiízni-
vé hydrologické situace je dosaÏení úrovnû
zásobní hladiny a objemu 193 mil. m3 nadr-
Ïené vody oãekáváno kolem r. 2002. Pomûr-
nû vlhk˘ rok 1996 s kvûtnovou povodní,
která hladinu v nádrÏi v nûkolika dnech
zvedla o témûfi 3 m, naplnil nádrÏ z jedné

tfietiny. Rok 1997, znám˘ katastrofální
povodní století, pak znamenal témûfi úplné
naplnûní nádrÏe je‰tû pfied definitivním
dokonãením. Proces napou‰tûní pfiehradní
nádrÏe má ov‰em svá bezpeãnostní pravidla,
stanovující pfiedev‰ím rychlost stoupání hla-
diny. Ta v‰ak v r. 1997 za povodÀové situace
nemohla b˘t v celém rozsahu dodrÏena.
Kru‰né chvíle zaÏívali tehdy v‰ichni, kdo se
na stavbû podíleli, projektanti, stavitelé i ti,
ktefií sledovali, jak hráz odolává rychle vzrÛ-
stajícímu tlaku masy vod. Dílo obstálo v této
zkou‰ce bez nejmen‰ích problémÛ a pfiispû-
lo v˘znamnou mûrou ke sníÏení povodÀo-
v˘ch ‰kod jiÏ na poãátku své existence.

Celkové náklady stavby vodního díla
Slezská Harta dosáhly 2 551,1 mil. Kã,
z toho náklady stavební 1 743,8 mil. Kã. Ze
srovnání tûchto skuteãn˘ch nákladÛ s pro-
jektov˘m úkolem z roku 1984, kter˘ pfied-
pokládal celkové náklady ve v˘‰i 2 269 mil.
Kã a stavební náklad 1 619 mil. Kã, je zfiej-
mé, Ïe s pfiihlédnutím k délce v˘stavby

9

Pokraãování ze str. 8 Odbûrná vûÏ - r. 1996

Dokonãení na str. 10

Osazování vlnolamu - r. 1996
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Vodní zdroje mají v âeské republice zcela
jedineãné postavení, neboÈ díky geografické
poloze prakticky v‰echna voda odtéká z na‰e-
ho území do tfií mofií, Severního, Baltického
a âerného a území âeské republiky je tak
témûfi beze zbytku rozdûleno mezi tfii mezi-
národní povodí fiek Labe, Odry a Dunaje
(povodím Moravy). Obnovitelné zdroje zá-
soby vody jsou proto u nás v˘hradnû závislé
pouze na atmosférick˘ch sráÏkách.

DÛsledkem tohoto stavu je zhruba polo-
viãní mnoÏství jak na jednoho obyvatele, tak
i na jednotku plochy území v porovnání
k prÛmûru zemí Evropské unie. Navíc ná-

sledkem pahorkatého reliéfu povrchu území
dochází k rychlému odtoku z na‰eho státu.
Proto péãe o vodní zdroje, spojená se snahou
o akumulaci vody pro pfieklenutí such˘ch
údobí a zároveÀ s ochranou pfied povodnûmi,
má v âeské republice historickou tradici.

Svûdãí o tom skuteãnost, Ïe se na na‰em
území nachází více neÏ 23 tisíc nádrÏí a ryb-
níkÛ, které jsou, s v˘jimkou ‰esti pfiírodních
‰umavsk˘ch jezer, v‰echny dílem lidské ãin-
nosti. Není bez zajímavosti, Ïe jiÏ na zaãátku
století u nás existovalo 60 v˘znamn˘ch
nádrÏí s protipovodÀovou funkcí a pro pfie-
klenutí nedostatku vody za sucha.

V˘znam tûchto nádrÏí a rybníkÛ nejen
pro vodní hospodáfiství, ale také pro biodi-
verzitu a ekologick˘ pfiíznivou strukturu
krajiny je ãasto naprosto jedineãn˘ a nena-
hraditeln˘. Jihoãeská kotlina s rybníky,

22. B¤EZEN - SVùTOV¯ DEN VODY

Dokonãení na str. 11

a okolnostem realizace bylo dílo vybudová-
no nanejv˘‰ úspornû.

Je‰tû pfied dokonãením stavby, pod vli-
vem klesající spotfieby vody, zaznívaly hlasy
o megalomanském pozÛstatku komunismu.
OdpÛrci pfiehrad ostatnû zpochybÀují jejich
pozitivní úãinky demagogickou argumenta-
cí stále. Îe Slezská Harta v r. 1997 v˘znam-
nû ochránila území pod pfiehradou pfied
zaplavením a Ïe její existence dnes umoÏÀu-
je rozvoj Ostravského oblastního vodovodu
ve smûru do Polska a do oblasti povodí
Moravy (Hranice, Pfierov a dal‰í...), je v‰ak
nesporné. Pfies v‰echny zmûny, kter˘mi pro-
‰el a prochází hospodáfisk˘ i politick˘ Ïivot
severní Moravy, se prozíravá 40 let stará my‰-
lenka naplÀuje.

Pfii této pfiíleÏitosti chci z plejády tûch,
ktefií se zaslouÏili o úspû‰né dokonãení díla,
pfiipomenout nûkolik jmen. Projektanti Ing.
Václav Torner a Ing. Ladislav Dobe‰ za inÏe-
n˘rskou geologii, Ing. Stanislav Novosad,
Ing. Ladislav ·tûrbáãek za zhotovitele stavby,
Ing. Jan Fridrich za inÏen˘rské vedení a Ing.

Dokonãení ze str. 9

Petr Baucza, zástupce investora. Mezi za-
slouÏilé je tfieba jmenovat i pfiedstavitele
vodohospodáfiského orgánu Mgr. ZdeÀka

Procházku z Bruntálu. Nekoneãná je ov‰em
fiada dal‰ích úãastníkÛ stavby, ktefií zanecha-
li na vodním díle stopu, aÈ jiÏ ve formû kon-
struktivního nápadu, pfiím˘m pfiiloÏením
ruky k dílu, nebo podpisem nûkterého z roz-
hodujících dokumentÛ.

Vadou na kráse jsou snad jen dne‰ní stes-
ky nad Ïivelností v˘voje v území pfiiléhají-
cím k nádrÏi. V oãekávání tohoto stavu a ve
snaze mu pfiedejít a.s. Povodí Odry je‰tû pfied
napu‰tûním nádrÏe usilovala o zpracování
územnû plánovací dokumentace a v tomto
smûru v pfiedstihu pfiipravila i pomûrnû po-
drobn˘ návrh, kter˘ se ov‰em u zodpovûd-
n˘ch státních orgánÛ nesetkal s nad‰ením,
neboÈ sv˘m zpÛsobem pfiedbíhal dobu. Jen
tûÏce se my‰lenky tohoto návrhu prosazova-
ly do oficiálních dokumentÛ a v praxi zatím,
jak se zdá, se zásady usmûrÀující Ïivot v oko-
lí nádrÏe ke ‰kodû vûci realizují jen velmi
obtíÏnû, pokud vÛbec.

Slezská Harta je zatím poslední pfiehra-
dou vybudovanou v ãesk˘ch zemích - zÛstane
poslední?

Ing. Otto Brosch

Plná nádrÏ - r. 1998

Napou‰tûní - r. 1996
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MOUDRÉ CITÁTY
Flirt na dálku je jako dort v obrázkové

kníÏce FARKAS
■  ■  ■ 

Nabídka k sÀatku je nejvy‰‰í kompli-
ment. Obvykle taky poslední

ROWLANDOVÁ
■  ■  ■ 

K chybám mládí se nevracíme, ony se
vracejí k nám AFOR

■  ■  ■ 

Kdo dal Ïivot dítûti, stal se jeho dluÏní-
kem FABRE

Ovládej vá‰eÀ, neposlouchá-li, porouãí
HORATIUS

■  ■  ■ 

KdyÏ pocítí‰ vlastní velikost, rychle po-
hlédni, jestli nejsi na hostinû trpaslíkÛ

LEC
■  ■  ■ 

Osamûlost ãlovûka není vÏdy v tom, Ïe je
sám STENDHAL

■  ■  ■ 

KaÏdá náhoda je dlouho pfiipravovaná
nevyhnutelnost HEVIER

■  ■  ■ 

V˘t s vlky je‰tû neznamená, Ïe nás nese-
Ïerou TRAUTMANN

Ménû nebezpeãní jsou ti, ktefií proti nám
mluví, neÏ ti, ktefií proti nám myslí

TRAUTMANN
■  ■  ■ 

My fiíkáme láska, ale on je to cel˘ zástup
citÛ, ani je v tom houfu nemÛÏeme rozeznat

âAPEK
■  ■  ■ 

Nejen na mofii ãi v boji se pozná udatn˘
muÏ, zdatnost se projeví i na loÏi

SENECA
■  ■  ■ 

Îivot je jako fiada stanic, kde jsme zme‰-
kali nebo chytili svÛj vlak

GALSWORTHY

Na tûchto fiádcích bych Vás chtûl sezná-
mit s novinkami a zmûnami, které se v po-
sledních letech dûjí na úseku bezpeãnosti
a hygieny práce.

V období, kdy se âeská republika snaÏí
stát souãástí Evropské unie a kdy se uzavírá
jedna kapitola za druhou, má Ministerstvo
práce a sociálních vûcí za povinnost provést
kompletní harmonizaci v‰ech pfiedpisÛ a no-
rem, t˘kajících se bezpeãnosti práce, s legis-
lativou a právem Evropské unie.

V‰e zaãalo pfiijetím novely Zákoníku prá-
ce ã. 155/2000 Sb. Na základû této novely,
která vstoupila v platnost 1. ledna 2001, bu-
dou vydávána v prÛbûhu následujících tfií let
nafiízení vlády, která mají jako vy‰‰í právní
pfiedpis nahradit stávající a jiÏ notnû zastara-
lé provádûcí vyhlá‰ky. Jeden z nejdÛleÏitûj-
‰ích úkolÛ, kter˘ zamûstnavatelÛm uloÏil
zákoník práce, je § 132a prevence rizik, kdy
je zamûstnavatel povinen vyhledávat rizika,

zji‰Èovat jejich pfiíãiny a zdroje a pfiijímat
opatfiení k jejich odstranûní. Konkrétnû pro
ná‰ podnik to znamená vypracování souhrn-
né zprávy, vÏdy za jednotlivé vodohospodáfi-
ské provozy nebo vodní díla, ve kter˘ch jsou
rozebrány ve‰keré pracovní ãinnosti do sebe-
men‰ích detailÛ. Následnû se na základû ta-
bulkového posouzení rizika moÏného ohro-
Ïení zdraví provede zhodnocení jednotliv˘ch
pracovních ãinností. V˘sledkem jsou opatfie-
ní jak technického charakteru, napfi. sníÏení
rychlostí nebo zavedení ochrann˘ch zafiízení,
a dále opatfiení organizaãní, coÏ je provádûní
‰kolení zamûstnancÛ, zavádûní klidov˘ch pfie-
stávek na pracovi‰ti nebo zpracování zvlá‰t-
ních bezpeãnostních postupÛ. V neposlední
fiadû se tato studie zab˘vá poskytováním
osobních ochrann˘ch pracovních prostfied-
kÛ, které jsou poskytovány tehdy, nelze-li
rizika práce zcela nebo alespoÀ ãásteãnû vy-
louãit. V‰echny informace jsou následnû

zapracovány do Smûrnice pro hodnocení rizi-
kovosti.

Cel˘ proces ohlednû prevence rizik
probíhal v na‰em podniku od záfií 2001 do
února 2002. Pro vypracování finálního
produktu v‰ech informací a dat byly oslo-
veny dvû nezávislé firmy. Byla tak odvedena
kvalitní a profesionální práce také díky
konkurenãnímu prostfiedí, které jsme
vytvofiili. Hodnocením rizik byly postupnû
podrobeny závod 1 Opava, soubûÏnû se
správou státního podniku, VH dispeãin-
kem a VH laboratofiemi, samotná akce byla
nakonec dokonãena na pfielomu roku na
VH provozech a vodních dílech závodu 2
Fr˘dek Místek.

S v˘sledky hodnocení rizik budou v‰ich-
ni na‰i zamûstnanci seznamováni formou
opakovan˘ch ‰kolení bezpeãnosti práce.

Radoslav Kryml

TfieboÀská pánev a rybniãní soustavy Jakuba
Krãína a ·tûpánka z Netolic dosáhly svûto-
vého vûhlasu a uznání.

Leto‰ní téma Svûtového dne vody -
VODA PRO ROZVOJ - odráÏí základní
v˘znam vody pro udrÏení Ïivota a zachová-
ní Ïivotního prostfiedí.

Dne 19. 3. 2002 probûhla tisková konfe-
rence ke Svûtovému dni vody. Na otázky
novináfiÛ odpovídali generální fieditel Povodí
Odry, státní podnik Ing. Pavel Schneider,
generální fieditel SmVaK, a. s., doc. Dr. Ing.
Miroslav Kyncl a generální fieditel OVaK, 
a. s., Ing. Antonín Lázniãka.

Dotazy na Povodí Odry se t˘kaly likvi-
dace povodÀov˘ch ‰kod, preventivních pro-
tipovodÀov˘ch opatfiení a také moÏnosti
zv˘‰ení ochrany pfied povodnûmi v povodí

horní Opavy, konkrétnû stavby vodního díla
Nové Hefimínovy.

Pan generální fieditel mimo jiné uvedl, Ïe
k 31. 12. 2001 je z pÛvodnû odhadovaného
mnoÏství ‰kod na vodních tocích o objemu
2,1 mld. Kã odstranûno 82 %. Ukonãení
likvidace povodÀov˘ch ‰kod se pfiedpokládá
v r. 2003. V leto‰ním roce by mûl b˘t nastar-
tován rozsáhl˘ program protipovodÀové
prevence. Jde o zahájení postupné v˘stavby
opatfiení k protipovodÀové ochranû mûst
a obcí v ãasovém horizontu 2005 a 2010. Na
finanãním zabezpeãení tohoto programu se
vedle prostfiedkÛ státu bude podílet
i Evropská investiãní banka. Zmínûné akti-
vity jsou naplÀováním státního programu
„Strategie ochrany pfied povodnûmi pro
âR“, kter˘ byl schválen vládou v dubnu r.
2000.

Souãástí tohoto programu je také pro-
gram moÏnosti zv˘‰ení ochrany pfied povod-
nûmi v povodí horní Opavy. Byly zpracová-
ny studie, které nabízejí ãtyfii alternativy
fie‰ení:

Alternativa 1 - opatfiení v krajinû,
Alternativa 2 - systém such˘ch ochran-

n˘ch nádrÏí - poldrÛ,
Alternativa 3 - zkapacitnûní koryta fieky

Opavy v Krnovû,
Alternativa 4 - v˘stavba ochranné vodní

nádrÏe Nové Hefimínovy.
Bude tedy záleÏet na rozhodnutí vlády,

která z alternativ bude pouÏita. Samozfiejmû,
Ïe budou vedena je‰tû mnohá jednání k této
problematice. Vedení Povodí Odry s tûmito
alternativami seznámilo rovnûÏ Krajské
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

·árka SmarÏová

CHYSTÁME SE DO EVROPSKÉ UNIE -  BEZPEâNOST PRÁCE

Dokonãení ze str. 10
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CO JE ÚRH?
Jako „ÚRH“ je mezi zamûstnanci Povodí

oznaãováno stfiedisko rybného hospodáfiství.
Ve skuteãnosti tato zkratka znamená úãelové
rybné hospodafiení a zahrnuje v sobû soubor
ãinností, které musí podnik Povodí provádût
za úãelem udrÏení dan˘ch rybích obsádek na
vodárensk˘ch nádrÏích. Rybí obsádky na
vodárensk˘ch nádrÏích mají za úkol sv˘m
pÛsobením napomáhat ke zlep‰ení kvality
vody nebo kvalitu vody alespoÀ nezhor‰o-
vat. Na zhor‰ování kvality vody a sniÏování
její samoãisticí schopnosti mají velk˘ vliv
pfiíli‰ vysoké obsádky tzv. bíl˘ch ryb, Ïivících
se pfieváÏnû planktonem, kter˘ vodu ãistí.
Proto do nádrÏí vysazujeme pouze dravé
anebo lososovité ryby.

Dále se na nádrÏích provádí tzv. regulaã-
ní odlovy neÏádoucích druhÛ ryb. Tyto od-
lovy provádíme zejména zátahov˘mi sítûmi
a el. agregátem. Nejvíce tûchto ryb je odlo-
vováno v dobû jejich tfiení, kdy se shromaÏ-
ìují v mûlk˘ch místech nádrÏí a jsou lehce
dosaÏitelné. Nejlep‰í podmínky k tûmto
odlovÛm jsou na KruÏberku, kde se kaÏdo-
roãnû odloví nûkolik tun tûchto neÏádoucích
druhÛ ryb. Abychom zjistili efektivitu námi
provádûn˘ch ãinností, uskuteãÀuje se na v‰ech
na‰ich vodárensk˘ch nádrÏích biomonito-
ring rybích obsádek, kde se zji‰Èují pomocí
speciálních tenatích sítí stavy ryb a vyhodno-
cuje se tak pomûr mezi drav˘mi a nedrav˘mi
druhy ryb, kter˘ by mûl b˘t pro vodárenské
nádrÏe pfiibliÏnû 1:10 . Ve v‰ech nádrÏích je
taktéÏ pracovníkem V˘zkumného ústavu ry-
báfiského neustále sledován zdravotní stav
rybí populace. V souãasné dobû je na v‰ech
nádrÏích zji‰tûno podstatné zlep‰ení zdravot-
ního stavu ryb oproti pfiede‰lému období,
a i v˘sledky biomonitoringu vypovídají o tom,
Ïe obsádky na‰ich vodárensk˘ch nádrÏí jsou
na vysoké úrovni. Vypl˘vá to z ‰etfiení a pfied-
loÏené zprávy o nádrÏi ·ance, kterou vy-
pracoval RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
z Pfiírodovûdecké fakulty Ostravské univerzi-
ty. Cituji: „Ve srovnání s úlovky z pfiedcháze-
jícího roku 2000 se potvrdil podíl biomasy

ryboÏrav˘ch druhÛ v ichtyocenóze v hodno-
tách kolem 50 %, coÏ je ve srovnání s jin˘mi
vodárensk˘mi nádrÏemi âR dosud nezji‰tû-
ná skuteãnost.“

Dal‰í raritou na na‰em Povodí je nádrÏ
Morávka. Jedná se totiÏ o jedinou nádrÏ
v republice, kde obsádku tvofií hlavnû loso-
sovité ryby (pstruh potoãní a lipan podhor-
ní). Ostatní nádrÏe, i kdyÏ z poãátku nûkte-
ré mûly obsádky podobné, si je neudrÏely
a zaãaly v nich pfievaÏovat dravé ryby, jako je
candát a ‰tika, které lososovité ryby postup-
nû vytlaãily.

Poptávka po jikrách a plÛdku tûchto ryb,
a zejména lipana, neustále stoupá. Vidíme zde
do budoucna velké moÏnosti. JiÏ v leto‰ním
roce jsme zde koncem dubna a zaãátkem
kvûtna odlovovali generaãní ryby lipana do
odlovného zafiízení umístûného v hlavním
toku, kde lipani vyplouvají z nádrÏe ke tfiení.
U tohoto zafiízení musí b˘t nepfietrÏitû po 24
hodin dennû obsluha, která vybírá chycené
ryby, aby nedo‰lo k jejich po‰kození anebo
zcizení. Odlovené ryby se ukládají na místû
do sítûného halt˘fie, kde jsou uchovány do
doby, neÏ jsou pracovníky RH vytfieny
a následnû vypu‰tûny zpût do pfiehrady. Jikry
se po v˘tûru a oplození musí ponechat asi 

2 hodiny v klidu a pak jsou odvezeny na líheÀ
v Îermanicích. PfiibliÏnû po dvaceti dnech
se z jiker líhne plÛdek. Ten se odchovává
buì na Ïlabech anebo se vysazuje do rybní-
kÛ, odkud na podzim putuje ve velikosti asi
10 cm zpût do Morávky. Pfiebytky plÛdku
a jiker jsou následnû prodávány zájemcÛm,
kter˘mi jsou pfieváÏnû organizace âeského
rybáfiského svazu, protoÏe lipan je rybáfii vy-
soce sportovnû cenûnou rybou.

A aby toho, co musí rybáfii pro na‰e pfie-
hrady dûlat, nebylo málo, tak se je‰tû pot˘-
kají s lidskou nenechavostí a bezohledností.
Nic by nám totiÏ nebylo platné vysazování
ryb do nádrÏí, kdyÏ bychom jsme si je potom
neohlídali. A tak se rybáfii vydávají nûkdy
brzy ráno, jindy veãer ãi v noci, o sobotách
i nedûlích, na ostrahy nádrÏí. A o tom, Ïe
tato práce není bezv˘znamná, svûdãí jiÏ
mnoho pfiípadÛ, kdy jsme pytláky zadrÏeli
a pfiedali policii. S nûkter˘mi z nich jsme se
jiÏ setkali i u soudu. A tak pevnû vûfiím, Ïe si
z toho dotyãní, a nejen oni, vezmou do bu-
doucna ponauãení a my rybáfii se budeme
rok od roku tû‰it z vût‰ího mnoÏství ryb,
které pfiiplují do tfiení a nepadnou za obûÈ
pytlákÛm. VÏdyÈ na nû i tak ãíhá mnoho
jiného nebezpeãí.

Tomá‰ Marek
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nátrÏí se jen sesvahoval bfieh a poloÏil se
vrbov˘ pokryt v jedné nebo dvou vrstvách
a v patû se na nûj uloÏil zához nebo rovnani-
na z lomového kamene.

Projektovali jsme i opravy na vzdálen˘ch
úsecích horní Morávky, Ostravici, Ol‰i a Zla-
té Opavice a dokonce i na nejvzdálenûj‰í fiece
Ose na OsoblaÏsku, na Odfie a jejich pfiíto-
cích aÏ po mûsto Odry.

Pfii provádûní oprav bfiehov˘ch nátrÏí se
pouÏívaly tehdy rÛzné kombinace haÈov˘ch
staveb a záhozÛ z lomového kamene. V ohro-
Ïen˘ch úsecích jiÏ dfiíve vybudovan˘ch haÈo-
vin se doplÀoval kamenn˘ zához.

Vlivem mechanizace se mûnily opravy
po‰kozen˘ch jezÛ a stupÀÛ, jichÏ bylo mno-
ho, ale nejvíce na Opavsku. Postupnû se pfie-
staly obnovovat dfievûné podlahy v˘vafii‰È
a nahrazovaly se silnou vrstvou záhozu z lo-
mového kamene, obvykle tûÏkého. Také po-
‰kozená tûlesa dfievokamenn˘ch, hrázdûn˘ch
jezÛ a stupÀÛ se pfiestala obnovovat do pÛ-
vodního stavu, ale zfiizovala se nová z pfiíã-
n˘ch Larsenov˘ch stûn a z tûch se provádûla
i boãní kfiídla. Projektovali jsme i nové stupnû.

Opevnûní dlaÏbou takfika pfiestalo, jen se
obnovovaly místnû po‰kozené men‰í plochy.
Z Rakouska k nám pfii‰ly zprávy o zfiizování
stupÀÛ balvanit˘mi skluzy. První takov˘ po-
kusn˘ skluz jsme provedli u jezu Vratimov-
sk˘ch papíren na Ostravici v km 13,6, kde
se v‰ak pro vût‰í v˘‰ku vybudovala pfiíãná
Larsenova stûna pfies celé koryto a v˘vafii‰tû
se fie‰ilo jako balvanit˘ skluz z tûÏkého lomo-
vého kamene. Jez po opravû pfie‰el do správy
KSVT. V mírn˘ch úsecích tokÛ se jen pfie-
hrnovaly naplavená ‰tûrkoviska do hloubek
k protilehlému bfiehu.

¤editel Kopeck˘, kter˘ vedl podnik, znal
jako pracovník s dlouholetou praxí u tokÛ
velmi dobfie v‰echny spravované toky, jezy
a stupnû v na‰í správû, inicioval kaÏdoroãní
sestavení plánu oprav, zfiídil schvalovací ko-
misi na projekty, zaãal budovat ekonomická
oddûlení, pfiijal skupinu dobr˘ch stavebních
dozorÛ a investorÛ a zfiídil síÈ pofiíãn˘ch na
tocích. Mûl dobré, zku‰ené poradce s dlou-

holetou praxí ve správû tokÛ - Ing. Katery-
nyãe, pana Hlaváãe a velmi brzy zapracova-
ného Ing. Trojka. U v˘stavby vodních dûl
a tokÛ se museli zúãastÀovat kontrolních
dnÛ staveb, kde uplatÀovali na‰e provozní
potfieby. Za jeho fieditelování se dokonãila
velmi nároãná práce na sestavení základních
prostfiedkÛ tokÛ a jezÛ. Také velmi dobfie
spolupracoval s dr. Tureãkem, pracovníkem
odboru vody Sm kraje, kter˘ mu vypomáhal
v právních vûcech.

âást 4 - Velká v˘stavba vodních dûl
v kraji a konec organizace KSVT

V padesát˘ch letech probíhala za úãelem
získání vody pro Ostravu v Severomoravském
kraji velká v˘stavba vodohospodáfisk˘ch dûl.
Stavûla se pfiehrada Îermanická, KruÏber-
ská, pozdûji Ole‰ná a Tûrlicko. ZároveÀ se
provádûla dílãí úprava fieky Morávky s jezem
ve Vy‰ních Lhotách a pfiivadûã vody od jezu
do pfiehrady v Îermanicích.

V˘stavbu organizovala a fiídila organizace
zfiízená pod Ministerstvem vodního hospo-
dáfiství, která prodûlala v prÛbûhu padesá-
t˘ch let mnoho reorganizací, pfii kter˘ch

âást 3 - Krajská správa vodních
tokÛ a meliorací

V minulém ãlánku na první fotografii
jsem zachycen pfii mûfiení nûkteré povodÀové
‰kody. Na konci téhoÏ ãlánku pak je fotogra-
fie Ïen na‰eho projekãního oddûlení. Zprava
je to projektantka paní Ludmila âinãialová,
dále jsou kresliãky Eva Kotková a Bobina
Pûkarãyková a vlevo písafika a kompletovatel-
ka projektÛ Iréna Bujoková. Z muÏÛ jsem
fiídil projektanty Václava Ga‰ka, Ing. ZdeÀka
Zdráhala a Radka Holého, pozdûji je‰tû pfii-
byl Pavel ·ipula.

K reorganizaci z KSVT na KSVTM, tedy
Krajskou správu vodních tokÛ a meliorací,
do‰lo je‰tû pfied na‰ím pfiestûhováním do
Ostravy 1 na Tyr‰ovu ulici, ale uÏ za fieditele
pana Kopeckého. Byla to tfietí reorganizace
od mého pfiíchodu k podniku.

Pfievzali jsme do správy nûkteré v˘znam-
né melioraãní odpady, které byly charakteru
mal˘ch potokÛ, pfieváÏnû na Opavsku. Na
správu tûchto zafiízení byl pfiijat nov˘ pra-
covník, kter˘ také investorsky fiídil opravy
na nich, jednalo se v˘luãnû o práce proãi‰Èo-
vací. Mûl ve správû téÏ nûkteré rybníky na
Bene‰ovsku, u nichÏ jsme opravovali hráze.

Projektovali jsme dle plánu podniku od-
straÀování povodÀov˘ch ‰kod, pfieváÏnû opra-
vy bfiehov˘ch nádrÏí, coÏ v‰ak vÏdy souviselo
s dílãí úpravou devastovaného meandrovitého
koryta zaneseného náplavy ‰tûrkovisek v ‰ífice
aÏ 250 m. NátrÏe se opravovaly pfiíãn˘mi
a podéln˘mi haÈo‰tûrkov˘mi stavbami popsa-
n˘mi v 1. ãásti vzpomínek. ·tûrkoviska z kory-
ta naproti nádrÏí se pfiehrnovaly buldozery
mezi nejdfiíve postavené pfiíãné v˘hony buì
pfiedem nebo pfies zaloÏenou podélnou stavbu,
která se pak dokonãovala. ·tûrkové zásypy
mezi podéln˘mi stavbami a bfiehem se po zpla-
n˘rování osazovaly vrbov˘mi fiízky, bfiehy po
sesvahování se opevÀovaly vrbov˘mi pokryty.

Nejvût‰í devastovan˘ úsek toku, co jsme
projektovali, byl na Ostravici ve Starém
Mûstû, kde byl bfieh vytrÏen do okolních
polí na v˘‰ku 3-4 m, v délce 800 m a v ‰ífice
do 180 m. U této povodÀové ‰kody se v˘ji-
meãnû jakoÏ i u jin˘ch nátrÏí nahrnuly pfiíã-
né stavby jako valy ze ‰tûrkovisek a ty se
obkládaly dvojit˘m vrbov˘m pokrytem,
podélné stavby se zfiídily jen na zaãátku
a v konci nátrÏe. U prudk˘ch tokÛ pfied
podélné stavby kladly autojefiáby tûÏké pfied-
záhony z lomového kamene, coÏ zvy‰ovalo
Ïivotnost staveb. Pfiedzáhony se u vût‰ích
hloubek vody kladly na vrstvu vrbového
proutí, fiíkalo se jí haÈová podloÏka a byla
zfiizována v tlou‰Èce do 3 m. U nûkter˘ch

Vodní nádrÏ Ba‰ka pfied mnoha lety

Dokonãení na str. 14
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vÏdy mûnila svÛj název. Z ní se pak vyãleni-
la organizace krajská, která také mûnila své
názvy, aÏ nakonec se ustavila jako KVRIS,
tedy Krajské vodohospodáfiské, rozvojové
a investiãní stfiedisko. To tuto velkou v˘stavbu
dokonãovalo a zároveÀ pfiipravovalo nûkolik
regulací fieky Ostravice v Ostravû a hlavnû
velkou úpravu fieky Odry v úseku Kopytov-
Svinov. Tyto regulace se koncem padesát˘ch
let zaãaly stavût.

KSVTM a hlavnû oddûlení správy tokÛ
vznikly v dÛsledku této v˘stavby, mûly úkol
sledovat tyto velké stavby, neboÈ vodní díla
mûl ná‰ podnik po postavení pfievzít do své
správy, provozu a údrÏby. Také se museli
zajistit budoucí hrázní a jezní, aby se sezna-
movali detailnû s provádûn˘mi konstrukce-
mi tûchto dûl v prÛbûhu v˘stavby.

Pro Îermanickou pfiehradu byl pfiijat za
hrázného pan Jaromír Vrba z Bruzovic, pro
KruÏberskou pan Jindfiich Engel z Opavy
a pro jez ve Vy‰ních Lhotách byl vybrán pan
Libront, pracovník oddûlení správy tokÛ.

V té dobû byl jmenován vedoucím
odboru vodního hospodáfiství Sm KNV
Ing. Jan Pavlica, kter˘ pak odbor dlouhou

dobu fiídil. Ten nám poãátkem roku 1958
jmenoval a osobnû pfiedstavil a uvedl do
funkce po panu Kopeckém nového fieditele
Ing. Simona.

Nov˘ fieditel hned zfiídil investiãní oddû-
lení, vedoucím povûfiil Ing. ZdeÀka Záboje
a souãasnû ho jmenoval sv˘m zástupcem.
Ing. Záboj také dostal byt v na‰í bytovce na
Hornopolní ulici. K investiãnímu oddûlení,
které bylo zfiízeno hlavnû proto, aby pfiebíra-
lo do na‰í správy budovaná a dokonãovaná
velká vodní díla, pfie‰el od oddûlení správy
tokÛ Ing. Trojek.

¤editel Ing. Simon také roz‰ífiil, a tím do-
budoval, ekonomická oddûlení a jmenoval
ekonomického námûstka Arno‰ta Kfiístka,
dfiívûj‰ího plánovaãe u SVT. Po jeho brzkém
ochodu funkci vykonávala paní Nacarová.
Ing. Simon také zajistil referenta civilní
obrany, jímÏ se stal pan Stojek, pozdûj‰í
vedoucí laboratofií u SPO.

V roce 1957 pfii‰li ke KSVTM do oddû-
lení správy tokÛ a projekce noví prÛmyslová-
ci Antonín Hybl a Pavel ·ipula, absolventi
prÛmyslové ‰koly v Lipníku nad Beãvou.
Na‰e projekãní oddûlení s touto ‰kolou spo-
lupracovalo v tom, Ïe jsem z ÏákÛ, ktefií dûla-
li u ostravsk˘ch vodohospodáfisk˘ch podnikÛ
pfiedmaturitní písemné práce, po tfii roky
bral vÏdy tfii, zadal jim nûjakou dílãí regula-
ci toku, dohlíÏel na jejich projektovou práci
a zúãastÀoval se pak obhajoby této práce
v maturitní komisi. Tenkrát mi nabízeli, aÈ
jdu dûlat profesora na vodohospdáfiskou
prÛmyslovku, ale já to odmítl.

Koncem roku 1958 se nám zmûnil opût
název podniku z KSVTM na KSVT, tedy
Krajská správa vodních tokÛ, neboÈ od pod-
niku byla delimitována správa melioraãních
odpadÛ a rybníkÛ. Byla to uÏ ãtvrtá reorga-
nizace od mého pfiíchodu.

Ing. Simon zavedl v˘hodn˘ zpÛsob
exkurzí na vodohospodáfiská díla v jin˘ch
krajích. VÏdy se ustavila skupina pûti tech-
nikÛ, z nichÏ museli b˘t aspoÀ dva fiidiãi,
a kdyÏ si písemnû dohodli s nûkterou KSVT
v jiném kraji exkurzi na vodní díla a stavby,

tak dostali na tento exkurzní zájezd od pod-
niku k dispozici sluÏební osobní auto na 5-6
dní. Já sám jsem se zúãastnil exkurze do
kraje Ko‰ického a Jihoãeského. Pfiitom jsme
mûli povolenu i prohlídku nûkter˘ch v˘-
znamn˘ch památek v kraji.

Nov˘ vedoucí odboru vodního hospo-
dáfiství Sm KNV Ing. Jan Pavlica byl velk˘
fanda v˘stavby mal˘ch vodních nádrÏí, kte-
r˘ch se za jeho éry postavilo hodnû a pfii
jejichÏ projekci i realizaci se osobnû ãásteãnû
podílel. Na‰emu podniku pfiidûlil úkol zpra-
covat projekt na vodní nádrÏ v Ba‰ce dle
zpracované studie, na jejímÏ zpracování spo-
lupracoval. Projekt této vodní nádrÏe vypra-
coval u na‰í projekce zodpovûdn˘ projektant
Ing. Zdráhal. Za dva roky byl projekt úsilím
celého projekãního oddûlení hotov a brzy po
té se zaãalo s v˘stavbou. I kdyÏ jsme na na‰í
projekci provedli v minulosti nûkolik inves-
tic na tocích, projekt nádrÏe v Ba‰ce byl od
roku 1964 na‰e nejvût‰í akce.

Za fieditelování Ing. Simona byl ná‰ pod-
nik KSVT dobudován tak, Ïe to byl vlastnû
základ budoucího podniku Povodí Odry.

BohuÏel k 30. 6. 1960 byla KSVT zru-
‰ena a správa vodních tokÛ a dûl byla deli-
mitována na novû zaloÏené Okresní vodo-
hospodáfiské správy (OVHS) vãetnû vût‰iny
pracovníkÛ, ale byla ‰koda, Ïe ãást pracov-
níkÛ pfie‰la k jin˘m vodohospodáfisk˘m
organizacím v kraji. Úãelem této reorgani-
zace bylo sjednotit správu vodovodÛ, kana-
lizací a vodních tokÛ a dûl do jednûch
rukou, tedy do podnikÛ OVHS.

Podniky OVHS fiídily okresní národní
v˘bory. V˘jimka byla jen v Ostravû, kde byly
vodní toky na území mûsta Ostravy delimito-
vány na podnik Ostravské vodárny a kanali-
zace, kter˘ fiídil fieditel Troják a organizaãnû
patfiil pod MûNV Ostrava, odbor vodního
hospodáfiství, jehoÏ vedoucím byl tentokrát
Ing. Dobe‰.

AÏ v roce 1966, kdyÏ byla zfiízena Správa
Povodí Odry, jsme se skoro v‰ichni pracov-
níci KSVT a OVHS zase znovu se‰li.

Ing. Emilián Vaculík

Dokonãení ze str. 13

Od 1. 8. 2001 se rozbûhl projekt EGERIS,
ve kterém je jedním ze ãlenÛ konsorcia fie‰ite-
lÛ také Povodí Odry.

Co je to vlastnû za projekt a jakou pro-
blematiku fie‰í?

Název EGERIS je zkratka (European
Generic Emergency Response Information
System), coÏ volnû pfieloÏeno znamená v‰eo-
becn˘ evropsk˘ informaãní systém mimofiád-
n˘ch událostí. Jeho cílem je vytvofiit obecné
komunikaãní prostfiedí, umoÏÀující v˘mûnu
dat a informací (hlasov˘ch, datov˘ch, grafic-
k˘ch) za krizov˘ch situací mezi organizacemi,

které se podílejí na jejich likvidaci (hasiãi, ci-
vilní ochrana, policie, ambulance, dal‰í pod-
pÛrné organizace).

Projekt vypsala Evropská komise v rámci
programu vûdy a v˘zkumu a v konsorciu
fie‰itelÛ jsou zastoupeny v˘zkumné ústavy,
v˘vojové firmy a budoucí uÏivatelé z Itálie,
·panûlska, Francie, Nûmecka a âeské repub-
liky. Za ãeskou stranu jsou zastoupeny
âHMÚ, Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor mûsta
Ostravy, Medium Soft a Povodí Odry - VH
dispeãink. Projekt potrvá 27 mûsícÛ a plnû
ho financuje Evropská komise.

Projekt sestává ze tfií hlavních ãástí:
■ zpracování poÏadavkÛ uÏivatelÛ a nadefi-

nování poÏadovan˘ch funkcí systému

■ vlastní v˘vojové práce
■ odzkou‰ení systému

Systém bude testován na ãtyfiech typech
krizov˘ch situací:
■ v Itálii na pfiípadû zemûtfiesení a sopeã-

n˘ch erupcí
■ ve ·panûlsku na pfiípadû rozsáhlé prÛmy-

slové havárie
■ ve Francii na pfiípadû rozsáhl˘ch lesních

poÏárÛ
■ v âeské republice (v Ostravû) na pfiípadû

velké povodnû

V souãasné dobû je ukonãena první ãást
projektu a probíhají vlastní v˘vojové práce.

Ing. Jifií Pagáã

Zleva: ing. Zdenûk Zdráhal, projektant, Irena Bujoková, 
písafika a ing. Emilián Vaculík, vedoucí projekce
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UMÍME SE SMÁT SAMI SOBù?
KaÏd˘ ãlovûk se ve svém Ïivotû stane

alespoÀ jednou aktérem komické situace.
Nûkteré v˘roky, popisující váÏné nehody,
mohou b˘t i úsmûvné.

Tak napfiíklad ‰kodová komise fie‰í
nepfiíjemné události, které se staly na‰im
zamûstnancÛm. ProtoÏe se nemohou psát
v zápisech romány, nûkteré zkrácené pfiíbûhy
pak vyzní komicky.

Nahlédnûme do tûchto zápisÛ:

...mû vypadl mobilní telefon do jímky na
odtoku z NH âOV Luãina. Sací hadici jsem
spou‰tûl otvorem v podlaze a telefon mi vypadl
zpoza opasku ledvinky...

...pfii couvání vozidla jsem usly‰el neobvy-
kl˘ hluk z podvozku vozidla. Po vystoupení

jsem zjistil, Ïe v místû, kam jsem odboãil, se
nachází prázdná nádoba. Tuto jsem identifi-
koval jako zdroj nezvyklého hluku a po jin˘ch
pfiekáÏkách jsem jiÏ nepátral.

...kdyÏ pfii sníÏené viditelnosti bylo zare-
gistrováno, Ïe tato svûtla se na silnici jiÏ nepo-
hybují, i pfies intenzivní brzdûní pfiimûfiené
stavu vozovky nebylo moÏno vozidlo zastavit,
do‰lo k nárazu...

...jsem si naprosto vûdom svého jednání
a nesu plnou odpovûdnost za ‰kodu. ZároveÀ
uvádím, Ïe za v‰echna ta léta, které u Povodí
Odry pracuji, se mi nic podobného nestalo
a lituji, Ïe k této situaci do‰lo.

...pfii jízdû za obcí do‰lo ke stfietu vozidla se
skupinou zajícÛ...

...následující den za denního svûtla bylo
provedeno ohledání místa nehody za úãelem

dohledání pfiípadn˘ch pozÛstatkÛ, nebylo v‰ak
nalezeno nic.

...pfii v˘jezdu ze spoleãn˘ch garáÏí jsem se
polekal náhle pfiijíÏdûjícího vozidla, strhl jsem
fiízení doprava a zadní ãástí vozidla jsem
zachytil sloup betonové konstrukce garáÏí.

...pfii jízdû sluÏebním vozidlem, které jsem
fiídil, do‰lo ke stfietu se srnou...

...kdyÏ jsem se pfiiblíÏil, uvidûl jsem u vozi-
del vlevo policisty a zjistil jsem, Ïe vozidla jsou
odstavena pfiímo u vjezdu do na‰eho areálu.
Toto vzbudilo moji pozornost a v domnûní, Ïe
mohlo dojít k nehodû nûkterého na‰eho vozidla
jsem se ohlédl. Nev‰iml jsem si, Ïe mezitím
vyjelo v mém smûru nákladní vozidlo. KdyÏ
jsem ho pfied sebou spatfiil, zaãal jsem brzdit.
Do‰lo v‰ak k nárazu...

...pfii zavfiení dvefií zavazadlového prostoru
do‰lo k prasknutí a následnému vysypání zad-
ního skla...

Vybrala: Hana Stfiedulová

V leto‰ním roce, a to 20. aÏ 22. záfií po-
fiádá „Vodohospodáfiskou padesátku“ akciová
spoleãnost PraÏské vodovody a kanalizace.

Putování bude zahájeno v obci Îeliv, kde
se po úspû‰ném absolvování vybran˘ch tras
opût v‰ichni sejdou. Jednotlivé trasy jsou
vedeny z vût‰í ãásti po turistick˘ch stezkách
a dot˘kají se vodohospodáfiské tématiky.

Pfiedpokládané trasy:
22 km - Îeliv, hráz Trnávka, âervená

¤eãice, Brtná, vodní nádrÏ Sedlice, Sedlice,
hydroelektrárna, vyrovnávací nádrÏ Îelivka,
Îeliv.

30 km - Îeliv, hráz Trnávka, âervená
¤eãice, Brtná, vodní nádrÏ Sedlice, Valcha,
hydroelektrárna, vyrovnávací nádrÏ Îelivka,
Îeliv.

50 km - Îeliv, hráz Trnávka, âervená
¤eãice, Brtná, vodní nádrÏ Sedlice, Kle-
teãná, Zadní Vystrkov, Humpolec - Orlík,
Hnûvkovice, hydroelektrárna, vyrovnávací
nádrÏ Îelivka, Îeliv.

Cyklotrasa cca 70 km - bude vybrána
vhodná trasa okolo jezera Îelivka nebo
Lipnice - Humpolec.

Ubytování a stravování je zaji‰tûno, tradiã-
ní závûreãn˘ veãer se uskuteãní v Kulturním
domû „MÁJ“ v Pelhfiimovû.

Z Povodí Odry se letos pfiihlásilo 45 úãast-
níkÛ, coÏ je hodnû. V‰ichni se pfiihlásili na
trasu 30 km, kromû ‰esti cyklistÛ, ktefií zvolili
sedmdesátikilometrov˘ úsek cyklotrasy.

Pfiejeme pûkné poãasí a nezapomeÀte na
dobrou obuv. Redakce Kapky

29. ROâNÍK „VODOHOSPODÁ¤SKÉ PADESÁTKY“

Sportovní hry se konají ve dnech 29. 8. -
1. 9. 2002 v Liberci. Samozfiejmû, Ïe ama-
tér‰tí sportovci z Povodí Odry nebudou 
chybût. Vedoucí na‰í v˘pravy bude Ing. Petr
Kuhejda.

Pfiejeme hodnû sportovního ‰tûstí, pevné
nervy a hodnû sil. Redakce Kapky

XXVII.  VODOHOSPODÁ¤SKÉ SPORTOVNÍ HRY LIBEREC 2002

JAK VYPADÁ NOVÁ STÁTNÍ
POZNÁVACÍ  ZNAâKA

Vzhled nové státní poznávací znaãky
upravuje vyhlá‰ka ã. 243/2001 Sb., o re-
gistraci vozidel, konkrétnû § 15-19 v˘‰e
uvedené vyhlá‰ky.

Registraãní místa okresních úfiadÛ vy-
dávají tabulky pouze s registraãní znaãkou
podle místní pfiíslu‰nosti svého kraje.

Tabulky s registraãní znaãkou se pfiidû-
luji pouze podle kódu kraje

a) kraj Hlavní mûsto Praha - písmeno A
b) kraj Stfiedoãesk˘ - písmeno S
c) kraj Ústeck˘ - písmeno U
d) kraj Libereck˘ - písmeno L
e) kraj Karlovarsk˘ - písmeno K
f ) kraj Královéhradeck˘ - písmeno H
g) kraj Pardubick˘ - písmeno E
h) kraj PlzeÀsk˘ - písmeno P
i) kraj Jihoãesk˘ - písmeno C
j) kraj Vysoãina - písmeno J
k) kraj Jihomoravsk˘ - písmeno B
l) kraj Olomouck˘ - písmeno M

m) kraj Moravskoslezsk˘ - písmeno T
n) kraj Zlínsk˘  - písmeno Z

Vzpomínka na Vodohospodáfiské sportovní hry Kopfiivnice, rok 1999
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Himálajská údol í
mÛÏe smést  obfií
povodÀová v lna

Velebné hory Himálaje, oblast nekoneãného
ticha a vûãného ledu, se stávají ãasovanou bombou.

Vûdci z Ekologického programu OSN v ne-
dávné studii varovali, Ïe do pûti aÏ deseti let
vystoupí v nejvy‰‰ím pohofií planety na padesát
vysokohorsk˘ch jezer ze sv˘ch bfiehÛ. Mohutná
povodÀová vlna, jeÏ v dÛsledku toho vznikne
a povalí se do níÏin, mÛÏe ohrozit Ïivoty desetiti-
sícÛ domorodcÛ.

„Himálajská oblast je v podstatû naklonûnou
rovinou. Kinetická energie vodních mas, jeÏ by se
po ní hrnuly dolÛ, by byla obrovská. Stejnû jako
niãivá síla pfiípadné povodÀové vlny,“ uvedl
Surenra ·estha, asijsk˘ koordinátor Ekologického
programu OSN, v nepálském ãasopise Himal.

Co je pfiíãinou této nenadálé hrozby z maje-
státních vrcholÛ, z míst, odkud by to ãekal jen
málokdo?

Experti z Ekologického programu OSN vidí
hlavní „zlo“ v takzvaném skleníkovém efektu,
kter˘ od roku 1970 zpÛsobil zv˘‰ení prÛmûrné
roãní teploty v Nepálu a Bhútánu o cel˘ jeden
stupeÀ Celsia. ByÈ by nûkomu tento efekt mohl
pfiipadat jako malichernost, zpÛsobuje nadmûrné
tání vysokohorsk˘ch ledovcÛ, a tím zvy‰ování hla-
diny horsk˘ch jezer.

Na padesát takov˘ch vodních ploch v Nepálu
a Bhútánu dnes uÏ dokáÏe nové a nové pfiívaly vod
pojmout jen stûÏí. KdyÏ se z nich voda vylije
a pofiítí se z v˘‰ky ãtyfi aÏ pûti tisíc metrÛ nad
mofiem do údolí, mÛÏe zpÛsobit obrovskou
katastrofu. Smrt lidí, zvífiat a zniãení obtíÏnû
vybudované infrastruktury.

„NejenÏe vznikají nová jezera neustále se zvût-
‰uje i plocha tûch stávajících. Jednoho dne pak
jejich bfiehy uÏ miliony tun vody neudrÏí,“ tvrdil
Surendra ·estha.

Odborníci sice fiíkají, Ïe jezerní záplavy
nejsou v oblasti úplnû nov˘m fenoménem, ale
v posledních tfiiceti letech jsou stále ãastûj‰í.
„Jezera jsou v prÛmûrné nadmofiské v˘‰ce pfies
ãtyfii kilometry. Vody, kdyÏ se vylijí z bfiehÛ, pak
smetou v‰echno, co jim stojí v cestû,“ uvedl ·etha.
„V jednom pfiípadû pfiemístila ãtyfiicet metrÛ
vysoká vodní stûna 10 000 kubíkÛ zeminy bûhem
jediné vtefiiny.“

V oblasti Ïijí asi dva miliony lidí, ktefií jsou
závislí na himálajském fiíãním systému. KaÏdá
zmûna v horsk˘ch regionech pak má pfiím˘ ãi
nepfiím˘ dopad na zdej‰í populaci.

Katastrofû se podle expertÛ dá je‰tû pfiedejít.
Pfiedev‰ím vybudováním projektÛ na sníÏení jezer-
ních hladin. Pfiebyteãná voda by se souãasnû dala
vyuÏít na pohon vodních elektráren, pfiípadnû na
zavlaÏování. Pfiípravné práce u tfií jezer uÏ zaãaly,
jsou v‰ak nesmírnû
nákladné.

„Podle na‰ich
odhadÛ si o‰etfiení
kaÏdého jezera vy-
Ïádá zhruba tfii mi-
liony dolarÛ,“ tvrdil
·estha. „Nemáme
mnoho ãasu na roz-
my‰lenou a penûz
se zoufale nedostá-
vá.“

(MF DNES)

JUBILEA -  I I .  âTVRTLETÍ  2002

Îivotní  jubi lea :
- zamûstnanci správy s.p.

Schimetzková Alena 14. 6. 2002
odbor projekce
Erbanová ZdeÀka 19. 6. 2002
odbor VH laboratofií
Dudíková Vlasta 20. 6. 2002
odbor VH laboratofií

- dÛchodci správy s.p.

Papfioková ZdeÀka 8. 4. 2002
finanãní odbor
Pavelková Marie 11. 5. 2002
odbor VH laboratofií
Tureãková Ludmila 13. 5. 2002
obchodnû-kontraktaãní. oddûlení
Romansk˘ Otakar 16. 5. 2002
odbor VH laboratofií
Bábková Milu‰e 18. 5.2002
odbor hospodáfiská správa
Klimondová Stanislava 25. 5. 2002
oddûlení TOR
Trbu‰ek Rostislav 12. 6. 2002
odbor VH laboratofií
Kaplanová Kvûtoslava 23. 6. 2002
odbor hospodáfiská správa

- zamûstnanci závodu Fr˘dek-Místek

Velãovská Marie 30. 5. 2002
VH provoz Vodní díla
¤ehová Marie 30. 5. 2002
správa závodu

- dÛchodci závodu Fr˘dek-Místek

Chwistek Tadeá‰ 14. 4. 2002
jez Vy‰ní Lhoty
Vafieka Alois 2. 6. 2002
Dílny a údrÏba
Oravec Pavel 11. 6. 2002
VH provoz âesk˘ Tû‰ín

- zamûstnanci závodu Opava

Kramáfiová ·árka 18. 4. 2002
správa závodu
Sivková Vûra 27. 4. 2002
VH provoz Jeseník
Najser Václav 12. 5. 2002
Doprava a mechanizace
âernínová Marie 16. 5. 2002
VD KruÏberk
RoÏnovská DraÏena 16. 6. 2002
VH provoz Krnov

- dÛchodci závodu Opava

Holu‰a Bohumil 1. 4. 2002
VH provoz Jeseník
·krobánková Vûra 13. 5. 2002
správa závodu
Maramarossyová Anna 30. 5. 2002
VH provoz Krnov
Zygula Jifií 6. 6. 2002
správa závodu

Pracovní  jubi lea :

5 let
Tomá‰ ·evãík
VH provoz Skotnice
Stanislav Botek
VD KruÏberk
Miroslav Kocourek 
VD Slezská Harta
Boczek Václav
Doprava a mechanizace OP
Ing. Dalibor Kratochvíl
VHP Vodní díla FM
Kamil Tománek
Vodohospodáfisk˘ dispeãink SSP

10 let
Libor Vojkovsk˘
VD Ole‰ná
Karel Dobiá‰ 
Doprava a mechanizace FM
ZdeÀka Erbanová
odbor VH laboratofií SSP

15 let
Marta Pavelková
správa závodu OP
Jan Ja‰ek 
VH provoz Skotnice
Vladimír âervenka
VH provoz Skotnice
Ing. Marie ·irÛãková
odbor VH laboratofií SSP
Jindfiich Poruba 
odbor hospodáfiská správa SSP

35 let
Anna JeÏková
VH provoz Skotnice


