Neoprávněná manipulace na vodní nádrži Starý Jičín
V průběhu ledna 2015 se Povodí Odry potýkalo s nezvyklou situací na VN Starý Jičín.
V návaznosti na žádost města Nový Jičín na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby města zahájil
státní podnik Povodí Odry v loňském roce přípravu výstavby nové suché nádrže Jičina a současně
optimalizoval vodní hospodářství na stávající nádrži Starý Jičín. Optimalizace spočívala mimo jiné ve
zvětšení retenčního prostoru nádrže snížením její hladiny a ve stavebních úpravách nádrže, směřujícím
ke zvýšení transformačního účinku nádrže.
Po vypuštění nádrže a výlovu v říjnu 2014 byla hladina nastavena na požadovanou minimální úroveň a
byly započaty přípravné práce na odbahnění a rekonstrukci funkčních objektů. Hned následující týden po
výlovu neznámý pachatel násilně uzavřel klapku provizorního hrazení. Klapka musela být zcela
odstraněna, aby se podobná situace nemohla opakovat.
Další útok neznámého pachatele však na sebe nenechal dlouho čekat. V polovině ledna letošního roku po
rychlé oblevě obsluha VD zjistila při pravidelné pochůzce, že hladina v nádrži se nachází cca 1,5 m pod
přelivnou hranou bezpečnostního přelivu, což představovalo zvýšení hladiny o 3,5 m proti normálnímu
stavu . Toto zjištění bylo překvapující zejména proto, že týden předtím byla ještě hladina na běžné úrovni
a nádrž byla zcela bez závad. Záhy bylo zjištěno, že došlo k zablokování vtokového objektu spodní
výpusti neznámým předmětem. Byla povolána specializovaná firma k obnovení funkce spodní výpusti.
Druhý den ráno byl patrný další neoprávněný vstup na šachtici požeráku - zábradlí bylo omotáno páskou
s nápisem „Uzavřeno“ a z hladiny zmizela bójka vyznačující polohu spodní výpusti, kterou potápěč
posléze nalezl u dna se dvěma průstřely vzduchovkou, či malorážkou.
Po třech dnech usilovné práce byla z pod česlové stěny, zaházené hromadou kamení, vyproštěna
okovaná dřevěná deska, vyrobená na míru dosedacího prahu vtokového objektu a zamezující možnost
ovládání odtoku z nádrže.. V současné době je již nádrž opět ovladatelná a probíhají zde práce na
zajištění její bezpečnosti.
Je možno jen spekulovat, kdo měl zájem provést tento nepovolený zásah do cizího majetku, který lze
charakterizovat jako obecné ohrožení a jehož náprava stále správce nádrže částku přesahující 100 tis.
Kč. Z tohoto důvodu byla celá situace nahlášena Policii ČR, přičemž po pachateli bude státní podnik
Povodí Odry požadovat náhradu za vynaložené náklady.
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