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Vážení přátelé, milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou již třetí aktualizovaný Plán dílčího povodí Horní Odry, který koncepčně harmonizuje základní veřejné zájmy ochrany vod jako složky
životního prostředí, snížení nepříznivých účinků sucha a povodní a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plánované
využívání vodního bohatství má historicky na našem území bohatou tradici. V minulosti vodohospodářská činnost vycházela ze Státního vodohospodářského
plánu, nyní jsou určující Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z roku 2000, ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky
(tzv. Rámcová směrnice o vodách) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik z roku 2007 (tzv.
Povodňová směrnice). Minulá léta prakticky od roku 2015 až do jara 2020 byla charakteristická dlouhodobým nedostatkem srážek a suchem a naopak léto
a podzim 2020 bylo obdobím přívalových povodní, a také povodní regionálních.

Plán dílčího povodí Horní Odry kromě popisných údajů a charakteristik využil monitoringu vod, vyhodnotil stav vod, zhodnotil zavádění opatření z druhého
plánovacího období z let 2016 až 2020 a navrhl opatření zajišťující nezhoršení stavu vod a směřující naopak k jeho zlepšení. V rámci plánování v oblasti vod
byly zpracovány dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, které jsou nedílnou součástí plánování v dílčím povodí Horní Odry, a dále mapy
povodňových nebezpečí a rizik. Všechny tyto plánovací dokumenty jsou základem určujícím dění na poli vody v Moravskoslezském a Olomouckém kraji,
a podkladem pro sestavení Národního plánu povodí Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, které se stanou východiskem pro tvorbu
Mezinárodních plánů povodí Odry.

Plán povodí pořídil státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními
vodoprávními úřady za pomoci hlavního dodavatele firmy Aquatis a.s. Brno a hodnocení stavu vod provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Na
jeho tvorbě se podílel státní podnik Lesy ČR, dále Agentura ochrany přírody a krajiny, členové Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry, podniky
vodovodů a kanalizací působící v něm a další široká odborná veřejnost.

Plán dílčího povodí Horní Odry, mapy a dokumentace zajišťují základní požadavek evropských směrnic a národních zákonů, že nedojde ke zhoršení stavu vod,
že se omezí riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi a že postupně bude v rozumné míře dosaženo dobrého stavu vod s eliminací prioritních
nebezpečných látek, což posílí zajištění obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a ve svém konečném důsledku přispěje k dosažení takových koncentrací látek
v mořském prostředí, které jsou blízké k hodnotám jejich přirozeného výskytu.

Navržená opatření plánem povodí řeší zejména:
· posilování bezpečnosti vodních děl (modernizace přehradních a říčních hrází včetně pokračujícího zajištění technicko-bezpečnostního dohledu nad

nimi),
· prevenci a zmírňování a předcházení sucha a povodní (dobré postupy hospodaření, záplavová území, aktualizace manipulačního řádu

Vodohospodářské soustavy povodí Odry, územní hájení lokalit výhledových akumulací povrchových vod, vyjadřovací činnost správce povodí, atd.),
· opatření proti povodním (opatření proti povodním zejména pomocí odsazených hrází s vytvářením nových retencí, zpomalování velkých vod pomocí

revitalizací a renaturací a příprava vodní nádrže Nové Heřminovy v rámci opatření na horní Opavě),
· zadržování vody v krajině (institut komplexních pozemkových úprav),
· nové retence vody (suché nádrže, malé vodní nádrže),
· zpomalení odtoku vody (revitalizace říčních systémů, renaturace, údržba toků přírodně blízkými způsoby),
· další zlepšení jakosti vod spolu se zlepšením podmínek pro život organizmů vázaných na vodní prostředí (revitalizace, rybí přechody a čistírny

odpadních vod s kanalizacemi),
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· stará kontaminovaná místa dříve nazývaná staré ekologické zátěže (postupné sanační práce pro zlepšení stavu podzemních vod),
· odčinění a předcházení důlním škodám (úpravy hrází, koryt vodních toků a vodních děl na nich vybudovaných).

Předpokladem prosazování a zavádění opatření je stabilní ekonomická situace státního podniku Povodí Odry.

Prioritami pro státní podnik Povodí Odry jsou bezpečnost a spolehlivost vodních děl a snížení nepříznivých účinků sucha a povodní, kdy nás v tomto desetiletí
čeká jako hlavní opatření ke zmírňování extrémních jevů dokončení opatření v povodí horního toku řeky Opavy se zhotovením klíčové stavby vodní nádrže
Nové Heřminovy na řece Opavě.

Plán dílčího povodí Horní Odry a další s ním související plánovací dokumenty byly projednány a schvalují je příslušné kraje, tzn. zastupitelé Moravskoslezského
kraje a Olomouckého kraje.

Věřím, že aktualizovaný Plán dílčího povodí Horní Odry přispěje k optimálnímu řízení vodního hospodářství ve vazbě na ochranu a zájmy životního prostředí.
Stručný přehled Plánu dílčího povodí Horní Odry, který je obsahem této publikace, by měl k tomu přispět a zpřístupnit konečná znění výše zmiňovaných
plánovacích dokumentů širší veřejnosti, porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření k dosažení dobrého stavu vod.

Všechny plánovací dokumenty a úplný Plán dílčího povodí Horní Odry je dostupný v elektronické podobě na přiloženém CD nebo na adresách:
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing. Pavlas, tel.: 596 657 266,

www.pod.cz/planovani, e-mail: planovani@pod.cz.
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Bc. Heczková, tel.: 595 622 683,

e- mail: lenka.heczkova@msk.cz.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství, p. Kubišová, tel.: 585 508 630,

e- mail: v.kubisova@olkraj.cz.

Ing. Břetislav T u r e č e k

Technický ředitel státního podniku Povodí Odry
a předseda Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry
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Úvodní informace o plánování v oblasti vod a tvorbě Plánu dílčího povodí Horní Odry

Proces plánování v oblasti vod byl Evropským společenstvím iniciován se základním cílem dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek
a snížení živin ve vodách a přispět tak k dosažení takových koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu.
Na tento cíl navazuje potřeba udržení a zlepšení dobrého stavu vodního prostředí i ve vnitrozemí, a to jak na povrchových, tak i podzemních vodách. To ve svých
důsledcích přispěje i k lepšímu zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a tak vytváření podmínek pro lepší zdravotní stav obyvatel. Uvedený přístup
vychází ze zásad daných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2000/60/ES ustanovující rámec činnosti Společnosti v oblasti vodní politiky
(Rámcová směrnice). V ní je kladen důraz na splnění širších environmentálních cílů v oblasti vod, včetně chráněných území, jež jsou vázána na vodní prostředí.

V jejich intencích v případech, kdy je vodní prostředí natolik ovlivněné lidskou činností nebo jeho přírodní poměry jsou takové, že dosažení dobrého
stavu by bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, mohou být stanoveny environmentální cíle méně přísné. Ve specifických podmínkách mohou být použity
výjimky z požadavku na dosažení dobrého ekologického stavu nebo na zamezení jeho dalšího zhoršování, a to z důvodů nadřazeného veřejného zájmu. Stejně
je tyto výjimky možno připustit, pokud neúspěch v dosažení dobrého stavu by byl výsledkem neočekávaných nebo výjimečných okolností (povodní nebo suchých
období). V procesu plánování je třeba u navržených programů opatření, která mají směřovat k dosažení vytýčených cílů, provést i ekonomickou analýzu
vodohospodářských služeb, založenou na dlouhodobé předpovědi nabídky a poptávky po vodě v dané oblasti. Současně je pro průhlednost procesu plánování
potřebné zajistit zapojení laické i odborné veřejnosti do jeho tvorby.

Zásady plánování v oblasti vod podle Rámcové směrnice byly implementovány do právního řádu ČR především následujícími předpisy:

· zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,

· vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany
vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou
vodou. V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Proces plánování byl rozdělen do tří šestiletých cyklů:

· I. plánovací období probíhalo v letech 2009-2015 a v jeho rámci došlo ke zpracování a přijetí Plánu hlavních povodí České republiky a Plánu oblastí
povodí (ze kterých byly sestaveny souhrnné Plány mezinárodních povodí).

· II. plánovací období probíhalo v letech 2015-2021 a došlo k první aktualizaci plánu povodí. Aktualizace probíhala ve třech úrovních, kdy současně
vznikaly Mezinárodní plány povodí, Národní plány povodí a plány dílčích povodí. Národní plány povodí ve II. plánovacím období nahradily koncepční
dokument „Plán hlavních povodí ČR“ zpracovaný a využívaný v I. plánovacím období.

Souběžně začaly nově vznikat Plány pro zvládání povodňových rizik, které implementují požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik. Pro tyto plány připravovaly státní podniky Povodí základní podklady, a to Mapy povodňového nebezpečí, Mapy povodňových rizik
a Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
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· III. plánovací období probíhá v letech 2021-2027. V rámci příprav na toto období proběhla druhá aktualizace plánů povodí a první aktualizace plánu pro
zvládání povodňových rizik. Stejně jako ve II. plánovacím cyklu probíhala aktualizace na třech úrovních – mezinárodní plány povodí (pro mezinárodní
oblasti povodí), Národní plány povodí (pro části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky) a plány dílčích povodí.

Plány Mezinárodních oblastí povodí (Labe, Odry a Dunaje) jsou zajišťovány členskými státy, které sdílejí konkrétní mezinárodní povodí.

Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými
krajskými úřady a schvaluje je vláda.

Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními
úřady. Schvalují je podle své územní působnosti kraje. Plány dílčích povodí doplňují Národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné
k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, dále je doplňují o hodnocení povodňových rizik, o potřeby
užívání vodních zdrojů a o časový plán jejich uskutečnění.

V České republice jsou plány dílčích povodí zpracovávány pro 10 dílčích povodí. Jako doplněk plánů Národních jsou to v povodí Labe plány pro:
· dílčí povodí Horního a středního Labe
· dílčí povodí Horní Vltavy
· dílčí povodí Berounky
· dílčí povodí Dolní Vltavy
· dílčí povodí Ohře, Dolního Labe

a ostatních přítoků Labe

v povodí Odry plány pro:
· dílčí povodí Horní Odry
· dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

v povodí Dunaje plány pro:
· dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu
· dílčí povodí Dyje
· dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje
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Plán dílčího povodí Horní Odry se ve svém územním pokrytí stane podkladem pro výkon veřejné správy, mj. pro územní plánování, územní rozhodování,
vodoprávní rozhodování a povolování staveb. To připadá zejména obcím s rozšířenou působností:

· v Moravskoslezském kraji – Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát p/R, Frýdek-Místek, Frýdlant n/O, Havířov, Hlučín, Jablunkov,
Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov,

· v Olomouckém kraji - Jeseník, Hranice (na části území), Šternberk (na části území), Šumperk (nepatrná část území), vojenský újezd Libavá,
a ve vyjmenovaných případech Krajským úřadům Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Oproti minulému plánovacímu cyklu nedošlo ke změnám ve vymezení vodních útvarů, pouze u některých došlo ke změně názvu. Zásadní změnou
oproti druhému plánovacímu cyklu bylo využití přísnějších limitů pro dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu, což spolu s výrazným hydrologickým
suchem v hodnoceném období vedlo k výraznému zhoršení ekologického stavu vodních útvarů.

Náplň a formální uspořádání plánů dílčích povodí je stanoveno zmiňovanou vyhláškou o plánování v oblasti vod. Plány jsou členěny analogicky, jako
zde v předkládaném stručném přehledu, takto:

Úvod
I. Charakteristiky dílčího povodí

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
III. Monitoring a hodnocení stavu
IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní

prostředí
V. Hydrologické extrémy

VI. Opatření k dosažení cílů
VII. Ekonomické údaje

VIII. Doplňující údaje

Úvodní kapitola vysvětluje širší souvislosti procesu plánování a celkový postup
při zpracování plánu, včetně praktických informací pro čtenáře Plánu dílčího povodí
Horní Odry. Po popisu dílčího povodí a jeho vodohospodářských charakteristik (kapitola
I.) následuje v kapitole II. analýza užívání vod a stanovení dopadů lidské činnosti na
stav vod, včetně odhadu předpokládaného vývoje k roku 2027 v jednotlivých odvětvích.
Stěžejní náplní kapitoly III. je popis monitoringu a výsledky hodnocení stavu vodních
útvarů. Cíle rámcové i konkrétní jsou uvedeny v kapitole IV., která také obsahuje
zhodnocení dosažení těchto cílů k roku 2027 a u vodních útvarů, u kterých nebude cílů
dosaženo, návrh zvláštních a méně přísných cílů. Kapitola V. se věnuje problematice
ochrany před povodněmi, včetně otázek povodňových rizik a dále suchu a vodnímu režimu krajiny. Kapitola VI. navrhuje především opatření k dosažení dobrého
stavu vod a k ochraně povodí před extrémními vodními stavy a nepříznivými účinky sucha, ale i opatření pro hospodaření s vodami a pro zajištění
vodohospodářských služeb a další. V kapitole VII. jsou uvedeny jednotlivé poplatky za užívání vod, které jsou následně použity k úhradě nákladů na
vodohospodářské služby. Kapitola VIII. obsahuje doplňkové informace, jako jsou například seznam pořizovatelů Plánů dílčího povodí Horní Odry, popis práce
s veřejností a nejistoty a chybějící data, které byly zjištěny v průběhu zpracovávání plánu.

Železniční most přes řeku
Odru v Bohumíně
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Důležitou součástí plánu je návrh správných postupů v dílčím povodí Horní Odry. Ten je zaměřen na tři základní okruhy, na okruh ochrany vod jako
složky životního prostředí, okruh ochrany před povodněmi a negativními účinky sucha a na okruh vodohospodářských služeb. Návrh správných postupů přihlíží
ke konkrétním podmínkám dílčího povodí Horní Odry a k programům rozvoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Jako jeden ze základních podkladů
k výkonu státní správy na úseku vod je samostatnou přílohou tohoto stručného přehledu. Mimo vlastní zákonné a podzákonné předpisy by měl tak být základním
vodítkem pro řešení všech aktivit dotýkajících se oblasti vod při jejich územním,
vodoprávním i stavebním rozhodování.

Úvodní kapitola Plánu dílčího povodí Horní Odry

Tato vstupní část plánu vysvětluje proces plánování v ČR a jeho právní
rámec. Důležitou součástí kapitoly jsou informace o provedené aktualizaci plánů
povodí, z nichž nejdůležitější je uvedení změn vzniklých od doby publikace
Plánu dílčího povodí Horní Odry pro II. plánovací období od roku 2016 do roku
2021, kdy toto období končí. Kapitola obsahuje i identifikační údaje a přehled
o členění a struktuře plánu, jakož i základní pojmy, seznam významných
podkladů, používaných zkratek či přehled stavu opatření z druhého plánovacího
cyklu.

I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry

Náplní kapitoly I. je všeobecný popis dílčího povodí s uvedením
základních charakteristik a dalších doplňujících informací. K samotné
charakterizaci dílčího povodí Horní Odry lze stručně uvést:

Dílčí povodí přes svou relativně malou rozlohu 6 252 km2 je značně
výškově členité. To je dáno jeho situováním mezi horskými masivy Hrubého
Jeseníku (Český masiv) a Beskyd (Karpaty) a současně otevřením se k severu
do Slezské nížiny. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 634 m n. m.
a opouští území České republiky na kótě cca 190 m n. m. Na jihozápadní
rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím Dunaje a Odry,
dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku maxima 1 491 m n. m.
(Praděd) a v oblasti Beskyd maxima 1 323 m n. m (Lysá hora). Největší svislá
odlehlost terénu tak činí bezmála 1 300 m. Obecně se jedná o území
s obrovskou reliéfovou energií, neboť kupříkladu výškový rozdíl v povodí řeky
Ostravice mezi nejvyšším a nejnižším bodem (ústí do Odry) tohoto povodí při
vzdušné vzdálenosti 35 km činí 1 125 m.
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V říční síti je nejvýznamnějším tokem Odra,
která pramení v Oderských vrších. Odtud odtéká
jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa láme
vstupem do Moravské brány. Z těchto míst odtéká na
severovýchod směrem k Ostravské pánvi a ke státním
hranicím s Polskou republikou. Státní hranice zde tvoří
přibližně na délce 8 km a území ČR opouští pod
Bohumínem u Kopytova pod soutokem s řekou Olší.
Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, přes
Polskou republiku 734,3 km. Celkově tedy délka Odry
od ústí do moře po pramen činí 866,6 km.

Do prostoru Ostravské pánve, jejíž osu Odra
vytváří, se vějířovitě stékají její tři nejvýznamnější
přítoky. Z jesenické strany to je řeka Opava, z beskydské
pak Ostravice a Olše. Nad soutokem s Olší, tzn. těsně nad místem, odkud spolu obě řeky z území ČR odtékají, má Odra dlouhodobý průměrný průtok 49 m3/s
a v jejím ústí do moře pak 520 m3/s. Průměrný průtok Odry pod Olší dosahuje 63 m3/s. Na celou oblast povodí dopadá ročně přes 5,1 mld. m3 srážek. Roční
srážkový úhrn, vztažený na průměrnou plochu, dosahuje okolo 820 mm, z čehož v průměru odteče přibližně 300 mm.

Jesenická a beskydská část povodí mají i odlišný charakter říční sítě. Liší se nejen zeměpisně, geologickým stářím a geomorfologickým vývojem, ale
i klimatickými a hydrologickými poměry. Beskydy náleží ke srážkově nejbohatším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Sklon beskydské
říční sítě je zhruba dvojnásobný proti tokům jesenickým a tato okolnost se projevuje i účinky při povodních. Vysoké podélné sklony, charakter geologického

podloží a nadměrný chod splavenin jsou zde rovněž příčinou malé stability
říčních koryt a zvláště horní úseky hlavních toků povodí, které si z velké části
zachovávají bystřinný charakter, bylo v minulosti třeba na značné délce
upravit. Ve středních a dolních úsecích od profilů Krnov na řece Opavě,
Hradec n/M na Moravici, Mankovice na Odře, Vratimov na Ostravici a Karviná
na Olši nabývají toky dílčího povodí Horní Odry spíše nížinného charakteru
s plošně rozsáhlejším záplavovým územím, které na území Ostravsko -
karvinské aglomerace bylo výrazněji omezeno ohrázováním.

Celkově lze říci, že toky v Ostravské pánvi, v jednom
z nejprůmyslovějších regionů ČR, jsou mimořádně silně ovlivněny lidskou
činností, a to nejen regulacemi svých koryt z důvodu protipovodňové ochrany,
ale na určité délce (kolem 115 km) i důlními vlivy, poklesy zemského povrchu
v důsledku hlubinné těžby uhlí. Jen na hlavních tocích dílčího povodí Horní
Odry – na Olši, Ostravici, Odře, Opavě a Moravici – je upraveno 31,5 % jejich
celkové délky. Nejdelším neupraveným úsekem vodního toku v dílčím povodí
je řeka Odra mezi Ostravou a městem Odry v území CHKO Poodří. Toto
území se zachovalými nivními ekosystémy umožňuje pravidelné bezeškodné
rozlivy a má významnou retenční kapacitu. Z tohoto hlediska významnější vliv
mají i inundační prostory na dolní a horní Opavě (mezi městy Ostrava, Opava

Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysá Hora (1323 m n.m.)

Skalní výchoz beskydského flyše v korytě
řeky Morávky
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a Krnov) a dále na dolní Olši pod jejím soutokem s Petrůvkou až do Bohumína.
Z uvedeného vyplývá, že vodohospodářsky problematičtější je beskydská část toků, která se navíc vyznačuje největší rozkolísaností průtoků. Na tocích

v české kotlině se rozkolísanost – poměr nejmenšího a největšího průtoku – pohybuje na středních tocích v rozmezí 1:200 – 500, v beskydských povodích
Ostravice a Olše je rozkolísanost kolem 1:2 000, na Morávce dokonce až 1:4 000 a extrémní poměr 1:6 000 se vyskytuje na horním toku Ostravice.

Lesnatost dílčího povodí Horní Odry činí 36,7 % plochy lesa z celkové rozlohy, tzn. je nad celostátním průměrem (cca 33 %) a patří k nejvyšším v ČR.
Celkový počet obyvatel v dílčím povodí Horní Odry v ČR činí téměř 1,25 miliónu, střední hustota osídlení je 200 obyvatel na 1 km2, což je výrazně více

než celostátní průměr (134 obyvatel na 1 km2).

Humanizace nábřeží  Ostravice v Ostravě. Součástí bylo
prodloužení odpadovodu celulózky Biocel Paskov

a zaústění do řeky Odry. Odpadovod byl uložen pod
úroveň bermy průtočného profilu
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 Kapitola I. rovněž vysvětluje některé nejpoužívanější základní pojmy
rozdělené do části vod povrchových a podzemních a chráněných oblastí vázaných na
vodu. Mezi nejdůležitější patří pojem vodních útvarů (VÚ), přičemž plánování v oblasti
vod operuje s dvojími druhy vodních útvarů. S vodními útvary povrchových vod a útvary
vod podzemních. Útvary vod povrchových se člení na útvary kategorie řeka a útvary
kategorie jezero. Povrchový vodní útvar tvoří říční síť určité dílčí plochy povodí, v níž
dominujícím je její páteřní tok. Dále jsou rozlišeny na útvary přirozené a při větší míře
jejich ovlivnění lidskou činností na útvary tzv. silně ovlivněné.

Do dílčího povodí Horní Odry připadá celkem 109 vodních útvarů povrchových
vod, z nich 102 je zařazeno v kategorii řeka a 7 v kategorii jezero. Každý vodní útvar
má svůj číselný identifikátor, a aby orientace v plánu byla jednodušší a přehlednější,
bylo zavedeno i pracovní číslování útvarů. Útvary jsou očíslovány v hydrologickém
sledu od 1 do 109 a na toto číslování se pak informace v tabulkové části a v mapách
plánu vesměs odkazují.

Útvary podzemních vod jsou členěny na tzv. útvary svrchní a hlavní. V dílčím
povodí Horní Odry je identifikováno celkem 14 útvarů podzemních vod, z toho 3 útvary
svrchní a 11 útvarů hlavních.

Vodní útvary povrchových vod v dílčím povodí Horní Odry

Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru Název vodního útvaru Název páteřního toku

Plocha
povodí VÚ

[km2]

1 HOD_0010 Odra od pramene po Libavský potok Odra 44,69
2 HOD_0020 Libavský potok od pramene po ústí do toku Odra Libavský potok 59,07
3 HOD_0030 Odra od toku Libavský potok po tok Budišovka Odra 113,37
4 HOD_0040 Budišovka od pramene po ústí do toku Odra Budišovka 62,57
5 HOD_0050 Luha od pramene po ústí do toku Odra Luha 95,66
6 HOD_0060 Odra od toku Budišovka po tok Jičínka Odra 239,74
7 HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně Jičínka 70,34
8 HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra                                                           SO Jičínka 42,94
9 HOD_0090 Husí potok od pramene po ústí do toku Odra Husí potok 142,00
10 HOD_0100 Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra Sedlnice 58,03
11 HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí do toku Odra Bílovka 137,29
12 HOD_0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina Odra 98,06
13 HOD_0130 Lubina od pramene po tok Lomná včetně Lubina 47,56
14 HOD_0140 Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina Tichávka 26,47
15 HOD_0150 Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odra Lubina 120,78

Osoblažská nížina  leží mimo dosah vodohospodářské soustavy povodí Odry a je
v zásobení pitnou vodou odkázaná jen na kvarterní sedimenty
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru Název vodního útvaru Název páteřního toku

Plocha
povodí VÚ

[km2]
16 HOD_0160 Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odra Ondřejnice 95,80
17 HOD_0170 Porubka od pramene po ústí do toku Odra Porubka 55,28
18 HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava SO Odra 106,42
19 HOD_0190 Černá Opava od pramene po tok Střední Opava Černá Opava 57,80
20 HOD_0200 Střední Opava od pramene po tok Bílá Opava Střední Opava 54,46
21 HOD_0210 Bílá Opava od pramene po tok Střední Opava Bílá Opava 27,71
22 HOD_0220 Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetně Opava 135,95
23 HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice Opava 93,70
24 HOD_0240 Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně Opavice 107,57
25 HOD_0250 Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice Opavice 86,15
26 HOD_0260 Čižina od pramene po ústí do toku Opava SO Čižina 102,48
27 HOD_0270 Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava Heraltický potok 50,54
28 HOD_0280 Velká od pramene po ústí do toku Opava Velká 39,85
29 HOD_0290 Opava od Opavice po Plšťský potok včetně SO Opava 164,21
30 HOD_0300 Opava od toku Plšťský potok po tok Moravice Opava 24,31
31 HOD_0310 Moravice od pramene po Bělokamenný potok včetně Moravice 44,49
32 HOD_0320 Podolský potok od pramene po ústí do toku Moravice Podolský potok 81,47
33 HOD_0330 Moravice od toku Bělokamenný potok po vzdutí nádrže Slezská Harta Moravice 118,48
34 HOD_0340 Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice Kočovský potok 49,23
35 HOD_0350 Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta Černý potok 93,87
36 HOD_0365_J Nádrž Slezská Harta na toku Moravice SO Moravice 77,24
37 HOD_0370 Lobník od pramene po vzdutí nádrže Kružberk  SO Lobník 51,05
38 HOD_0385_J Nádrž Kružberk na toku Moravice  SO Moravice 49,42
39 HOD_0390 Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice Hvozdnice 164,21
40 HOD_0400 Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava SO Moravice 170,57
41 HOD_0410 Opusta od pramene po ústí do toku Opava Opusta 57,02
42 HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odra Opava 185,83
43 HOD_0430 Odra od toku Opava po tok Ostravice SO Odra 40,32
44 HOD_0440 Černá Ostravice od pramene po tok Bílá Ostravice Černá Ostravice 29,07
45 HOD_0450 Ostravice a Bílá Ostravice od pramene po vzdutí nádrže Šance Ostravice 46,53
46 HOD_0460 Řečice od pramene po vzdutí nádrže Šance Řečice 21,41
47 HOD_0475_J Nádrž Šance na toku Ostravice SO Ostravice 49,58
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru Název vodního útvaru Název páteřního toku

Plocha
povodí VÚ

[km2]
48 HOD_0480 Ostravice od hráze nádrže Šance po tok Čeladenka SO Ostravice 30,84
49 HOD_0490 Frýdlantská Ondřejnice od pramene po ústí do toku Čeladenka Frýdlantská Ondřejnice 16,39
50 HOD_0500 Čeladenka od pramene po ústí do Ostravice Čeladenka 43,68
51 HOD_0510 Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka Ostravice 81,72
52 HOD_0520 Morávka od pramene po vzdutí nádrže Morávka Morávka 43,21
53 HOD_0535_J Nádrž Morávka na toku Morávka SO Morávka 20,61
54 HOD_0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice Morávka 28,30
55 HOD_0550 Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka Mohelnice 36,53
56 HOD_0560 Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice Morávka 27,02
57 HOD_0570 Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná Olešná 26,25
58 HOD_0585_J Nádrž Olešná na toku Olešná SO Olešná 6,96
59 HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice SO Olešná 29,83
60 HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina Ostravice 81,75
61 HOD_0610 Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice Lučina 31,84
62 HOD_0625_J Nádrž Žermanice na toku Lučina SO Lučina 13,57
63 HOD_0630 Říčky od pramene po ústí do toku Lučina Říčky 23,46
64 HOD_0640 Sušanka od pramene po ústí do toku Lučina Sušanka 31,46
65 HOD_0650 Venclůvka od pramene po ústí do toku Lučina Venclůvka 25,74
66 HOD_0660 Datyňka od pramene po ústí do toku Lučina Datyňka 13,32
67 HOD_0670 Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice SO Lučina 57,03
68 HOD_0680 Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra SO Ostravice 10,20
69 HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra Stružka 62,72
70 HOD_0700 Odra od Ostravice po státní hranici SO Odra 23,05
71 HOD_0710 Bečva od pramene po státní hranici Bečva 29,70
72 HOD_0720 Odra od státní hranice po tok Olše Odra 34,92
73 HOD_0730 Olše od státní hranice po tok Lomná Olše 37,48
74 HOD_0740 Lomná od pramene po ústí do Olše Lomná 70,37
75 HOD_0750 Hluchová od pramene po ústí do Olše Hluchová 37,36
76 HOD_0760 Tyra od pramene po ústí do Olše Tyra 31,56
77 HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka Olše 152,36
78 HOD_0780 Ropičanka od pramene po ústí do Olše Ropičanka 36,20
79 HOD_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice SO Olše 98,19
80 HOD_0800 Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlicko Stonávka 68,99
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru Název vodního útvaru Název páteřního toku

Plocha
povodí VÚ

[km2]
81 HOD_0815_J Nádrž Těrlicko na toku Stonávka SO Stonávka 14,27
82 HOD_0820 Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do Olše SO Stonávka 34,88
83 HOD_0830 Karvinský potok od pramene po ústí do Olše Karvinský potok 20,50
84 HOD_0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka Olše 48,39
85 HOD_0850 Petrůvka od státní hranice po ústí do Olše Petrůvka 151,55
86 HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše Lutyňka 29,03
87 HOD_0870 Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra SO Olše 28,97
88 HOD_0880 Pština od státní hranice po státní hranici Pština 25,48
89 HOD_0890 Oldřišovský potok od pramene po státní hranici Oldrišovský potok 79,08
90 HOD_0900 Pišťský potok od pramene po státní hranici Píšťský potok 31,11
91 HOD_0910 Osoblaha od pramene po Liptaňský potok včetně Osoblaha 96,17
92 HOD_0920 Hrozová od pramene po ústí do toku Osoblaha Hrozová 53,88
93 HOD_0930 Zlatý potok od pramene po státní hranici Zlatý potok 26,05
94 HOD_0940 Prudník od státní hranice po ústí do toku Osoblaha Prudník 110,23
95 HOD_0950 Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hranici Osoblaha 66,89
96 HOD_0960 Bílá voda od pramene po státní hranici Bílá voda 36,99
97 HOD_0970 Hoštický potok od pramene po státní hranici Hoštický potok 17,86
98 HOD_0980 Javornický potok od pramene po státní hranici Javornický potok 19,72
99 HOD_0990 Račí potok od pramene po státní hranici Račí potok 31,11

100 HOD_1000 Bílý potok od pramene po státní hranici Bílý potok 24,78
101 HOD_1010 Vojtovický potok od pramene po státní hranici Vojtovický potok 43,42
102 HOD_1020 Lánský potok od pramene po státní hranici Lánský potok 24,75
103 HOD_1030 Vidnávka od pramene po Černý potok Vidnavka 86,52
104 HOD_1040 Černý potok od pramene po tok Vidnávka Černý potok 62,63
105 HOD_1050 Vidnávka od toku Černý potok po státní hranici Vidnavka 14,80
106 HOD_1060 Staříč od pramene po ústí do toku Bělá Staříč 53,26
107 HOD_1070 Bělá od pramene po Staříč Bělá 119,64
108 HOD_1080 Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá Olešnice 37,73
109 HOD_1090 Bělá od toku Staříč po státní hranici SO Bělá 67,67

PL_11 PL_11 Zbojnička po státní hranici Zbojnička 7,59
PL_20 PL_20 Heřmanický potok po státní hranici Heřmanický potok 16,00
PL_30 PL_30 Kunětička po státní hranici Kunětička 23,15

Poznámka : Modře jsou označeny vodní útvary kategorie jezero, SO – vodní útvary vymezené jako silně ovlivněné (více na str.23)
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Zvláštní postavení mají tzv. říční segmenty PL_11, PL_20 a PL_30 (v hraničním prostoru okrajových přítoků Odry), které byly vymezeny tři, na Hlučínsku
Zbojnička, v podhůří Rychlebských hor Heřmanický potok a pod Žulovskou pahorkatinou Kunětička. Jsou to malá povodí drobných vodních toků, které
nevytvořily vodní útvar kategorie řeka, ale popis jejich vodotečí má význam pro Polskou stranu, kde je již vodní útvar vymezen.

Suchá nádrž Lutyně v Dolní Lutyni na Lutyňce tlumí přívalové povodně a zmírňuje jejich následky jak v Dolní Lutyni,
tak v Bohumíně – Nové Vsi
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Vodní útvary podzemních vod v dílčím povodí Horní Odry
ID útvaru

podzemních
vod

Název útvaru podzemních vod Plocha
[km2]

Typ
zvodnění

Mocnost
kolektoru

Typ útvarů
podzemních

vod
Geologický typ

15100 Kvartér Odry 262,9 souvislé 5 až 50 svrchní kvartér
15200 Kvartér Opavy 124,7 souvislé 5 až 50 svrchní kvartér
15500 Kvartér Opavské pahorkatiny 301,6 souvislé 5 až 30 svrchní kvartér, neogén
22120 Oderská brána 307,2 lokální >300 hlavní neogén
22610 Ostravská pánev – ostravská část 249,5 lokální >1000 hlavní neogén, svrchní karbon
22620 Ostravská pánev – karvinská část 139,1 lokální >1000 hlavní neogén, svrchní karbon
32110 Flyš v povodí Olše 515,5 lokální >1000 hlavní křída, paleogén
32121 Flyš v povodí Ostravice 676,8 lokální >1000 hlavní křída, paleogén

32122 Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina 23 lokální >1000 hlavní paleozoikum, proterozoikum,
krystalinikum

32130 Flyš v mezipovodí Odry 554,6 lokální >1000 hlavní křída, paleogén

64311 Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní
část 553,3 lokální n/a hlavní krystalinikum

64312 Krystalinikum severní části Východních Sudet –
severozápadní část 369,6 lokální n/a hlavní krystalinikum

66111 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 2776,2 lokální n/a hlavní karbon

66112 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí
do toku Odra 90,2 lokální n/a hlavní karbon

Optimální stav krajiny na příkladu
Podbeskydské pahorkatiny

Neupravený úsek vodního toku
Odra pod soutokem

s Budišovkou
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Kapitola I. plánu rovněž rozvádí Rámcovou směrnicí zavedený pojem
tzv. chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí a pro dílčí povodí Horní Odry
je pak blíže charakterizuje. Mezi chráněné oblasti jsou řazeny:

· území vyhrazená k odběru vody pro lidskou spotřebu,
· území vymezená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných

na vodní prostředí,
· útvary určené jako rekreační vody včetně oblastí vymezených jako vody

ke koupání,
· zranitelné oblasti, citlivé oblasti,
· zvláště chráněná území, jako evropsky významné lokality a ptačí oblasti

soustavy Natura 2000, a nad rámec požadovaný Směrnicí byly přidány
Ramsarské mokřady (podle Ramsarské úmluvy o ochraně mezinárodně
významných mokřadů, zejména pro ochranu vodního ptactva).

Přirozený štěrkonosný tok Morávky v Nižních
Lhotách

Bobří hráz na Pustějovském
potoce v CHKO Poodří



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

22



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

23

U povrchových vod kategorie řeka bylo provedeno vymezení tzv. silně ovlivněných vodních útvarů, což jsou útvary, které mají v důsledku fyzických
změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter a nemohou proto splňovat parametry dobrého ekologického stavu. Pro určení silně
ovlivněných vodních útvarů je potřeba mít k dispozici:

· vymezení útvarů povrchových vod s rozlišením na kategorii řeka a jezero,
· určení umělých útvarů povrchových vod,
· vyhodnocení významnosti morfologických úprav pro všechny útvary kategorie řeka včetně informací o užívání, týkajících se

významných morfologických úprav,
· hodnocení ekologického stavu pro všechny vodní útvary.

Vyhodnocení silně ovlivněných vodních útvarů se skládá ze dvou fází:
1. Předběžné určení silně ovlivněných vodních útvarů na základě vyhodnocení významnosti morfologických úprav a základních informací o užívání.
2. Definitivní určení silně ovlivněných vodních útvarů podle výsledků hodnocení ekologického stavu a dalších podrobnějších ukazatelů.

Výsledkem analýzy je, že v dílčím povodí Horní Odry je ze 109 vodních útvarů 23 vymezeno jako silně ovlivněných, včetně 7 vodních útvarů kategorie
jezero. U těchto útvarů bylo analýzou prokázáno, že je nelze navrátit do přírodního stavu, protože by to znemožnilo nebo výrazně negativně ovlivnilo současné
užívání, nenahraditelné jinými akceptovatelnými způsoby, a opatření potřebná k dosažení dobrého stavu by byla obtížně technicky a ekonomicky realizovatelná.
Proto u těchto vodních útvarů bude cílem dosáhnout ne dobrého ekologického stavu, ale dobrého ekologického potenciálu.

Významný vodní tok Olše na státní hranici
České republiky s Polskem v Bukovci
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II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

Smyslem kapitoly II je zaměřit se na užívání vod a na určení vlivů, které mohou způsobovat nedosažení dobrého stavu vod. Jednotlivým vlivům byla
určena jejich významnost a podíl na zdrojích znečištění ve vodních útvarech. Pro užívání vod jsou naznačeny trendy vývoje do roku 2027, včetně zhodnocení
očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny. Vlivy působící na stav vod jsou hodnoceny zvlášť pro vody povrchové a zvlášť pro vody
podzemní.

V přehledu užívání povrchových vod jsou uvedeny všechny antropogenní i přírodní vlivy, které mohou mít dopad na stav útvarů, z nichž nejvýznamnější
jsou bodové a plošné zdroje znečištění, odběry vody, atmosférická depozice, regulace toků a jejich morfologické změny a další užívání vod.

V Plánu dílčího povodí Horní Odry byla hodnocena významná vypouštění a odběry vod sledovaná a zahrnutá do tzv. vodohospodářské bilance, v níž
se počítá s užíváním vod přesahujícím limit 6 000 m3 v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, přičemž jako referenční období jsou brány roky
2016-2018. V tomto období bylo v dílčím povodí Horní Odry sledováno celkem 484 vypouštění vod do vod povrchových (187 mil. m3/rok), z toho mezi
nejvýznamnější (množství v hodnoceném roce přesáhlo 500 tisíc m3) se řadí 24 komunálních zdrojů, 10 průmyslových a 22 ostatních zdrojů vypouštění
o celkovém množství 176,4 mil. m3 (viz graf). U odběrů povrchové vody bylo v dílčím povodí celkově evidováno 121 významných odběrů vody (132 mil. m3/rok),
dále pak 9 významných akumulací vody (objem větší než 1 mil. m3) s celkovým objemem 356 mil. m3 a 4 převody vody s ročním převedeným množstvím
62 mil. m3.

Pokud se jedná o základní odběry povrchové vody pro pitné a průmyslové účely, ty činily 67, resp. 65 mil. m3 vody za rok (viz graf).
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V rámci zpracování plánu byla provedena analýza plošného znečištění povrchových vod, které je kromě znečištění z bodových zdrojů jedním
z nejvýznamnějších vlivů, jenž určuje výslednou jakost vod a tím i stav vodních útvarů. Zejména pro některé ukazatele, jako je dusík, případně vybrané pesticidy,
představuje plošné znečištění hlavní zdroj zatížení vod. Z hlediska typů plošného znečištění představují jeho nejvýznamnější vstupy zdroje ze zemědělství
(dusík, fosfor a pesticidy), následované vstupy z atmosférické depozice (polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy aj.), nakonec to jsou vstupy látek přirozeného
původu (opět dusík a fosfor a navíc kovy).

Hodnocení hydromorfologické kvality toků bylo použito pro určení silně ovlivněných útvarů. Nejčastějšími překážkami pro migraci vodních živočichů
na vodních tocích jsou jezy a spádové objekty, které se s vyšší četností vyskytují v horních oblastech povodí. Většina z 906-ti příčných překážek, vyhodnocených
v dílčím povodí Horní Odry jako významné, není vybavena rybími přechody (cca 98 %). Upravené úseky, problematické z hlediska jejich morfologie, bude
ve většině případů nutno ponechat v současném stavu, aby zabezpečovaly i nadále jak stabilitu toku v antropogenně využívaném území, tak jeho patřičnou
ochranu před povodněmi. V lokalitách, kde současná situace umožňuje nápravu negativního morfologického ovlivnění toků, jsou navrhovány revitalizace úseků
těchto toků (kapitola VI).

Zaústění přečištěných odpadních vod do
Lučiny v Ostravě
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Z okruhu tzv. „dalšího užívání vod“ byly posuzovány vlivy plavby,
rekreace, rybníkářství, sportovního rybolovu, poddolování a využití vodní energie na 6 údolních nádržích a na dalších zhruba 80 říčních objektech.

V oblasti užívání podzemních vod byly posuzovány všechny vlivy, které mohou mít dopad na kvantitativní a chemický stav útvarů. Vlivy jsou členěny na
bodové a plošné zdroje znečištění, odběry vod, umělé doplňování, využití území v infiltračních oblastech a další užívání (ostatní vlivy).

Inventarizace bodových zdrojů znečištění podzemních vod byla zaměřena na stará kontaminovaná místa (staré zátěže a skládky), obsahující zvýšené
koncentrace relevantních nebezpečných látek. K analýze byl použit Systém evidence starých kontaminovaných míst (SEKM, dříve SEZ), který obsahuje
v současné době nejrozsáhlejší databázi skládek a starých ekologických zátěží v ČR. V dílčím povodí Horní Odry bylo identifikováno celkem 397 starých
kontaminovaných míst, z nichž bylo 69 vyhodnoceno jako významné. U nich byly nejčastějšími kontaminanty nebezpečné kovy, látky skupin PAU (polyaromaické
uhlovodíky), NEL (nepolární extrahovatelné látky – ropné látky) a anorganické sloučeniny.

Při posuzování významnosti plošného znečištění byly vybrány tyto skupiny látek - dusík ze zemědělské činnosti, relevantní pesticidy (aplikace
na plodiny), vybrané kovy a benzo(a)pyren z atmosférické depozice. Taktéž byla u útvarů podzemních vod hodnocená potenciální významnost přítomnosti kovů
a PAU z atmosférické depozice, která byla založena na údajích o koncentraci v ovzduší, o výskytu v mechu a přehledu nejvýznamnějších zdrojů emisí
do ovzduší. Stanovení bylo provedeno pro látky arsen, kadmium, olovo, rtuť, nikl a benzo(a)pyren.

Vodárenská nádrž Šance na řece Ostravici
zásobuje pitnou vodou obyvatele

Moravskoslezského kraje
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Místa nakládání s podzemními vodami byla rozdělena na odběry podzemních vod, což jsou vody dále využívané a na jiné nakládání s podzemními
vodami, kam se řadí různá sanační čerpání, snižování hladiny podzemní vody, snižování znečištění a podobné. Celkové odběry podzemní vody, v nichž
převažují odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou v referenčním období (2016-2018) dosáhly u sledovaných 228 subjektů ročního objemu 18,3 mil. m3.

Z dalších užívání podzemních vod je v dílčím povodí Horní Odry významnější vliv poddolování. Jedná se o vliv hlubinné těžby černého uhlí v Ostravsko
– karvinském kamenouhelném revíru. Vzájemné ovlivňování režimu podzemních vod v povrchových útvarech hornickou činností, pohybující se v hlubinných
útvarech karbonu, je relativně málo výrazné, protože oba režimy jsou od sebe vesměs vzájemně odizolovány. K jejich ovlivňování dochází pouze v omezeném
prostoru tzv. karbonských oken (např. na soutocích Ostravice s Lučinou a Odry s Ostravicí), kde tyto režimy spolu korespondují.

Větší ovlivnění u povrchových zvodní podzemních vod důlní těžbou se projevuje svými důsledky způsobenými poklesy terénu, kdy v řadě pokleslin
hladina podzemních vod vystoupí nad úroveň terénu. Tyto projevy po asanačních zásazích (nadvýšení terénu, haldování, vodohospodářské asanace ploch) již
prakticky ustaly v západní části revíru (Ostravsko), kde důlní těžba byla v posledních 15 letech utlumena, naopak prohlubují se ve východní části revíru
(Karvinsko), v oblasti dosud činných dolů.

Vyhodnocení vlivů na povrchové i podzemní vody probíhalo dle platných metodik nad měřenými parametry jednotlivých vlivů, ale pro komplexní
posouzení veškerých relevantních dopadů na vodní útvary bylo přistoupeno i k posouzení vlivů vyhodnocených na základě odborných odhadů. Pro jednotlivé
vlivy pak byla určena jejich významnost ve vodním útvaru a také spolehlivost získaných dat. Pro všechny útvary tak byly určeny vlivy, které způsobují nedosažení
dobrého stavu vodního útvaru.

Jde-li o určení vývojových trendů v užívání vod v období do roku 2027, u většiny z nich se předpokládá buď stagnace vývoje, nebo jeho velmi mírný
pokles. U znečištění vod emisemi by mělo dojít ke snížení vypouštěného znečištění.

Na území, které pokrývá Vodohospodářská soustava povodí
Odry (VHS PO), je zásobování obyvatelstva pitnou vodou v současnosti
zajištěno s mírou zabezpečenosti 99,7 % a zásobování průmyslu
provozní vodou se zabezpečeností 99,5 %. Pro nejbližší budoucnost
(rok 2027) bude možno tyto hodnoty i nadále udržet dosavadními zdroji,
které jsou v dílčím povodí Horní Odry pro tuto míru zabezpečenosti
vybudovány.

Povodí Odry, státní podnik se rovněž zabýval mírou
zabezpečenosti dodávky vody z dlouhodobého hlediska (do roku 2060)
s přihlédnutím ke klimatickým změnám a předpokládanému vývoji
odběrů vody. Za tímto účelem byly do simulačního modelu
Vodohospodářské soustavy povodí Odry promítnuty závěry studie
„Střední scénář klimatické změny pro vodní hospodářství v České
republice – území dílčího povodí Horní Odry“, kterou zpracoval
Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. Z výsledků prací státního
podniku Povodí Odry a Doc. Fošumpaura z ČVUT Praha vyplynulo, že
při řízení VHS PO podle priorit budou i přes dopady klimatické změny
na vodní hospodářství všechny požadavky na dodávku vody zajištěny
bezporuchově s téměř 100% zabezpečeností. Celý systém nyní
garantuje nadlepšovací účinek ve výši 8 m3/s při zohlednění
minimálních odtoků z nádrží, které jsou vázány na povolení k nakládání
s vodami.
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V současné době je řešeno posílení VHS PO o nadlepšovací účinek připravované údolní nádrže Nové Heřminovy na řece Opavě v rámci opatření na
horní Opavě, která by měla vzniknout kolem roku 2030. V dílčím povodí Horní Odry jsou dále dlouhodobě hájeny lokality pro stavbu vodních nádrží Spálov na
Odře, Spálené na Opavici a Horní Lomná na Lomné. Tyto jsou vymezeny jako území chráněná pro akumulaci vod podle Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod (LAPV) a základních zásad využití těchto území. V roce 2019 přistoupily ústřední vodoprávní úřady k prověření dalších možných
lokalit k posílení akumulace ve vodních nádržích ve vztahu ke Generelu LAPV. Státním podnikem Povodí Odry byly navrženy dvě nové menší lokality, a to
Rybník na vodním toku Rybník pro zmírnění povodní v Jeseníku nad Odrou a Stěbořice na vodním toku Velká ke zlepšení odtokových poměrů, zejména v Opavě
– Zlatníkách a Jaktaři.

Vizualizace připravované nádrže Stěbořice na vodním toku Velká
u města Opavy
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III. Monitoring a hodnocení stavu

Kapitola III se zabývá jak informacemi o monitorovacích sítích zřízených pro účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí s vazbou
na vodu, tak vyhodnocením tohoto stavu zvlášť pro útvary povrchových vod, pro útvary podzemních vod a pro chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.
Hodnocení stavu vod bylo prováděno za referenční období 2016–2018. Základním pilířem plánu v otázce sledování stavu vod a z něj pak celkového hodnocení
stavu vodních útvarů je Rámcový program monitoringu, který definuje náležitosti jednotlivých monitorovacích programů.

Síť profilů monitoringu povrchových vod je navržena tak, aby poskytla dostatečný přehled o stavu vod a vodních útvarů v celém dílčím povodí Horní
Odry. Sledování v rámci plánování se provádí na třech úrovních a to jako monitoring situační (12 monitorovacích míst v dílčím povodí, z toho 7 ve vodních
útvarech kategorie řeka, 5 kategorie jezero), provozní (118 monitorovacích míst, z toho 102 ve vodních útvarech kategorie řeka, 16 kategorie jezero)
a průzkumný (55 monitorovacích míst v dílčím povodí, z toho 45 ve vodních útvarech kategorie řeka, 10 kategorie jezero).

Situační monitoring, sledovaný jen na hlavních vybraných profilech, je co do rozsahu ukazatelů nejobsáhlejší, protože musí poskytovat dostatečný
přehled o všech metodikou zadaných ukazatelích a biologických složkách, aby bylo umožněno souhrnné zhodnocení vymezeného povodí. V dílčím povodí

Horní Odry je lokalizováno celkem 7 těchto profilů (dva na řece Odře - ve Svinově a v Bohumíně, 1 na řece
Moravici v ústí, 1 na Opavě v Ostravě Třebovicích, 1 profil na Ostravici v Ostravě, 1 na řece Olši v ústí
a poslední na řece Bělé v Mikulovicích). Situační monitoring útvarů kategorie jezero se v dílčím povodí Horní
Odry zaměřuje na 5 vybraných údolních nádrží - Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici, Šance na
Ostravici, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce.

Provozní monitoring povrchových vod na rozdíl od situačního je v podstatně větší hustotě prováděn
na každém existujícím vodním útvarů a zahrnuje sledování chemického a ekologického stavu/potenciálu
povrchových vod tak, aby poskytoval maximum rozhodujících podkladů pro hodnocení, pro sledování vlivů
působících na vodní útvary a aby poskytoval dostatečné informace pro posuzování změn stavu znečištění
vodních toků včetně identifikace jakéhokoliv významného vzestupného trendu koncentrací znečišťujících
látek.

Pro 102 útvarů kategorie řeka v dílčím povodí Horní Odry byl v každém z nich lokalizován
odpovídající profil monitoringu, který charakterizuje veškeré vlivy působící na jeho stav a jakost vody (tzv.
reprezentativní profil). Fyzikálně-chemické ukazatele jsou v rámci provozního monitoringu vesměs sledovány
12x ročně, vybrané prioritní a jiné znečišťující látky jsou sledovány 6x (Odra - Bohumín 12x), biologické
ukazatele 2 až 12x, radiologické ukazatele 12x. Jednotlivé útvary povrchových vod s podobnými podmínkami
morfologie koryt vodních toků a s podobnou mírou a typem antropogenních vlivů lze pro potřeby monitorování
slučovat do skupin, které mají společné místo sledování. Provozní monitoring útvarů kategorie jezero podléhá
samostatnému režimu a provádí se na 7 reprezentativních profilech v nádržích Kružberk, Slezská Harta,
Šance, Žermanice, Těrlicko, Morávka a Olešná jako směsný vzorek u hráze vodního díla.

Průzkumný monitoring povrchových vod se uplatňuje v případech, vyskytují-li se ve vodních útvarech
mimořádné jevy, případně nejsou-li známy jejich příčiny. Průzkumný monitoring se tedy zpracovává podle
potřeby a je ze své podstaty proměnlivý. Je navrhován na výustích bodových zdrojů znečištění a ve vodních
útvarech, kde konkrétní parametr či složka nesplňovaly dané limity nebo o nich nejsou vůbec žádné
informace. U většiny nádrží se zaměřuje také na celý její podélný profil.

Odběr vzorků povrchové vody na vodní nádrži Slezská
Harta
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Souhrnná tabulka o počtu míst situačního a provozního monitoringu na povrchových vodách v dílčím povodí Horní Odry

Kategorie útvarů povrchových vod Počet útvarů
celkem

Počet monitorovacích míst
situačního monitoringu

Počet monitorovacích míst
provozního

a průzkumného monitoringu
Kategorie řeka 102 7 147

Kategorie jezero 7 5 26
Celkem 109 12 173
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Monitoring podzemních vod je provozován ČHMÚ a dělí se na monitorovací síť chemického stavu – situační monitoring (22 monitorovacích míst)
a na monitoring kvantitativního stavu (161 monitorovacích míst).
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Mezi nejvýznamnější kroky při tvorbě plánu patří hodnocení stavu útvarů povrchových a útvarů podzemních vod. Každý z těchto dvou typů se hodnotí
podle dvou kritérií:

útvary povrchových vod podle útvary podzemních vod podle
- stavu chemického - stavu chemického
- stavu ekologického - stavu kvantitativního

Celkový stav útvaru povrchových vod se určuje jako horší výsledek hodnocení stavu chemického a ekologického (u silně ovlivněného vodního útvaru
je namísto ekologického stavu určován ekologický potenciál), přičemž stavy jsou určeny syntézou výsledků hodnocení jednotlivých složek. Samotné hodnocení
je postaveno na porovnání sledovaných údajů v rámci výše popsaného monitoringu (plán vychází z výsledků sledování v referenčním období 2016–2018)
s limitními hodnotami a kritérii pro ten který druh útvaru. Hodnocení je provedeno vždy podle zásady „jeden nevyhovující ukazatel (složka stavu) = nevyhovuje
celý vodní útvar“. Hodnocení stavu útvarů povrchových vod je prováděno v místě, které reprezentuje všechny vlivy na vodní útvar působící (reprezentativní
profil).

Výsledkem hodnocení chemického stavu je, že buď stav útvaru je
dobrý, nebo došlo k nedosažení dobrého stavu. Pokud ve vodním útvaru nebyl
monitorován žádný z ukazatelů chemického stavu, jeho stav je označen jako
neznámý. Po provedené syntéze hodnocení jednotlivých složek ekologického
stavu je vodní útvar hodnocen na pětistupňové škále (1 - velmi dobrý stav, 2 -
dobrý stav, 3 - střední stav, 4 - poškozený stav, 5 - zničený stav, neznámý).
U vodních útvarů silně ovlivněných není možné dosáhnout dobrého
ekologického stavu, místo toho je proto u nich určován ekologický potenciál.
Škála hodnocení ekologického potenciálu je čtyřstupňová (2 - dobrý a lepší
potenciál, 3 - střední potenciál, 4 - poškozený potenciál, 5 - zničený potenciál,
neznámý). Aby mohl být stav vodního útvaru označen za dobrý, musí
dosahovat dobrého chemického stavu, a zároveň nejhůře dobrého
ekologického stavu (nebo dobrého a lepšího ekologického potenciálu).

Chemický stav je hodnocen u všech útvarů povrchových vod stejně a je
určený na základě hodnocení koncentrací prioritních látek uvedených ve
Směrnici 2013/39/EU. Metodická změna oproti předchozímu plánovacímu
období nastala v případě hodnocení kovů niklu a olova, ve shodě se směrnicí
2013/39/EU a nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Ve III. plánovacím cyklu je
hodnocena biodostupná forma těchto kovů, a to postupem podle „Metodiky
odvození biologicky dostupných koncentrací vybraných kovů pro potřeby
hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod“, zpracované v roce
2019.

Z hlediska chemického stavu je v dílčím povodí Horní Odry, pro téměř
všechny vodní útvary (ze 109-ti hodnocených vodních útvarů) vyhodnoceno
nedosažení dobrého chemického stavu, s výjimkou 2 VÚ kategorie jezero a 1
VÚ v kategorii řeka. Nejvíce nevyhovujících ukazatelů je ze skupiny
polycyklických aromatických uhlovodíků (fluoranthen, benzo[a]pyren,

Schéma hodnocení stavu vodních útvarů
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benzo[b]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluoranthen). U těchto látek byly Směrnicí 2013/39/EU výrazně zpřísněny limitní imisní hodnoty norem
environmentální kvality (NEK), což platilo již ve druhém plánovacím cyklu.

Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod

Počet útvarů Dosažen dobrý
stav

Nedosažen dobrý
stav Neznámý stav

Počet útvarů kategorie řeka 1 101 0
Počet útvarů kategorie jezero 2 5 0

Ekologický stav je hodnocen v souladu s požadavky Rámcové směrnice u přirozených útvarů
povrchových vod. U útvarů silně ovlivněných, kterými jsou některé říční vodní útvary a všechny vodní útvary
typu jezero, je namísto ekologického stavu hodnocen ekologický potenciál. Výsledný ekologický
stav/potenciál je určen horším z výsledků hodnocení biologických složek, fyzikálně-chemických ukazatelů
podporujících tyto složky a dalších specifických látek, které jsou pro život vodních organizmů nežádoucí.
Podpůrnou složkou hodnocení je hydromorfologie. Výsledky hydromorfologické složky do celkového
hodnocení nevstupují s výjimkou útvarů, které jsou ve velmi dobrém stavu či maximálním potenciálu. Útvar povrchové vody může dosáhnout velmi dobrého
ekologického stavu či ekologického potenciálu pouze tehdy, jsou-li všechny relevantní složky, včetně hydromorfologické, ve velmi dobrém stavu nebo
maximálním ekologickém potenciálu.

Mezi hodnocené biologické složky ekologického stavu patří makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, makrofyta a ryby. Všeobecné fyzikálně–
chemické ukazatele ekologického stavu/potenciálu jsou hodnoceny na základě pěti okruhů předepsaných Rámcovou směrnicí pro teplotní poměry, kyslíkové
poměry, solnost, acidobazický stav a živinové podmínky. Významný dopad na výsledky hodnocení ekologického stavu vodních útvarů kategorie řeka má změna
použitých limitů pro hodnocení fyzikálně-chemických složek. Použitá Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů
povrchových vod tekoucích (Rosendorf, 2011) byla využita pro druhé i pro třetí plánovací období, ale ve II. plánovacím období byly využity relaxované (mírnější)
limity. Ve III. plánovacím období pak byly použity limity v plné výši. Oproti předchozímu období tak i přes řadu realizovaných opatření na zlepšení ekologického
stavu dochází ke zhoršení hodnocení stavu této složky ekologického stavu. Specifické znečišťující látky tvoří řada syntetických a nesyntetických látek (kovy,
pesticidy, biocidy, polycyklické aromatické uhlovodíky,…), které nepatří do seznamu látek prioritních.

Hodnocení ekologického stavu

Celkem VÚ Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav Poškozený
stav

Zničený
stav

Neznámý
stav

86 0 5 60 14 7 0

Hodnocení ekologického potenciálu

Dobrý a lepší EP Střední EP Poškozený EP Zničený EP Neznámý
stav Celkem VÚ

HMWB  řeka 0 14 2 0 0 16
HMWB  jezero 5 2 0 0 0 7
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Z biologických složek byl nejčastěji hodnocen makrozoobentos a fytobentos, které byly spolu s rybami složkami způsobujícími horší než dobrý
ekologický stav/potenciál. Ze všeobecných fyzikálně–chemických ukazatelů byl limit nejvíce překračován u celkového fosforu a amoniakálního a dusičnanového
dusíku. Z hlediska specifických znečišťujících látek byly nejproblémovějšími ukazateli opět kongenery polyaromatických uhlovodíků fenantren a pyren, z kovů
potom železo a mangan.

Po konečné syntéze hodnocení výsledků chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu byl z celkového počtu 109 útvarů povrchových vod
vyhodnocen 1 útvar v dobrém stavu a 108 útvarů v nevyhovujícím stavu. Nicméně se musí konstatovat, že z dlouhodobého pohledu dochází neustále
k postupnému zlepšování stavu vod v dílčím povodí Horní Odry.

Vodní tok Osoblaha - střední ekologický stav
útvaru povrchové vody kategorie řeka
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Vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod
Pracovní
číslo VÚ

Identifikátor
vodního útvaru Název vodního útvaru Chemický stav Ekologický

stav/potenciál
Celkové

hodnocení
1 HOD_0010 Odra od pramene po Libavský potok nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
2 HOD_0020 Libavský potok od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
3 HOD_0030 Odra od toku Libavský potok po tok Budišovka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
4 HOD_0040 Budišovka od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
5 HOD_0050 Luha od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
6 HOD_0060 Odra od toku Budišovka po tok Jičínka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
7 HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
8 HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený potenciál nevyhovující
9 HOD_0090 Husí potok od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

10 HOD_0100 Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
11 HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
12 HOD_0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
13 HOD_0130 Lubina od pramene po tok Lomná včetně nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
14 HOD_0140 Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
15 HOD_0150 Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
16 HOD_0160 Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
17 HOD_0170 Porubka od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
18 HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
19 HOD_0190 Černá Opava od pramene po tok Střední Opava nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
20 HOD_0200 Střední Opava od pramene po tok Bílá Opava nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
21 HOD_0210 Bílá Opava od pramene po tok Střední Opava nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
22 HOD_0220 Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetně nedosažení dobrého stavu dobrý stav nevyhovující
23 HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice nedosažení dobrého stavu dobrý stav nevyhovující
24 HOD_0240 Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

25 HOD_0250 Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku
Mohla od státní hranice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

26 HOD_0260 Čižina od pramene po ústí do toku Opava nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
27 HOD_0270 Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
28 HOD_0280 Velká od pramene po ústí do toku Opava nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
29 HOD_0290 Opava od Opavice po Plšťský potok včetně nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
30 HOD_0300 Opava od toku Plšťský potok po tok Moravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
31 HOD_0310 Moravice od pramene po Bělokamenný potok včetně nedosažení dobrého stavu dobrý stav nevyhovující
32 HOD_0320 Podolský potok od pramene po ústí do toku Moravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
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Pracovní
číslo VÚ

Identifikátor
vodního útvaru Název vodního útvaru Chemický stav Ekologický

stav/potenciál
Celkové

hodnocení
33 HOD_0330 Moravice od toku Bělokamenný potok po vzdutí nádrže Slezská Harta nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
34 HOD_0340 Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
35 HOD_0350 Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

36 HOD_0365_J Nádrž Slezská Harta na toku Moravice nedosažení dobrého stavu dobrý a lepší
potenciál nevyhovující

37 HOD_0370 Lobník od pramene po vzdutí nádrže Kružberk nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující

38 HOD_0385_J Nádrž Kružberk na toku Moravice dobrý dobrý a lepší
potenciál dobrý

39 HOD_0390 Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
40 HOD_0400 Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
41 HOD_0410 Opusta od pramene po ústí do toku Opava nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
42 HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
43 HOD_0430 Odra od toku Opava po tok Ostravice nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
44 HOD_0440 Černá Ostravice od pramene po tok Bílá Ostravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
45 HOD_0450 Ostravice a Bílá Ostravice od pramene po vzdutí nádrže Šance nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
46 HOD_0460 Řečice od pramene po vzdutí nádrže Šance nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

47 HOD_0475_J Nádrž Šance na toku Ostravice nedosažení dobrého stavu dobrý a lepší
potenciál nevyhovující

48 HOD_0480 Ostravice od hráze nádrže Šance po tok Čeladenka nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
49 HOD_0490 Frýdlantská Ondřejnice od pramene po ústí do toku Čeladenka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
50 HOD_0500 Čeladenka od pramene po ústí do Ostravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
51 HOD_0510 Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
52 HOD_0520 Morávka od pramene po vzdutí nádrže Morávka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

53 HOD_0535_J Nádrž Morávka na toku Morávka nedosažení dobrého stavu dobrý a lepší
potenciál nevyhovující

54 HOD_0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
55 HOD_0550 Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
56 HOD_0560 Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
57 HOD_0570 Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná dobrý poškozený stav nevyhovující
58 HOD_0585_J Nádrž Olešná na toku Olešná nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
59 HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
60 HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
61 HOD_0610 Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující

62 HOD_0625_J Nádrž Žermanice na toku Lučina nedosažení dobrého stavu dobrý a lepší
potenciál nevyhovující

63 HOD_0630 Říčky od pramene po ústí do toku Lučina nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

39

Pracovní
číslo VÚ

Identifikátor
vodního útvaru Název vodního útvaru Chemický stav Ekologický

stav/potenciál
Celkové

hodnocení
64 HOD_0640 Sušanka od pramene po ústí do toku Lučina nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
65 HOD_0650 Venclůvka od pramene po ústí do toku Lučina nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
66 HOD_0660 Datyňka od pramene po ústí do toku Lučina nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
67 HOD_0670 Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice nedosažení dobrého stavu poškozený potenciál nevyhovující
68 HOD_0680 Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
69 HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
70 HOD_0700 Odra od Ostravice po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
71 HOD_0710 Bečva od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
72 HOD_0720 Odra od státní hranice po tok Olše nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
73 HOD_0730 Olše od státní hranice po tok Lomná nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
74 HOD_0740 Lomná od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu dobrý stav nevyhovující
75 HOD_0750 Hluchová od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
76 HOD_0760 Tyra od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
77 HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
78 HOD_0780 Ropičanka od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
79 HOD_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
80 HOD_0800 Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlicko nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
81 HOD_0815_J Nádrž Těrlicko na toku Stonávka dobrý střední potenciál nevyhovující
82 HOD_0820 Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
83 HOD_0830 Karvinský potok od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
84 HOD_0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
85 HOD_0850 Petrůvka od státní hranice po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
86 HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
87 HOD_0870 Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující
88 HOD_0880 Pština od státní hranice po státní hranici nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
89 HOD_0890 Oldřišovský potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu poškozený stav nevyhovující
90 HOD_0900 Pišťský potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu zničený stav nevyhovující
91 HOD_0910 Osoblaha od pramene po Liptaňský potok včetně nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
92 HOD_0920 Hrozová od pramene po ústí do toku Osoblaha nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
93 HOD_0930 Zlatý potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
94 HOD_0940 Prudník od státní hranice po ústí do toku Osoblaha nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
95 HOD_0950 Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
96 HOD_0960 Bílá voda od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
97 HOD_0970 Hoštický potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
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Pracovní
číslo VÚ

Identifikátor
vodního útvaru Název vodního útvaru Chemický stav Ekologický

stav/potenciál
Celkové

hodnocení
98 HOD_0980 Javornický potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
99 HOD_0990 Račí potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
100 HOD_1000 Bílý potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
101 HOD_1010 Vojtovický potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
102 HOD_1020 Lánský potok od pramene po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
103 HOD_1030 Vidnávka od pramene po Černý potok nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
104 HOD_1040 Černý potok od pramene po tok Vidnávka nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
105 HOD_1050 Vidnávka od toku Černý potok po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
106 HOD_1060 Staříč od pramene po ústí do toku Bělá nedosažení dobrého stavu dobrý stav nevyhovující
107 HOD_1070 Bělá od pramene po Staříč nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
108 HOD_1080 Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá nedosažení dobrého stavu střední stav nevyhovující
109 HOD_1090 Bělá od toku Staříč po státní hranici nedosažení dobrého stavu střední potenciál nevyhovující

Neupravený úsek dolní Odry mezi Starým Bohumínem a ústím řeky Olše byl pro
svůj přirozený ráz vyhlášen jako přírodní památka Hraniční meandry Odry
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Také k hodnocení stavu útvarů podzemních vod se přistupuje ze dvou hledisek, kvantitativní stav je vyjádřením stupně ovlivnění útvaru podzemní
vody přímými nebo nepřímými odběry vody, chemický stav je vyjádřen porovnáním s limitními hodnotami vybraných chemických substancí a látek. V rámci
hodnocení chemického stavu byly zvlášť také vyhodnoceny trendy polutantů v podzemních vodách.

Po syntéze těchto dvou hledisek z celkem 14 útvarů podzemních vod, nacházejících se na území dílčího povodí Horní Odry, je, jde-li o chemický stav,
nevyhovujících 6 vodních útvarů, přičemž se jedná o všechny tři svrchní útvary, útvary Ostravské pánve a Oderské brány. Z hlediska kvantitativního stavu je
situace mnohem příznivější. Jen kvartér Odry byl vyhodnocen v nevyhovujícím stavu. Ostatních 10 hodnocených VÚ se nachází v dobrém stavu.
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Vyhodnocení stavu útvarů podzemních vod
ID útvaru VÚ Název útvaru podzemních vod Kvantitativní stav Chemický stav

15100

sv
rc

hn
í Kvartér Odry nehodnoceno nevyhovující

15200 Kvartér Opavy dobrý nevyhovující

15500 Kvartér Opavské pahorkatiny dobrý nevyhovující

22120

hl
av

ní

Oderská brána dobrý nevyhovující

22610 Ostravská pánev - ostravská část dobrý nevyhovující

22620 Ostravská pánev - karvinská část dobrý nevyhovující

32110 Flyš v povodí Olše dobrý dobrý

32121 Flyš v povodí Ostravice dobrý dobrý

32122 Flyš v povodí Ostravice - Říčky po ústí do toku Lučina dobrý dobrý

32130 Flyš v mezipovodí Odry dobrý dobrý

64311 Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část dobrý dobrý

64312 Krystalinikum severní části Východních Sudet - severozápadní část dobrý dobrý

66111 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry dobrý dobrý

66112 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odra dobrý dobrý

Specifickou kategorií je hodnocení chráněných oblastí, kde ukazatele, limity a postupy pro hodnocení jejich stavu jsou (až na výjimky), určeny
transpozicí směrnic Evropského společenství a liší se podle účelu ochrany.

Mezi chráněná území patří území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu, kde jsou stanoveny příslušné požadavky na jakost odebírané surové
vody pro pitné účely.

Jako rekreační oblasti byly v České republice vymezeny koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě. Tady jsou ukazatele a limity pro hodnocení určeny
příslušnými českými předpisy o ochraně veřejného zdraví. Jimi se stanoví hygienické požadavky pro tyto oblasti.

Oblasti citlivé na živiny jsou rozlišovány dvojím druhem - tzv. citlivé oblasti a zranitelné oblasti. Citlivé oblasti jsou ty, kde může dojít v důsledku vysoké
koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod a je v nich nutné uplatňovat vyšší stupeň čištění odpadních vod pro odstraňování dusíku a fosforu. Zranitelné
oblasti představují ta území, kde se v povrchových nebo podzemních vodách vyskytují vyšší koncentrace dusičnanů než 50 mg/l nebo kde by mohlo dojít
v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů, pocházejících ze zemědělské činnosti, k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Další kategorií jsou chráněné oblasti pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vodu. Sem jsou řazeny vybrané ptačí oblasti, evropsky významné
lokality a maloplošná zvláště chráněná území.

V rámci hodnocení chráněných území jsou v této kapitole vyhodnoceny také Ramsarské mokřady.
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Jak plyne z výše uvedeného, jsou postupy k hodnocení stavu vod poměrně složité a komplikované a stále se ještě vyvíjejí. Zejména je tomu tak
v případě hodnocení biologických složek, které vychází z doporučení úzce specializovaných expertních přístupů. Podle nich pak byla nastavena velmi přísná
kritéria a limity (cíle), jejichž dosažení v tak exponovaném povodí, jakým je bezesporu dílčí povodí Horní Odry, je mnohdy problematické a někde i nereálné.
Platí zde zásada – udělat v každém časovém období maximum pro dosažení dobrého stavu (potenciálu) vodního útvaru, či alespoň k přiblížení se k tomuto
stavu.

Pohled do povodí bystřiny
Lomné s pralesem Mionší
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IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

Stanovení cílů je v procesu plánování důležité k určení rámce a směrování nápravných opatření. Cíle jsou stanoveny pro následující okruhy:
· pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů (environmentální cíle),
· pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,
· pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability,
· ke snížení nepříznivých účinků povodní,
· ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha.

Největší pozornost je směřována na environmentální cíle, které jsou nejvíce
akcentovány Rámcovou směrnicí. Environmentální cíle jsou obecně dvou typů podle
toho, jde-li o cíle rámcové nebo konkrétní. Rámcové cíle jsou cíle obecné,
uplatnitelné na všechny vodní útvary. Konkrétní environmentální cíle pak mají za
úkol stanovit lokální podmínky, jejichž plošným splněním dosáhneme globálních
rámcových cílů, nebo jsou zaměřeny na snížení konkrétního vlivu či k zajištění
ochrany území apod.

Jde o seznam měřitelných či jiným způsobem definovaných
a vyhodnotitelných cílů, jež jsou národně nebo i nadnárodně stanoveny. Těchto cílů
dosahujeme eliminací konkrétních vlivů způsobených zejména lidskou činností,
která ovlivňuje stav útvarů povrchových a podzemních vod a chráněných oblastí.
Konkrétní cíle pro jednotlivé vodní útvary či chráněné oblasti jsou stanoveny na
základě hodnocení stavu a seznamu rámcových cílů.
Rámcovými cíli pro zlepšení stavu povrchových vod jsou:

1) zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,
2) zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod (s výjimkou umělých a silně ovlivněných vodních útvarů) a dosažení jejich

dobrého stavu,
3) zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu

a dobrého chemického stavu,
4) cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj. zastavení nebo postupné odstranění emisí těchto látek

a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů.

Konkrétní cíle jsou stanoveny pro jednotlivé ukazatele a vodní útvary nebo typy vodních útvarů. Konkrétními cíli pro povrchové vody jsou:
· dosažení dobrého stavu či potenciálu nápravou konkrétního nevyhovujícího ukazatele,
· cílené snížení znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků nebezpečných prioritních látek.

Jistebnické rybníky – cenné biotopy CHKO Poodří
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Rámcovými cíli pro zlepšení stavu podzemních vod jsou:
1) zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech vodních útvarů těchto vod,
2) zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím

doplňováním a dosažení dobrého stavu těchto vod,
3) odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných látek a jiných závadných

látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem snížení znečištění podzemních vod.

Konkrétní cíle jsou stanoveny pro jednotlivé ukazatele a vodní útvary nebo typy
vodních útvarů. Konkrétními cíli pro podzemní vody jsou:
· cílená zamezení nebo omezení vstupu nebezpečných a závadných
látek,
· dosažení dobrého stavu u konkrétních nevyhovujících útvarů,
· odvrácení již nalezených významných a trvajících vzestupných trendů.

Cílem pro chráněné oblasti vázané na vodní prostředí je (v souladu se
všemi normami a cíli Rámcové směrnice, pokud právní předpisy, podle kterých
byly jednotlivé chráněné oblasti zřízeny, nestanoví jinak) dosáhnutí
specifických podmínek potřebných k funkci chráněné oblasti. Zlepšování stavu
povrchových a podzemních vod ve smyslu Rámcové směrnice zpravidla
podporuje i dosažení specifických cílů v těchto územích.

Úkolem plánu je také odhad stavu na konci plánovacího období k roku
2027 po aplikaci programu opatření. Program opatření je sestavován na úrovni
Národních plánů povodí jako nejefektivnější kombinace navržených opatření
v plánech dílčích povodí, která maximálně povedou k dosažení většiny cílů. Ve
vodních útvarech, kde nebylo možné cílů dosáhnout z důvodu nedoporučení
realizace opatření (neúměrné náklady, nízký efekt) či jeho dlouhého náběhu,
musí být uvedeny povolené výjimky dle Rámcové směrnice. Z uvedených
principů vyplývá, že části kapitol věnujících se zhodnocení dosažení cílů
a návrhu zvláštních a méně přísných cílů jsou předmětem zejména Národních

plánů povodí v návaznosti na provedenou finanční analýzu.
Pro vodní útvary, u nichž nelze dosáhnout dobrého stavu, resp. potenciálu do roku 2027, jsou aplikovány zvláštní a méně přísné cíle (tzv. výjimky). Ty

se použijí v těch případech, kdy dobrého stavu, resp. potenciálu do roku 2027 nejsme schopni nejen dosáhnout, ale i z jiných objektivních důvodů je nelze
garantovat či předpokládat. Tyto objektivní důvody jsou v plánu dílčího povodí popsány.

Výjimky se vztahují na každý z aspektů či z ukazatelů, u nějž není v útvaru dosažen dobrý stav. Přijetí výjimky přitom není důvodem, aby se patřičná
opatření k dosažení žádoucího stavu útvaru nepřijímala. Pokud je stav vodního útvaru nevyhovující, je nutné vždy udělat rozumné maximum pro jeho nápravu,
ať již to v budoucnu znamená dosažení vyhovujícího stavu, či jen přiblížení se k němu nebo zajištění alespoň nezhoršování stavu vod.

Ostravice, peřej v Kunčičkách u Bašky
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V. Hydrologické extrémy

Kapitola se zabývá extrémními hydrologickými stavy vyskytujícími se v dílčím povodí Horní Odry a je rozdělená do dvou částí. První část se zbývá
povodněmi, druhá suchem.

Posuzování stavu ochrany před povodněmi jakož i návrh opatření
pro její zabezpečení je za současného pojetí plánování vedeno ve dvou
směrech tak, jak je to dáno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik. Směrnice podle
toho rozlišuje prostory povodňové ochrany na ty, které jsou situovány
v oblastech s významnými povodňovými riziky (OsVPR) a prostory ležící
mimo tyto oblasti (mimo OsVPR). Uvedené členění je dodrženo
i v hodnotící části plánu pro III. plánovací období, a to pokud jde
o hodnocení významných problémů ochrany před povodněmi, hodnocení
lokalit nedostatečně chráněných, nebezpečí přívalových srážek a míst
omezujících průtočnost vodních toků. V širším pojetí se kapitola zabývá
i informovaností veřejnosti o povodňovém nebezpečí, o celkových
i lokálních cílech ke snížení jeho nepříznivých účinků a  tzv. správnými
postupy na tomto úseku.

Předtím, než byla opatření ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny sestavena v plánu dílčího povodí do uceleného souhrnu, bylo v rámci této
kapitoly plánu provedeno podrobnější shrnutí, týkající se současného stavu na tomto úseku. Byla provedena hlubší charakterizace a analýza některých specifik
dílčího povodí co se týká srážko-odtokových poměrů, typů a druhů povodní, variačního rozpětí hydrologických poměrů, splaveninového a plaveninového režimu.
Rozebrány jsou i poměry zemědělských meliorací (zejm. odvodnění pozemků) a plošný výskyt míst s urychleným odtokem a nedostatečnou mírou akumulace
vody.

Analytická část se hlouběji zaměřila i na poměry vodní eroze, která je v dílčím povodí Horní Odry zvláště citlivým problémem, zejména na vodních tocích
situovaných na beskydské straně povodí. Zaměřena je na nutnou udržitelnost dosavadní funkce všech existujících protierozních opatření na nich i do budoucna.
Z celkové délky kolem 7 tisíc km toků říční sítě v dílčím povodí Horní Odry bylo v rámci plánu celkově hodnoceno 3100 km s plochou povodí nad 10 km2, z nichž
je však upravena či jinak morfologicky dotčena asi její polovina (48 %). Důvod stabilizace koryt před erozí a zajištění stability okolních pozemků a objektů na
nich je registrován ve třech čtvrtinách případů, kde koryto muselo být upraveno, z čehož zase čtvrtinu délky zásahů tvoří hrazení bystřin v horních horských
úsecích toků.

Významná je v dílčím povodí Horní Odry i plošná eroze, na tu bude nutno především zaměřit komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), které mohou vést
ke zlepšení současného stavu. Do tohoto okruhu spadají celková opatření v krajině, směřující ke zvýšení její retenční schopnosti. Jejich efektu se dá dosáhnout
nejlépe kombinací ochrany a organizace povodí, zvláště pokud jde o změnu rostlinného pokryvu, změnu způsobu využití pozemků a jejich obhospodařování,
vytváření protierozních mezí, remízků, záchytných příkopů, průlehů, ale i způsoby lesnického využívání krajiny, atd. Než se tyto komplexní úpravy pozemků
budou v krajině realizovat, bude jim muset předcházet zpracování rozborů a studijních podkladů, posuzujících úpravy z hlediska vodních poměrů v širších
vztazích, než je jen obvod pozemkových úprav. V tom smyslu plán dílčího povodí obsahuje seznam katastrů, na které je třeba se zaměřit při navrhování KoPÚ.
Nejohroženější katastry leží v povodí horní Odry, přítoků Odry (Jičínky, Sedlnice, Husího potoka, Bílovky), povodí Moravice a podhůří Rychlebských hor.

Velká voda v roce 2020 – Mohelnice
v obci Krásná
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Ochrana před extrémními jevy, povodněmi a suchem, je jednou ze
základních úloh vodního hospodářství. Lokality, u kterých by se měla řešit
ochrana proti velkým vodám, jsou stanovovány na základě zkušeností
provozních pracovníků správců toků, z informací ze studií odtokových
poměrů, z podkladů od samospráv, odborné a laické veřejnosti
a občanských sdružení, na základě proběhlých povodní, podle územně
plánovacích dokumentací, z výsledků stanovování záplavových území
a jejich aktivních zón a také podle map povodňových nebezpečí
a povodňových rizik.

Ochrana před povodněmi je veřejným zájmem a podle vodního
zákona se jí rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládání
povodňového rizika. Zajišťuje se systematickou prevencí, převážně
dlouhodobého charakteru (plánování, investiční činnost apod.),
a opatřeními operativními převážně krátkodobého charakteru,
realizovanými na základě povodňových plánů (při vyhlášení krizového stavu
dle krizových plánů) v průběhu povodňových událostí.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik bylo podle přesně daných
kritérií provedeno předběžné vyhodnocení oblastí s potenciálně
významným rizikem (2011) a výsledkem bylo určení Oblastí s významným
povodňovým rizikem (OsVPR), pro které byly zpracovány (2015) Mapy
povodňového nebezpečí a povodňových rizik, a dále Dokumentace oblastí
s významným povodňovým rizikem (DOsVPR).

V roce 2017 proběhla aktualizace předběžného vyhodnocení
povodňových rizik za využití stejných metodik jako v předchozím cyklu.
V potaz byly brány výsledky minulého cyklu plánování dle povodňové
směrnice, také celkové zvýšení hodnoty majetku na území České republiky
a došlo tak ke zvýšení jednoho z kritérií, kdy do výběru byly zahrnuty obce,
u nichž byla zaznamenána hodnota fixních aktiv dotčená povodňovým
nebezpečím v průměru za rok v minimální výši 100 mil. Kč.

Na území ČR bylo vymezeno celkem 243 úseků, sloučených do
135 oblastí s významným povodňovým rizikem, v délce 2827,4 km. Největší část je vymezená v povodí Labe a to 1825,4 km vodních toků (65 %), v povodí
Dunaje 718,6 km (25 %), povodí Odry tvoří nejmenší část a to 283,3 km (10 %). V dílčím povodí Horní Odry se jedná o 11 úseků na 7 tocích o celkové délce
170,9 km, což je o 11 km méně, než v minulém plánovacím období. Uvedená délka zaujímá celkově 15 % délky z významných vodních toků v dílčím povodí.

Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik byla zpracována dle Metodiky tvorby map povodňových nebezpečí a povodňových rizik
a Standardizačního minima pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Výstupy tvorby map jsou od 22. 12. 2019 zveřejněny v tzv.
Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik na stránkách https://cds.mzp.cz/. Pro jednotlivé OsVPR jsou zpracovány
DOsVPR, které obsahují především popis oblastí, interpretaci výsledků mapování povodňových rizik a návrh opatření ke splnění konkrétních cílů. Blíže je
v tomto stručném souhrnu problematika Dokumentací rozvedena od strany 100.

Velká voda v roce 2020 – Morávka v profilu
segmentového jezu ve Vyšních Lhotách

Velká voda v roce 2020 – Ostravice v profilu
Staroměstského stupně ve Frýdku-Místku
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Ve stručnosti lze zrekapitulovat, že v rámci zpracovávání Dokumentací bylo identifikováno celkem 36 obcí, které do těchto oblastí (OsVPR) spadají.
Z toho je jich 21, kde se nevyskytují žádní obyvatelé v nepřijatelném riziku. Ze zbývajících lokalit je nejvíce obyvatel ohroženo (zde jsou také nejvyšší škody
na majetku) především ve velkých městech na řece Opavě (Krnov, Opava) a dále ve městech Bohumín a Český Těšín.

Dosavadní protipovodňová opatření se v rozhodující
míře soustřeďovala především na ochranu zástavby a její
obyvatele a byla zaměřena nejdříve na větší města, postupně
pak i pro ochranu menších sídel a na menších tocích. Počet
nechráněných nebo nedostatečně chráněných lokalit klesá
a nejinak tomu bylo i během předchozích plánovacích období.

V prvním plánovacím období ještě nebyly vymezeny
úseky v OsVPR a byla realizována opatření v ohrožených
částech Bohumína (na menších přítocích Odry), v některých
lokalitách Ostravy (na Porubce a Ščučím potoce), v okrajových
částech Opavy, dále na Moravici ve Velké Štáhli a ve spoustě
dalších menších obcí nebo na menších tocích.

Po revizi všech výše uvedených souvislostí
a zhodnocení současného stavu jako celku vznikl v rámci
aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry seznam
zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně
chráněných před povodněmi. Druhé plánovací období bylo
ovlivněno zánikem ZVHS a převzetím jejích toků do správy
státního podniku Povodí Odry a Lesy ČR. Lokality na těchto
tocích tvořily významnou část opatření navržených ve druhém
plánovacím období.

Ve třetím plánovacím období je vymezeno 41 lokalit
zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně
chráněných před povodněmi.
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Přívalové srážky jsou příčinným jevem jednoho z typů
extrémního povodňového nebezpečí na území České republiky.
Jsou charakterizovány vysokými srážkovými úhrny za kratší
dobu trvání, tj. vysokou intenzitou a omezeným plošným
rozsahem. Nebezpečí přívalových povodní, které se vyskytují
hlavně na malých tocích nebo i mimo říční síť, spočívá zejména
v jejich rychlém nástupu. Silně se ničivými účinky projevují
zvláště v horských oblastech, kde se vlivem velkého sklonu jejich
území zvyšuje rychlost odtékající vody a její erozivní účinky.
Pokud jsou výrazně podmáčeny přilehlé svahy, může docházet
i k sesuvům, které jsou charakteristické v dílčím povodí Horní
Odry především pro jeho geologicky mladší beskydskou oblast
(např. sesuv v roce 2010 v povodí Olše v Bukovci u Jablunkova,
ale i sesuvná území v povodí Morávky, v povodí údolní nádrže
Šance na Ostravici, v povodí Olše v Třinci – Kanadě, atd.).

Lokální rozsah negativních důsledků povodní tohoto
typu je také zesilován nesprávnými způsoby užívání území. Jako
významný příčinný faktor těchto povodní se uplatňuje vysoký
podíl orné půdy, zejména na plošně rozsáhlých svažitých
pozemcích a ve většině případů bez jakýchkoli protierozních
opatření.

S ohledem na lokální význam povodní z přívalových
srážek, jejich obtížnou časoprostorovou předvídatelnost
a možnost vymezení zasaženého území, neexistuje zatím jejich
systematická evidence. Je proto problematické hledat pro
jednotlivé lokality objektivně prokazatelný trend v četnosti
výskytu, i když se v poslední době povodně tohoto typu vyskytují
na území ČR poměrně často.

Na stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby
ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg) byl
v rámci výzkumného projektu SP/1C4/16/07 „Výzkum
a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní
a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové
služby v ČR“ vyvinut systém procedur s názvem Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance – FFG-CZ), jehož hlavním úkolem je detekce potenciálního
rizika vzniku přívalové povodně.

I v dílčím povodí Horní Odry lze z nedávné minulosti zaznamenat několik povodní tohoto typu s katastrofálními důsledky a ztrátami na lidských životech,
jako například v květnu 1996 v Lichnově na Bruntálsku (Čižina), v červnu a červenci 2009 na Novojičínsku a v Rychlebských horách, květnu 2010 v Bílovci na
Novojičínsku (Bílovka). V roce 2020 bylo dílčí povodí Horní Odry zasaženo přívalovými povodněmi několikrát (Polančice v Polance nad Odrou, Petrůvka
v Petrovicích u Karviné, Sezina v Bravanticích, Starobělský potok v Ostravě – Staré Bělé, Porubka ve Vřesině aj.) a v říjnu toho roku také regionální povodní,
kdy byly zasaženy významné vodní toky jako Opavice, Opava a Odra.
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Jednou z příčin způsobujících odtokové závady
a výskyt záplav za povodní jsou kritická místa s nedostatečnou
průtočností koryt a objektů na nich. Mohou vzniknout
nevhodností průtočného profilu toků, kde dochází
k sedimentaci splavenin, nebo nevhodným křížením
komunikací, u menších toků jejich zaklenutím
a zatrubňováním. První z příčin – sedimentace splavenin -
v povodí Horní Odry nebývá tak častá, výjimku tvoří snad jen
úsek Luhy přes Jeseník nad Odrou a některé úseky drobných
toků ve svých dolních tratích, kde jsou řešeny v rámci údržby
odtěžením nánosů (např. Bajcůvka, Bečva, Vraženský potok
aj.).

Početnější případy výskytu kritických míst na tocích
vznikají křížením komunikačními spoji s jejich průtokově
nekapacitními mosty a propustky, a na nejmenších tocích
nejčastěji zaklenutím či zatrubněním vodotečí, jimiž obce často
řeší územní nároky na příznivější možnosti uspořádání své
zástavby a doprovodné infrastruktury. Nedostatečná kapacita
zatrubnění není s to pak bezeškodně převést vyšší povodňové
průtoky a je zdrojem povodňových škod.

Dílčí povodí Horní Odry je charakteristické poměrně
hustým osídlením a střety a kolize uvedeného druhu jsou
v něm poměrně časté. Na větších tocích se podařilo již
dosáhnout poměrně vyhovujícího stavu pomocí rekonstrukcí,
obnovy a přestaveb silniční sítě a jejích mostních objektů.
Žádoucího stavu bylo víceméně dosaženo i u všech dříve
často nevyhovujících mostů přes toky tekoucími
poddolovaným územím, takže žádný z nich již dnes netvoří
významnou kritickou překážku.

Na větších tocích se nejsvízelnější situace v tomto
směru dosud jeví v tzv. prioritní oblasti horní Opavy, kde 7
mostů přes řeku Opavu (zejména v Krnově) nemá dostatečné
převýšení nad povodňovou hladinou.

Po přezkoumání situace stále zůstává vymezených 121 lokalit, z nichž je většina na středních a menších tocích. Řešení problematiky omezujících míst
na malých tocích do budoucna může být provázeno řadou komplikací. Správa objektů, které omezení způsobují, je velice roztříštěna a jejich vlastníci mají
k jejich řešení velice rozmanitý přístup, včetně rozdílných finančních možností jejich provedení. Ve značném počtu se k těmto stavbám, pořízeným v různé
kvalitě nikdo nehlásí a nechce s nimi mít nic společného. V řadě případů je zatrubnění spojeno fyzicky i s jinými hmotnými majetky (školy, školky, obchody,
úřady, apod.), s nimiž bude muset být pak i zohledněno řešení nedostatečné průtočnosti místa. Vytváří se tím zřejmě „spící problém“, jehož rozluštění bude
odkládáno do doby konce životnosti dotčených staveb.
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Státní podnik Povodí Odry pečuje od roku 2010 přibližně o 2 600 km
drobných vodních toků. Nutnost odstraňovaní historicky vzniklých odtokových
závad, nedostatečné čištění odpadních vod vtékajících do říček, zanášení koryt toků
sutí a biologickým odpadem a neochota vzdát se svých pozemků ve prospěch
protipovodňové ochrany, způsobuje správci toku někdy nepřekonatelné překážky.
Přesto státní podnik Povodí Odry svou činností stav na drobných vodních tocích
postupně zlepšuje. Kupříkladu ve vhodných místech připravuje a realizuje vodní
nádrže, které nad obcí utlumí velkou vodu a zároveň slouží i jako krajinotvorný
prvek, který zmírňuje projevy sucha. Při plnění zákonných povinností připravuje
a provádí státní podnik Povodí Odry údržbu břehových a doprovodných porostů.
Významnou preventivní činností státního podniku je pro drobné vodní toky postupné
pořizování studií odtokových poměrů. Tyto jsou hlavním zdrojem informací pro
rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy v dalším rozvoji nebo
ochraně obce před povodněmi. Další preventivní činností je postupné posilování
jarních povodňových prohlídek, které provádíme ve spolupráci s obcemi s
následným ukládáním nápravných opatření k řešení odtokových závad nejen
pobřežníkům, ale i správcům toku.

Ukázka kritického místa – vodní
tok Kopřivnička v Kopřivnici

Vodní dílo Šance na řece Ostravici po jeho
modernizaci se zaplněným retenčním prostorem při

tlumení velké vody
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Pro včasnou informovanost o hrozícím povodňovém nebezpečí je v dílčím povodí Horní Odry vybudovaná síť monitorovacích a prognózních profilů
sloužící k včasnému informování obyvatelstva a řízení protipovodňových opatření.

Celá monitorovací síť sestává ze 162 měřicích a kontrolních míst, z toho
144 leží na území Moravskoslezského kraje, 12 na území Olomouckého kraje
a 6 na území Polska.

V předchozích letech pokračovala modernizace vodohospodářského
dispečinku státního podniku Povodí Odry, a to novým zpracováním a prezentaci
dat VHD a zpracováním a prezentaci dat technicko-bezpečnostního dohledu
podle „Koncepce rozvoje VHD“ (zobrazení dat nad mapovými podklady GIS,
rozšířením typů dat přebíraných z ČHMÚ, vytvoření mobilní aplikace, měření
technickobezpečnostního dohledu apod.).

Pro předpověď budoucích srážek je využíván numerický model ALADIN
Českého hydrometeorologického ústavu, jímž jsou předpovídány srážky na 54
hodin dopředu v hodinových úhrnech. Prognózování průtokových situací
a proces operativního řízení údolních nádrží je zajišťován s.p. Povodí Odry
prostřednictvím srážko-odtokového modelu HYDROG. Model je sekvencí
rozhodovacích časových bodů vzájemně posunutých o časový krok zpravidla
konstantního trvání, přitom hledanými parametry jsou polohy regulačních
uzávěrů na vodních dílech a řídícím kritériem optimalizace kulminačních

průtoků v řídících profilech v říční síti. Model v sobě obsahuje i modul prognózy odtoku vody ze sněhu. Modelem je pokryto téměř celé území povodí spadající
do Moravskoslezského kraje (mimo osoblažský výběžek a část Hlučínska), z Olomouckého kraje pak dílčí povodí řeky Bělé a Vidnavky. V celém systému je
prognózování povodňových průtoků umožněno do 66 důležitých profilů v sídlech situovaných na vodních tocích.

Ukázka funkce řídícího systému –
průtokové stavy

Nový řídící systém
vodohospodářského dispečinku
státního podniku Povodí Odry
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V druhé části této kapitoly řeší plán dílčího povodí Horní Odry problematiku ochrany před výskytem sucha. Z hlediska potřeb vodohospodářského
plánování je zcela zásadní sucho hydrologické a z něj plynoucí nedostatek vody v sektoru vodního hospodářství. Hydrologické sucho je období, ve kterém
pozorujeme výrazný pokles průtoků ve vodních tocích a výrazné snížení hladiny podzemních vod oproti normálním podmínkám. Přitom platí, že hlavní příčinou
nedostatku vody v říční síti a zvodních musí být meteorologické podmínky.

Vedle sucha jako přirozeného jevu je v Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) dále definován pojem nedostatek
vody. Nedostatek vody je v odkazovaném dokumentu chápán jako umělý jev. Jedná se o nerovnováhu, která vzniká v souvislosti s užíváním vodních zdrojů ve
vyšší míře, než umožňuje jejich přirozená obnovitelnost. Nedostatek vody může také vzniknout v důsledku znečištění vody, které znemožňuje její využití.

Socioekonomické sucho je jev, při kterém vlivem předchozích typů sucha dochází k výrazným negativním dopadům na společnost a její hospodářství.
Období sucha, která obvykle postihují rozsáhlá území České republiky, mají ve srovnání s povodněmi mnohem delší dobu trvání a jejich časové režimy,

pokud jde o povrchové a podzemní vody, se do značné míry prolínají.
Povrchové vody velké části sítě vodních toků dílčího povodí Horní Odry jsou od začátku 60. let 20. století pozitivně ovlivňovány soustavou přehrad, což

výrazně omezuje zaklesávání průtoků v tocích v suchých obdobích a zmírňuje negativní účinky hydrologického sucha. Výskyt suchých období je hydrologickou
službou (ČHMÚ) systematicky sledován a vyhodnocován bezmála sto let. Pozorovací síť se postupně rozšiřovala a zvláště u podzemních vod byla budována
později, především v šedesátých letech 20. století. Extrémní sucha v povodí Odry se objevovala v letech 1928, 1930-1932, 1947, 1950-1954, 1961-1963, 1992-
1994, 2003-2004 a 2015.

ČHMÚ spolu se správci povodí zabezpečují Předpovědní službu pro sucho. Tato informuje příslušné orgány státní správy o nebezpečí vzniku sucha
a jeho dalším vývoji. Pro potřeby operativního hodnocení sucha a sestavení krátkodobého výhledu ČHMÚ provozuje systém HAMR https://hamr.chmi.cz/.

Přirozený pramen drobného vodního toku mírní oba extrémy –
povodně i sucho a vytváří kvalitní stanoviště pro vodní organismy

a živočichy a rostliny vázané na vodu
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Zranitelnost území vůči hydrologickému suchu byla posuzována Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka (VÚV) a byla publikována
v Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Z výsledků vyplývá, že dílčí povodí Horní Odry je jediné plošně rozsáhlé dílčí povodí
v České republice, ve kterém nenajdeme povodí třetího řádu klasifikované jako „ohrožené“. Horní úsek řeky Odry spolu s většinou jejích levostranných přítoků
byl zařazen mezi hydrologickým suchem mírně ohrožená povodí. Olše, dolní úsek Odry na území ČR, spolu s většinou jejích pravostranných přítoků a dále toky
pramenící v Rychlebských horách vychází dle VÚV v kategorii „bez rizika“.

Obdobně příznivá je situace u podzemních vod. V krystaliniku severní
části Východních Sudet, ve flyši povodí Ostravice a flyši povodí Olše nalezneme
hydrogeologické rajony zařazené VÚV do kategorie „bez rizika“, zatímco zbývající
hydrogeologické rajony v dílčím povodí Horní Odry náleží do kategorie „mírně
ohrožené“.
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V období 2015/2016 postihlo povodí Odry nejhlubší sucho za dobu pozorování meteorologických veličin. V průběhu tohoto mimořádného suchého
období se objevily mnohé otázky související se spolehlivostí zásobování vodou ze zdrojů vodohospodářské soustavy povodí Odry a po jeho vyhodnocení, které
ukázalo, že se jednalo o největší sucho v povodí Odry za posledních 100 let, započal státní podnik Povodí Odry s ověřením efektů a účelů Vodohospodářské
soustavy povodí Odry (VHS PO) ve vztahu k zajištění dodávky vody a zranitelnosti vůči jejímu nedostatku a přípravou aktualizace Manipulačního řádu
vodohospodářské soustavy povodí Odry.

Práce byly zahájeny v roce 2016, pomocí nejmodernějších
statistických metod a poznání, a byl stanoven metodický postup prací
využívající poslední vědecké poznatky o vývoji hydrologie v regionu
v podmínkách pravděpodobné klimatické změny, tedy který již odrážel
současný stav klimatu, případně také zahrnoval rizika, která se mohou
vyskytnout v blízké budoucnosti z důvodu klimatických změn.

Z výsledků všech těchto prací vyplynulo, že zabezpečenost
dodávky vody podle trvání pro vodárenské odběry a pro odběry
průmyslových subjektů z údolních nádrží dosahuje nadnormové
hodnoty podle ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží
a prvky vodohospodářské soustavy zajišťují bezporuchové zásobení
odběratelů.

Pořadí priorit na úseku zásobování vodou je v dílčím povodí
Horní Odry následující:

· zajištění chodu kritické infrastruktury, zásobení pitnou vodou,
· zabezpečení minimálních zůstatkových průtoků, zásobení

provozní vodou,
· povodňová ochrana,
· ovlivňování jakosti vody v tocích,
· zajištění rekreačních podmínek,
· výroba elektrické energie.

V dílčím povodí Horní Odry se dopady na hodnocení vodohospodářské bilance projevují odlišně pro podoblast, která je pokryta Vodohospodářskou
soustavou povodí Odry (VHS PO), a pro podoblast ležící mimo tuto soustavu. Poměry spadající do soustavy jsou ovládány hospodařením vodou na šesti
údolních nádržích (z celkem deseti v celém dílčím povodí), spravovaných s.p. Povodí Odry, a dvěma významnými převody vody. Vodárenskou funkci mezi
nádržemi plní nádrž Šance na řece Ostravici a nádrž Morávka na řece Morávce na beskydské straně povodí, dále kaskáda nádrží Kružberk a Slezská Harta
na řece Moravici na straně jesenické. Na zásobení průmyslu jsou v soustavě zaměřeny dvě nádrže - Žermanice na Lučině a Olešná na Olešné.

Vodní dílo Šance na řece Ostravici
za mimořádného sucha 2015 - 2016
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Od 90. let minulého století, kdy došlo k narovnání hodnotových vztahů v ekonomice a cena odebírané vody se několikanásobně zvýšila, se požadavky
na výši odběrů vody výrazně snížily. Nároky za období 1990 - 2018 u pitné vody poklesly o více než  50 % a u nároků na odběry provozní vody pro průmysl je
snížení téměř dvoutřetinové. Bilanční hodnocení v posledních letech ukazuje, že v dílčí části ovládané soustavou jsou při naplnění všech současných požadavků
na vodu kvantitativně zachovány minimální bilanční průtoky v toku a v tom směru nedochází v žádném z vodních útvarů (profilu) k napjatému bilančnímu stavu.
Lokálně je možno v suchých obdobích zaznamenat krátké stavy napjatosti na izolovaných profilech mimo soustavu v důsledku přirozeného výskytu nízkých
průtoků a při plném započtení odběrů podzemních vod.

Účinek opatření v ploše povodí na prevenci před suchem nelze ovšem přeceňovat. Proto je nezbytné navrhovat v opodstatněných případech i další
technická opatření na zvětšení akumulační a retenční kapacity, zejména vodní nádrže. Aktuální seznam lokalit, vhodných pro případné výhledové budování
významných vodních nádrží je náplní dokumentu Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území.

V dílčím povodí Horní Odry se podle výše odkazovaného Generelu nachází 3 lokality – Spálov na toku Odra, Horní Lomná na toku Lomná a Spálené
na toku Opavice. Tyto navrhované nádrže mohou kromě své zásobní a tlumící funkce poskytnout nadlepšovací efekt pro hlavní toky a prodloužit tak délku
nadlepšovaných páteřních toků v dílčím povodí Horní Odry z 212 na 419 km (délka významných vodních toků, které tvoří odtokovou páteř, činí 1 111 km)
s příznivým vlivem na jakost vod a podporu života vodních organismů a rostlin. Kromě těchto generelem hájených nádrží je v dílčím povodí Horní Odry
připravována vodní nádrž na řece Opavě v Nových Heřminovech.

V červnu 2020 odsouhlasilo předběžně Ministerstvo životního prostředí na návrh Ministerstva zemědělství navýšení počtu LAPV (lokalit vhodných pro
akumulaci povrchových vod) o seznam 21 lokalit v rámci ČR, mezi kterými jsou v dílčím povodí Horní Odry území nádrže Stěbořice na Velké, pravostranném
přítoku Opavy a nádrže Rybník na Rybníku, pravostranném přítoku Luhy.

Gravitační přivaděč vody z povodí
Morávky do povodí Lučiny po I. etapě
jeho modernizace
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Tlumení povodní existujícími údolními nádržemi a potenciálními lokalitami vhodnými pro akumulaci vod v dílčím povodí Horní Odry

Lokalita Tok Profil Plocha
[km2]

N - leté vody [m3.s-1]

Neovlivněné Ovlivněné současnými
údolními nádržemi – verze „0“

Ovlivněné současnými
údolními nádržemi

a připravovanou nádrží
Nové Heřminovy – verze

„1“

Ovlivněné současnými
nádržemi, připravovanou
nádrží Nové Heřminovy

 a potenciálními akumulacemi
Spálov, Spálené a Horní Lomná

– verze „2“
Q100 pův Q20 pův Q5 pův Q100 sníž Q20 sníž Q5 sníž Q100 sníž Q20 sníž Q5 sníž Q100 sníž Q20 sníž Q5 sníž

Spálov Odra pf akumulace 318,0 172 112 70 172 112 70 172 112 70 10 10 10
Odra n/Luhou 464,3 211 141 90 211 141 90 211 141 90 75 55 45
Odra n/Opavou 1616,3 571 392 258 571 392 258 571 392 258 545 375 245

N.Heřminovy Opava pf akumulace 281,2 206 121 65 206 121 65 100 100 65 100 100 65
Opava n/Opavicí 370,8 225 129 70 225 129 70 150 125 70 150 125 70

Spálené Opavice pf akumulace 20,7 46 24 15 46 24 15 46 24 15 4 4 4
Opavice ústí 195,4 129 73 39 129 73 39 129 73 39 120 70 39
Opava n/Moravicí 945,9 388 226 124 388 226 124 330 210 115 325 205 115

Kružberk Moravice přehradní pf 566,7 258 173 111 50 45 40 50 45 40 50 45 40
Opava ústí 2088,8 576 371 228 470 315 200 435 305 195 435 305 195
Odra n/Ostravicí 3744,2 905 566 343 845 525 340 845 525 340 810 505 320

Šance Ostravice přehradní pf 146,4 313 211 132 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Morávka Morávka přehradní pf 63,2 187 117 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Morávka p/Mohelnicí 129,2 300 175 95 145 120 90 145 120 90 145 120 90
Ostravice p/Morávkou 471,4 846 531 315 565 395 235 565 395 235 565 395 235

Olešná Olešná přehradní pf 33,6 87 50 27 75 45 25 75 45 25 75 45 25
Olešná ústí 59,3 125 72 39 40 30 20 40 30 20 40 30 20
Ostravice n/Lučinou 619,3 970 608 363 680 480 275 680 480 275 680 480 275

Žermanice Lučina přehradní pf 45,5 80 53 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Lučina ústí 197,1 236 166 112 200 140 95 200 140 95 200 140 95
Ostravice ústí 826,8 1120 714 431 840 570 375 840 570 375 840 570 375
Odra n/Olší 4720,6 1816 1193 746 1555 1050 690 1555 1050 690 1555 1050 690

H.Lomná Lomná pf akumulace 29,9 90 54 30 90 54 30 90 54 30 24 24 10
Olše p/Lomnou 163,1 303 186 110 303 186 110 303 186 110 290 175 105
Olše p/Ropičankou 420,7 665 431 266 665 431 266 665 431 266 655 425 260

Těrlicko Stonávka přehradní pf 83,5 150 98 61 65 35 35 65 35 35 65 35 35
Olše p/Stonávkou 657,4 837 546 339 795 530 335 795 530 335 780 520 330
Olše ústí 1120,7 971 636 398 935 620 395 935 620 395 920 610 390
Odra p/Olší 5841,3 2167 1422 890 1985 1330 835 1985 1330 835 1955 1310 825

Legenda

verze „0“ - transformace existujícími údolními nádržemi Kružberk, Slezská Harta, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice, Těrlicko

verze „1“ – transformace existujícími údolními nádržemi a připravovanou údolní nádrží Nové Heřminovy

verze „2“ – transformace existujícími údolními nádržemi, připravovanou nádrží Nové Heřminovy a potenciálními lokalitami Spálov, Spálené a Horní Lomná

        Předpokládá se převod povodní odlehčovacím ramenem Olešné a převodem Morávka – Žermanice.
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VI. Opatření k dosažení cílů

Hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech dílčích povodí
jsou programy opatření a slouží tak k zajištění ochrany a udržitelného
užívání vod v rámci dílčího povodí. Programy opatření se podle
Rámcové směrnice o vodách a zákona o vodách skládají z opatření
základních, doplňkových a případně dodatečných a měly by být
zavedeny do 3 let od schválení plánů povodí.
Plánování v oblasti vod v České republice si pracovně opatření
z jednotlivých programů rozdělilo na:

· konkrétní typu A, která řeší konkrétní problematickou lokalitu
konkrétním způsobem,

· obecná typů B a C, kdy typ B řeší vytipovanou část vymezené
lokality, kde je identifikován problém (vliv), ale toto opatření
není možno popsat do takového detailu, jako je tomu
u opatření typu A. Opatření typu B se váží ke konkrétnímu
vodnímu útvaru či více útvarům. Typ C je pak obecně chápaný problém (vliv), který nelze řešit konkrétním způsobem, ale pouze opatřením na úrovni
právních předpisů.

Opatření typu A

Bodové zdroje znečištění představují znečištění povrchových a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod. U komunálních odpadních
vod se jedná o nedostatečnou vodohospodářskou infrastrukturu ve městech a obcích a průmyslových podnicích. V této části jsou plánem pro III. plánovací
období uvedena veškerá opatření, která jsou zaměřena na eliminaci
komunálních bodových zdrojů znečištění, a která lze rozdělit do kategorií:

a) výstavba, intenzifikace nebo modernizace čistíren
odpadních vod (ČOV),
b) výstavba nebo rekonstrukce kanalizací,
c) ostatní (hlavně výstavba domácích čistíren odpadních
vod).

Ze 117 opatření k omezování vypouštění z bodových zdrojů
navržených v Plánu dílčího povodí pro II. plánovací cyklus jich bylo 28
zrealizováno, 55 jich probíhá, 24 nebylo zahájeno a u 10 se předpokládá
změna koncepce, zastavení z finančních důvodů nebo vyřazení z plánu.

Přírodě blízká úprava zátopy suché
nádrže Jelení na Kobylím potoce, přítoku
Opavy v Karlovicích

Drátokamenné výhony jako součást komplexního
protipovodňového řešení řeky Opavy v Karlovicích - Zadní Vsi
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Plán povodí se nadále soustředil na velké aglomerace a lokality a likvidaci odpadních vod,
které v nich vznikají. Postupně dochází k řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod i
v menších obcích.

V rámci III. cyklu plánování je v Plánu dílčího povodí Horní Odry navrženo 221
opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů za předpokládanou cenu
15 027,6 mil. Kč. Opatření spadají převážně do kategorie opatření výstavba kanalizace
a ČOV (celkem 173), v menší míře jsou zastoupeny kategorie intenzifikace ČOV, ČOV pro
průmyslový zdroj znečištění, řešení komunálního zdroje nepřipojeného na kanalizaci a studie
odkanalizování a čištění OV. Všechna opatření jsou navržena z důvodů zlepšení stavu
vodního útvaru a týkají se 82 z nich (+ 2 přeshraniční VÚ). Přehled nově navržených opatření
je uveden v následující tabulce a znázorněn v mapě. U opatření pokračujících z II. plánu
povodí je za Názvem opatření uvedeno v závorce označení, které bylo tehdy pro něj
zavedeno.

Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů
Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Náklady

[mil. Kč] Kraj

4 HOD_0040 HOD30702008 Budišov nad Budišovkou - intenzifikace ČOV 0,3 MSK
4 HOD_0040 HOD30709004 Budišov nad Budišovkou - soustava domovních ČOV 7,0 MSK
5 HOD_0050 HOD30701028 Polom - výstavba kanalizace a ČOV 35,0 OLK
5 HOD_0050 HOD30701045 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207002) 20,0 OLK
5 HOD_0050 HOD30701124 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207002) 105,0 OLK
6 HOD_0060 HOD30701063 Jakubčovice nad Odrou - odkanalizování obce (HOD207004) 61,0 MSK
6 HOD_0060 HOD30701079 Odry - odkanalizování místní části Loučky (HOD207003) + srážení P na ČOV 42,0 MSK
7 HOD_0070 HOD30701018 Mořkov - dostavba kanalizace 20,0 MSK
7 HOD_0070 HOD30701125 Veřovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207006) 175,0 MSK
8 HOD_0080 HOD30701021 Nový Jičín - dostavba kanalizace 29,9 MSK
10 HOD_0100 HOD30701092 Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV (HOD207009) 78,9 MSK
10 HOD_0100 HOD30701109 Závišice – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207010) 80,0 MSK
10 HOD_0100 HOD30701172 Štramberk - odkanalizování lokality Libotín 16,5 MSK
10 HOD_0100 HOD30702012 Štramberk - rekonstrukce ČOV Štramberk Bařiny 9,0 MSK
10 HOD_0100 HOD30709020 Rybí – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207008) 21,3 MSK
11 HOD_0110 HOD30701009 Bravantice - dostavba kanalizace 10,0 MSK
11 HOD_0110 HOD30701105 Velké Albrechtice - dostavba kanalizace (HOD207014) 50,0 MSK
11 HOD_0110 HOD30701126 Pustá Polom - výstavba kanalizace - II. etapa  (HOD207011) 50,0 MSK
11 HOD_0110 HOD30702003 Bílovec - ČOV - zprovoznění 2. linky (HOD207013) 60,0 MSK
11 HOD_0110 HOD30709002 Těškovice - soustava domovních ČOV 43,0 MSK

Čistírna odpadních vod Frýdek-Místek
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Náklady

[mil. Kč] Kraj

11 HOD_0110 HOD30709014 Zbyslavice - soustava domovních ČOV 5,0 MSK
11 HOD_0110 HOD30709019 Hlubočec - výstavba DČOV 1,5 MSK
13 HOD_0130 HOD30701054 Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace (HOD207017) 50,0 MSK
13 HOD_0130 HOD30701177 Frenštát pod Radhoštěm - odkanalizování lokality Kopaná - I etapa 25,6 MSK
14 HOD_0140 HOD30701016 Kunčice pod Ondřejníkem - dostavba kanalizace 15,0 MSK
14 HOD_0140 HOD30701037 Tichá - dostavba kanalizace 50,0 MSK
15 HOD_0150 HOD30701084 Petřvald - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207018) 270,0 MSK
15 HOD_0150 HOD30701086 Prchalov - dostavba kanalizace (HOD207119) 15,0 MSK
15 HOD_0150 HOD30701093 Skotnice - výstavba kanalizace  (HOD207020) 71,0 MSK
15 HOD_0150 HOD30701139 Mošnov - výstavba kanalizace  (HOD207019) 135,0 MSK
15 HOD_0150 HOD30701166 Příbor - odkanalizování ul. Myslbekovy 7,7 MSK
15 HOD_0150 HOD30701167 Příbor - odkanalizování zastavitelné plochy Z43 0,8 MSK
15 HOD_0150 HOD30701179 Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice (HOD207109) 157,0 MSK
16 HOD_0160 HOD30701017 Lhotka - výstavba kanalizace a ČOV 30,0 MSK
16 HOD_0160 HOD30701043 Hukvaldy - dostavba kanalizace, II. etapa (HOD207021) 70,0 MSK
16 HOD_0160 HOD30701137 Brušperk - dostavba kanalizace (HOD207110) 10,7 MSK
16 HOD_0160 HOD30701169 Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa, na ÚČOV Ostrava 95,0 MSK
16 HOD_0160 HOD30701176 Krmelín - kanalizace etapa II. 11,1 MSK
16 HOD_0160 HOD30702006 Kozlovice - intenzifikace ČOV 11,0 MSK
16 HOD_0160 HOD30702015 Brušperk - rozšíření ČOV 8,0 MSK
17 HOD_0170 HOD30701039 Velká Polom - výstavba kanalizace a ČOV 160,0 MSK
17 HOD_0170 HOD30701068 Krásné Pole - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207086) 172,9 MSK
17 HOD_0170 HOD30702001 Horní Lhota - zvýšení kapacity ČOV 5,0 MSK
17 HOD_0170 HOD30707002 Vřesina - rekonstrukce kanalizace 25,0 MSK
17 HOD_0170 HOD30709005 Čavisov - soustava domovních ČOV 23,0 MSK
17 HOD_0170 HOD30709016 Dolní Lhota - výstavba DČOV 5,2 MSK
18 HOD_0180 HOD30701014 Klimkovice - Hýlov - výstavba kanalizace 32,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701024 Stará Bělá - dostavba kanalizace 160,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701025 Polanka nad Odrou - dostavba kanalizace 163,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701082 Svinov - odkanalizování jižní části (HOD207087) 64,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701087 Proskovice - propojení na sběrač DXIII a výstavba kanalizace ulice Frankova (HOD207090) 60,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701107 Výškovice - prodloužení sběrače D XII, dostavba kanalizace (HOD207088) 30,0 MSK
18 HOD_0180 HOD30701111 Studénka - Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace 254,1 MSK
18 HOD_0180 HOD30701134 Stará Bělá - dostavba kanalizace, část Folvarek a propojení na sběrač D (HOD207091) 184,1 MSK
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Náklady

[mil. Kč] Kraj

18 HOD_0180 HOD30701162 Klimkovice - výstavba nové ČOV a oddílné splaškové kanalizace 35,5 MSK
21 HOD_0210 HOD30702021 Karlova Studánka - intenzifikace ČOV 0,2 MSK
22 HOD_0220 HOD30702002 Karlovice - modernizace ČOV 34,1 MSK
22 HOD_0220 HOD30709008 Milotice nad Opavou - soustava domovních ČOV 4,5 MSK
23 HOD_0230 HOD30701015 Krasov - výstavba kanalizace a ČOV 25,0 MSK
23 HOD_0230 HOD30701108 Zátor - výstavba ČOV a kanalizace (HOD207024) 127,0 MSK
23 HOD_0230 HOD30709015 Brantice - soustava domovních ČOV 9,0 MSK
24 HOD_0240 HOD30701072 Město Albrechtice - výstavba kanalizace (HOD207026) 30,0 MSK
25 HOD_0250 HOD30701160 Hošťálkovy - rozšíření a prodloužení kanalizace 3,6 MSK
25 HOD_0250 HOD30701180 Krnov - odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník 78,0 MSK
26 HOD_0260 HOD30701034 Sosnová - výstavba kanalizace a ČOV 30,0 MSK
26 HOD_0260 HOD30709003 Brumovice - soustava domovních ČOV 15,0 MSK
27 HOD_0270 HOD30701127 NepIachovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207027) 79,0 MSK
27 HOD_0270 HOD30701181 Velké Heraltice - splašková kanalizace a ČOV 121,0 MSK
28 HOD_0280 HOD30701035 Stěbořice - výstavba kanalizace a ČOV 100,0 MSK
28 HOD_0280 HOD30701128 Zlatníky a Milostovice - výstavba ČOV a kanalizace (HOD207028) 69,9 MSK
28 HOD_0280 HOD30701135 Vlaštovičky - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207107) 54,4 MSK
28 HOD_0280 HOD30701178 Jezdkovice - výstavba kanalizace a ČOV 50,0 MSK
29 HOD_0290 HOD30701003 Dubnice - výstavba kanalizace a ČOV 30,0 MSK
29 HOD_0290 HOD30701102 Vávrovice - dostavba kanalizace (HOD207115) 80,3 MSK
30 HOD_0300 HOD30701080 Opava - dostavba kanalizace - Kylešovice, Jaktař, Opava-Město (HOD207113) 56,0 MSK
31 HOD_0310 HOD30701071 Malá Morávka - odkanalizování obce (HOD207029) 30,0 MSK
32 HOD_0320 HOD30701112 Rýmařov - intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace 38,1 MSK
33 HOD_0330 HOD30701104 Velká Štáhle - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207105) 100,0 MSK
33 HOD_0330 HOD30701141 Lomnice - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace (HOD207030) 15,0 MSK
33 HOD_0330 HOD30709001 Ryžoviště - decentralizované odkanalizování obce (HOD207031) 8,0 MSK
34 HOD_0340 HOD30709011 Valšov - soustava domovních ČOV 2,5 MSK
35 HOD_0350 HOD30701090 Rudná pod Pradědem - kanalizace a ČOV (HOD207033) 3,5 MSK
35 HOD_0350 HOD30701096 Staré Město u Bruntálu - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207035) 80,0 MSK
35 HOD_0350 HOD30701098 Světlá Hora - výstavba tlakové kanalizace - II. etapa (HOD207034) 4,0 MSK
35 HOD_0350 HOD30701168 Rudná pod Pradědem - odkanalizování obce a ČOV 3,5 MSK
36 HOD_0365_J HOD30701029 Razová - výstavba kanalizace a ČOV 136,0 MSK
39 HOD_0390 HOD30701011 Dolní Životice - dostavba kanalizace 5,0 MSK
39 HOD_0390 HOD30701031 Slavkov - dostavba kanalizace 50,0 MSK
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Náklady

[mil. Kč] Kraj

39 HOD_0390 HOD30701074 Mladecko – odkanalizování obce (HOD207039) 10,0 MSK
39 HOD_0390 HOD30701158 Dolní Životice - oddílná kanalizace, napojení na centrální ČOV 4,0 MSK
39 HOD_0390 HOD30702023 Svobodné Heřmanice - rekonstrukce ČOV 0,9 MSK
39 HOD_0390 HOD30702024 Slavkov - intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace (HOD207040) 44,3 MSK
39 HOD_0390 HOD30709013 Litultovice - soustava domovní ČOV 20,0 MSK
41 HOD_0410 HOD30701008 Bolatice - dostavba kanalizace 47,5 MSK
41 HOD_0410 HOD30701046 Bohuslavice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207042) 95,0 MSK
41 HOD_0410 HOD30701051 Dolní Benešov - dostavba kanalizace - Zábřeh (HOD207041) + srážení P na ČOV 100,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701001 Kozmice - kanalizace a ČOV 48,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701012 Jilešovice - výstavba kanalizace a ČOV 54,2 MSK
42 HOD_0420 HOD30701020 Nové Sedlice - odkanalizování obce 40,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701049 Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207044) 60,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701056 Hlučín - dostavba kanalizace (HOD207118) 195,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701060 Hrabyně - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207045) 100,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701067 Komárov + Suché Lazce - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207106) 300,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701075 Mokré Lazce - odkanalizování obce (HOD207046) 80,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701085 Podvihov, Komárovské Chaloupky - kanalizace a ČOV (HOD207114) 230,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701099 Štítina - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207043) 55,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701106 Velké Hoštice - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207047) + intenzifikace ČOV 100,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701110 Dobroslavice - kanalizace a ČOV 93,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701136 Raduň - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207108) 110,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30701147 Plesná - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207092) 219,0 MSK

42 HOD_0420 HOD30701152 Hlučín - dostavba kanalizace Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky, rekonstrukce ČOV Bobrovníky
(HOD207118) 147,0 MSK

42 HOD_0420 HOD30701163 Kravaře - oddílná kanalizace 6,0 MSK
42 HOD_0420 HOD30702018 Háj ve Slezsku - zvýšení účinnosti odbourávání fosforu 0,3 MSK
43 HOD_0430 HOD30701078 Nová Ves - splašková kanalizace jih + ulice Rolnická (HOD207089) 20,0 MSK
43 HOD_0430 HOD30701083 Petřkovice - výstavba kanalizace - II., III., IV., V. etapa (HOD207093) 97,0 MSK
43 HOD_0430 HOD30701088 Přívoz - odkanalizování do ÚČOV - 2. etapa (HOD207099) 110,0 MSK
43 HOD_0430 HOD30701164 Markvartovice - dostavba splaškové kanalizace 88,9 MSK
43 HOD_0430 HOD30702019 Ostrava - rekonstrukce ÚČOV 136,4 MSK
50 HOD_0500 HOD30701113 Čeladná - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace 34,7 MSK
51 HOD_0510 HOD30701005 Baška - odkanalizování okrajových částí obce 10,0 MSK
51 HOD_0510 HOD30701064 Janovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207116) 160,0 MSK
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Náklady

[mil. Kč] Kraj

51 HOD_0510 HOD30701073 Metylovice - výstavba kanalizace (HOD207048) 100,0 MSK
51 HOD_0510 HOD30701150 Janovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207116) 160,0 MSK
51 HOD_0510 HOD30701170 Staré Město - kanalizace 10,0 MSK
51 HOD_0510 HOD30702004 Frýdlant nad Ostravicí - dovybavení technologie ČOV, výhledově rekonstrukce 20,0 MSK
54 HOD_0540 HOD30701076 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207049) 12,0 MSK
56 HOD_0560 HOD30701142 Nošovice, Vyšní Lhoty - výstavba kanalizace (HOD207050) 136,0 MSK
56 HOD_0560 HOD30702016 Raškovice - modernizace ČOV 7,0 MSK
56 HOD_0560 HOD30709009 Nižní Lhoty - soustava domovních ČOV 5,0 MSK
57 HOD_0570 HOD30701165 Palkovice - dostavba kanalizace 130,0 MSK
58 HOD_0585_J HOD30701143 Zelinkovice, Lysůvky - napojení na ČOV Frýdek-Místek (HOD207052) 17,8 MSK
59 HOD_0590 HOD30701042 Žabeň - intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace 15,0 MSK
59 HOD_0590 HOD30701140 Staříč - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207022) 164,0 MSK
59 HOD_0590 HOD30702005 Paskov - intenzifikace ČOV 11,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701030 Sedliště - dostavba kanalizace 130,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701041 Vratimov - dostavba kanalizace 17,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701059 Hrabová - výstavba kanalizace (HOD207095) 75,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701069 Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace (HOD207104) 557,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701070 Lískovec - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Frýdek- Místek (HOD207053) 30,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701077 Nová Bělá - výstavba kanalizace  (HOD207096) 193,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30701159 Frýdek-Místek - odkanalizování části města 283,5 MSK
60 HOD_0600 HOD30701174 Vratimov - Horní Datyně - napojení na stávající kanalizaci a ÚČOV Ostrava 100,0 MSK
60 HOD_0600 HOD30709018 Heřmánky - výstavba MDČOV 3,0 MSK
61 HOD_0610 HOD30709006 Dolní Tošanovice - soustava domovních ČOV 4,0 MSK
61 HOD_0610 HOD30710001 Dobratice - čištění odpadních vod 10,0 MSK
62 HOD_0625_J HOD30701010 Dolní Domaslavice - dostavba kanalizace 16,0 MSK
62 HOD_0625_J HOD30701033 Soběšovice - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV 21,0 MSK
62 HOD_0625_J HOD30701130 Lučina - dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 1. až 3. etapa (HOD207058) 26,3 MSK
62 HOD_0625_J HOD30702017 Lučina - instalace chemického srážení fosforu na ČOV 0,3 MSK
63 HOD_0630 HOD30701047 Bruzovice - dostavba kanalizace (HOD207054) 65,0 MSK
63 HOD_0630 HOD30709010 Pazderna - soustava domovních ČOV 3,0 MSK
64 HOD_0640 HOD30701138 Havířov - dostavba kanalizace (HOD207112) 58,5 MSK
64 HOD_0640 HOD30702014 Životice - rekonstrukce ČOV 3,0 MSK
65 HOD_0650 HOD30701101 Václavovice - dostavba kanalizace (HOD207055) + srážení fosforu na ČOV 40,0 MSK
66 HOD_0660 HOD30701129 Řepiště - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207057) 59,0 MSK
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67 HOD_0670 HOD30701044 Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B (HOD207097) 315,0 MSK
67 HOD_0670 HOD30701094 Slezská Ostrava - výstavba kanalizace (HOD207098) 69,1 MSK
67 HOD_0670 HOD30701171 Šenov - rozšíření kanalizace 5,0 MSK
67 HOD_0670 HOD30702009 Havířov - rekonstrukce ČOV 10,0 MSK
69 HOD_0690 HOD30701023 Michálkovice - dostavba kanalizace 102,2 MSK
69 HOD_0690 HOD30701027 Petřvald - výstavba kanalizace 183,0 MSK
69 HOD_0690 HOD30701055 Heřmanice - dostavba kanalizace  (HOD207100) 100,0 MSK
69 HOD_0690 HOD30701091 Rychvald - dostavba kanalizace (HOD207059) 341,0 MSK
69 HOD_0690 HOD30702011 Orlová - intenzifikace ČOV 25,5 MSK
70 HOD_0700 HOD30701061 Hrušov - dostavba kanalizace (HOD207101) 331,9 MSK
70 HOD_0700 HOD30701066 Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207102) 350,0 MSK
71 HOD_0710 HOD30701131 Šilheřovice - prodlouženi kanalizace Kostelní (HOD207060) 3,2 MSK
71 HOD_0710 HOD30701153 Darkovice - oddílná splašková kanalizace a ČOV 124,0 MSK
73 HOD_0730 HOD30701048 Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207062) 44,3 MSK
74 HOD_0740 HOD30701019 Mosty u Jablunkova - dostavba kanalizace 8,0 MSK
74 HOD_0740 HOD30709017 Dolní Lomná - výstavba DČOV 20,0 MSK
75 HOD_0750 HOD30701022 Nýdek - dostavba kanalizace 13,0 MSK
77 HOD_0770 HOD30701151 Milíkov - výstavba kanalizace a ČOV 2.stavba Dědina (HOD207117) 63,0 MSK
77 HOD_0770 HOD30702007 Jablunkov - intenzifikace ČOV 7,0 MSK
78 HOD_0780 HOD30701036 Střítež -výstavba kanalizace a ČOV 60,0 MSK
78 HOD_0780 HOD30701089 Ropice - odkanalizování obce (HOD207066) 140,0 MSK
78 HOD_0780 HOD30701095 Smilovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207067) 100,0 MSK
78 HOD_0780 HOD30709021 Vělopolí - domácí čistírny odpadních vod 10,8 MSK
79 HOD_0790 HOD30702010 Český Těšín - intenzifikace ČOV 20,0 MSK
80 HOD_0800 HOD30701038 Třanovice - dostavba kanalizace 98,0 MSK
80 HOD_0800 HOD30701058 Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207068) 100,0 MSK
80 HOD_0800 HOD30701144 Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela (HOD207069) 13,0 MSK
80 HOD_0800 HOD30709007 Horní Tošanovice - soustava domovních ČOV 35,0 MSK
81 HOD_0815_J HOD30701100 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště (HOD207103) 50,0 MSK
81 HOD_0815_J HOD30701173 Těrlicko - splašková kanalizace 8,3 MSK
82 HOD_0820 HOD30701132 Albrechtice - výstavba kanalizace (HOD207070) 15,0 MSK
82 HOD_0820 HOD30701148 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště (HOD207103) 60,0 MSK
82 HOD_0820 HOD30702013 Albrechtice - rekonstrukce ČOV 9,0 MSK
82 HOD_0820 HOD30707001 Stonava - náhradní výstavba IS za objekty zlikvidované důlní činností 31,0 MSK
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83 HOD_0830 HOD30701053 Doubrava - dostavba kanalizace a ČOV (HOD207071) 70,0 MSK
84 HOD_0840 HOD30701065 Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 (HOD207072) 150,0 MSK
84 HOD_0840 HOD30701154 Koukolná - výstavba kanalizace + ČOV 27,7 MSK
85 HOD_0850 HOD30701026 Petrovice u Karviné - výstavba kanalizace a ČOV 65,0 MSK
86 HOD_0860 HOD30701052 Dolní Lutyně - dostavba kanalizace (HOD207074) 300,0 MSK
86 HOD_0860 HOD30701156 Olmovec - výstavba kanalizace 8,0 MSK
87 HOD_0870 HOD30701050 Dětmarovice - dostavba kanalizace (HOD207076) 135,0 MSK
87 HOD_0870 HOD30701155 Dětmarovice - odkanalizování + II. etapa, včetně ČOV 13,0 MSK
89 HOD_0890 HOD30701032 Služovice - výstavba kanalizace a ČOV 100,0 MSK
89 HOD_0890 HOD30701057 Hněvošice - odkanalizování obce včetně ČOV (HOD207077) 80,0 MSK
89 HOD_0890 HOD30701097 Strahovice - odkanalizování obce včetně ČOV (HOD207078) 124,0 MSK
89 HOD_0890 HOD30701149 Kobeřice - dostavba kanalizace (HOD207111) 43,2 MSK
90 HOD_0900 HOD30701007 Bělá - výstavba kanalizace a ČOV 50,0 MSK
90 HOD_0900 HOD30701145 Píšť - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207079) 223,0 MSK
90 HOD_0900 HOD30701175 Závada - kanalizace a kořenová ČOV 10,0 MSK
91 HOD_0910 HOD30701157 Dívčí Hrad - kanaliazce a ČOV 3,7 MSK
92 HOD_0920 HOD30701002 Rusín - výstavba kanalizace a ČOV 60,0 MSK
93 HOD_0930 HOD30704001 Zlaté Hory - Ondřejovická strojírna spol. s r.o. - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV (HOD210503) 3,0 OLK
94 HOD_0940 HOD30701013 Hlinka - výstavba kanalizace a ČOV 23,0 MSK
95 HOD_0950 HOD30701081 Osoblaha - výstavba kanalizace (HOD207081) 6,8 MSK

101 HOD_1010 HOD30701004 Bernartice - dostavba kanalizace 50,0 OLK
102 HOD_1020 HOD30701114 Uhelná - výstavba kanalizace a ČOV 25,7 OLK
103 HOD_1030 HOD30701103 Velká Kraš - výstavba kanalizace 70,0 OLK
103 HOD_1030 HOD30701133 Žulová - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207083) 77,2 OLK
104 HOD_1040 HOD30701115 Černá Voda - výstavba kanalizace a ČOV 43,6 OLK
105 HOD_1050 HOD30701146 Vidnava - rekonstrukce kanalizace a ČOV, výstavba kanalizace ve Velké Kraši (HOD207084) 110,0 OLK
107 HOD_1070 HOD30701006 Bělá pod Pradědem - dostavba kanalizace 21,0 OLK
108 HOD_1080 HOD30709012 Ondřejovice - soustava domovních ČOV 10,0 OLK
109 HOD_1090 HOD30701161 Hradec - Nová Ves - splašková kanalizace 0,8 OLK
109 HOD_1090 HOD30702020 Jeseník - intenzifikace ČOV 0,5 OLK

PL_11 PL_11 HOD30701062 Chuchelná - výstavba oddílné spIaškové kanalizace a ČOV (HOD207085) 100,0 MSK
PL_30 PL_30 HOD30701040 Velké Kunětice - výstavba kanalizace a ČOV 60,0 OLK
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Zvlášť nebezpečné látky představují vybrané látky na základě jejich
toxicity, perzistence a bioakumulace vůči vodnímu prostředí specifikované
v příloze č. 1 vodního zákona. Cílem ochrany vod jako složky životního
prostředí je snížení znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo
postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek.
Průmysl, zejména chemický, produkuje a užívá množství látek, které jsou
závadné pro lidi i přírodní prostředí a přes poměrně striktní předpisy pro
nakládání s nimi se mohou tyto látky dostat do podzemních a povrchových vod
zejména v důsledku havarijních úniků. Ohrožení těmito zvlášť nebezpečnými
látkami je v podmínkách dílčího povodí Horní Odry soustředěno také do tzv.
starých kontaminovaných míst – SKM (dříve Staré ekologické zátěže - SEZ).
SKM jsou obvykle definovány jako kontaminované lokality, u kterých nelze
vyloučit negativní důsledky pro zdraví člověka nebo jednotlivé složky životního
prostředí. SKM vznikly dlouhodobou historickou průmyslovou a zemědělskou
činností v minulých desetiletích. Zátěže se v naprosté většině případů
koncentrují do podzemních vod a horninového prostředí, odkud mohou být
vyplavovány i do povrchových vod.

Ze 42 opatření na odstranění SEZ navržených v II. plánovacím období jich bylo 8 zrealizováno, 10 probíhá a 25 zahájeno nebylo (u 5 z nich se ukázalo,
že nápravné opatření není nutné). Pro III. plánovací období byla v roce 2019 zřízena nová databáze SEKM (MŽP), která eviduje, sleduje a posuzuje priority
kontaminovaných míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou. V rámci Plánu dílčího povodí Horní Odry bylo ve III. plánovacím období dle stanovených priorit
vybráno 71 lokalit vhodných k sanaci. Přehled všech opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod je
uveden v následující tabulce a znázorněn na mapě.

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek

Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru

ID útvaru
podzemních

vod
ID opatření Název opatření Obec Kraj

5 HOD_0050 22120 HOD31004063 SKM - Jelení kopec I. Bělotín OLK
8 HOD_0080 32130 HOD31004057 SKM - Visteon International Holdings Šenov u Nového Jičína MSK
10 HOD_0100 32130 HOD31004045 SKM - Skládka Pískovna Štramberk MSK
12 HOD_0120 15100 HOD31004058 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Bartošovice Bartošovice MSK
15 HOD_0150 32130 HOD31004049 SKM - TATRA a.s. Kopřivnice Kopřivnice MSK
22 HOD_0220 66111 HOD31004054 SKM - Alfa Plastik a.s. Bruntál Bruntál MSK
28 HOD_0280 15200 HOD31004016 SKM - FILSON Opava Opava MSK
30 HOD_0300 15200 HOD31004042 SKM - Merkanta, a.s. Opava MSK
42 HOD_0420 15100 HOD31004034 SKM - Dalkia ČR, a.s. Třebovice (HOD210040) Ostrava MSK
42 HOD_0420 15200 HOD31004040 SKM - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Opava MSK
43 HOD_0430 22610 HOD31004005 SKM - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (HOD210024) Ostrava MSK

SEZ Dolní oblast Vítkovice
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43 HOD_0430 15100 HOD31004012 SKM - DIAMO, s.p. - důl Jan Šverma Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004014 SKM - Trojek (býv. Zachemo) Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004023 SKM - OKD OKK, a.s. Skládka koksovny Jan Šverma (HOD210008) Ostrava MSK
43 HOD_0430 22610 HOD31004027 SKM - Garáže ČSAD Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004028 SKM - Odval Eduard Urx Ostrava MSK
43 HOD_0430 22610 HOD31004033 SKM - DEZA, a.s. (HOD210022) Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004041 SKM - DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO (HOD210034) Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004047 SKM - Ostramo - bývalá rafinérie Vlček Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004052 SKM - OKD OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma Ostrava MSK
43 HOD_0430 15100 HOD31004053 SKM - BorsodChem MCHZ (HOD210038) Ostrava MSK
43 HOD_0430 22610 HOD31004070 SKM - Černý potok (HOD210032) Ostrava MSK
59 HOD_0590 32121 HOD31004059 SKM - Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník (HOD210037) Frýdek-Místek MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004001 SKM - Vítkovice, a.s. Horní oblast (HOD210001) Ostrava MSK
60 HOD_0600 32121 HOD31004003 SKM - Válcovny plechu Frýdek-Místek MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004011 SKM - Vítkovice a.s. Halda Hrabůvka Ostrava MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004013 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Hrabová Ostrava MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004015 SKM - Liberty Ostrava a.s., kalové pole ČOV Ostravice Ostrava MSK
60 HOD_0600 32121 HOD31004020 SKM - Hrabová - Nádrže Pilíky 3, 4 a 5 Ostrava MSK
60 HOD_0600 32121 HOD31004021 SKM - Paskov - Odkaliště NP - 1 Paskov MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004029 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Jeremenko Ostrava MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004035 SKM - Vítkovice a.s. Dolní oblast Ostrava MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004037 SKM - Odval Jeremenko Ostrava MSK
60 HOD_0600 22610 HOD31004050 SKM - VÍTKOVICE, a.s. Válcovna trub (HOD210016) Ostrava MSK
60 HOD_0600 32121 HOD31004071 SKM - DTS 6832 Sedliště okály Sedliště MSK
64 HOD_0640 22620 HOD31004002 SKM – PRIMAGAS (HOD210019) Horní Suchá MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004017 SKM - Skládka ul. Lihovarská Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004022 SKM - Liberty Ostrava a.s., komplex úložišť Bartovice Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004024 SKM - Liberty Ostrava a.s., kalové pole ČOV Lučina Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004025 SKM - Liberty Ostrava a.s., Úložiště Rudná I, II, III Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004026 SKM - Odval Salma Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004038 SKM - Radvanice - areál koupaliště (HOD210029) Ostrava MSK
67 HOD_0670 22610 HOD31004060 SKM - Liberty Ostrava a.s. Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004006 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Hrušov Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004009 SKM - DIAMO, s.p. - Koksovna Trojice (HOD210009) Ostrava MSK
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68 HOD_0680 22610 HOD31004030 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Muglinov Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004032 SKM - skládka MCHZ, Hrušov Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004039 SKM - Dalkia ČR, a.s. MOEL Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004051 SKM - Bývalá továrna na dehtové výrobky August Luttnar Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004055 SKM - DIAMO, s.p. - důl Trojice Ostrava MSK
68 HOD_0680 22610 HOD31004061 SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda (HOD210010) Ostrava MSK
69 HOD_0690 22610 HOD31004010 SKM - Odval Oskar Ostrava MSK
69 HOD_0690 22620 HOD31004019 SKM - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy (HOD210023) Orlová MSK
69 HOD_0690 22620 HOD31004043 SKM - RWE GasNet, s.r.o. vyřazené trasy (HOD210007) Orlová MSK
70 HOD_0700 15500 HOD31004007 SKM - Odval Koblov Ostrava MSK
70 HOD_0700 22610 HOD31004008 SKM - H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov (HOD210012) Ostrava MSK
70 HOD_0700 22610 HOD31004031 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Heřmanice Ostrava MSK
72 HOD_0720 22610 HOD31004044 SKM - ČD, a.s. - VADS Bohumín Bohumín MSK
72 HOD_0720 22610 HOD31004046 SKM - Skládka Kopytov Bohumín MSK
72 HOD_0720 22610 HOD31004062 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM N. Bohumín Bohumín MSK
77 HOD_0770 32110 HOD31004036 SKM - Třinecké železárny, a.s. (HOD210036) Třinec MSK
79 HOD_0790 32110 HOD31004004 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín (HOD210014) Český Těšín MSK
79 HOD_0790 32110 HOD31004048 SKM - Autobusové nádraží a dopravní terminál Český Těšín MSK
83 HOD_0830 22620 HOD31004018 SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA (HOD210015) Karviná MSK
86 HOD_0860 22610 HOD31004056 SKM - Dolní Lutyně – skládka v bývalém rybníku Dolní Lutyně MSK
93 HOD_0930 66111 HOD31004066 SKM - Velobel, s.r.o.  Zlaté Hory (HOD210030) Zlaté Hory OLK
93 HOD_0930 64311 HOD31004068 SKM - Odkaliště RD Zlaté Hory OLK
93 HOD_0930 64311 HOD31004069 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory Zlaté Hory OLK
99 HOD_0990 64312 HOD31004067 SKM - RWE GasNet, s.r.o. Bernartická (HOD210006) Javorník OLK

106 HOD_1060 64311 HOD31004064 SKM - České dráhy, PP Depo Lipová-lázně Lipová-lázně OLK
109 HOD_1090 64311 HOD31004065 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves (HOD210004) Česká Ves OLK
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Dalším okruhem opatření na úseku zlepšení celkového ekologického stavu vod, a zejména pak
zlepšení morfologické stránky koryt vodních toků, jsou revitalizace a renaturace těchto toků.
Patří sem i zprůchodnění migračních překážek na tocích pro organizmy vázané na vodu,

především pro ryby.
Plán povodí pro II.

období navrhoval celkem 36
revitalizací, z kterých bylo
10 dokončeno, 13
probíhajících, 7 zatím nebylo
zahájeno a 6 opatření bylo
z různých důvodů zrušeno.
Zprůchodnění migračních
překážek bylo navrženo 10,
z čehož byla jedna akce
dokončená (Věřňovice na
Olši), 4 probíhají a 5 zatím
nebylo zahájeno.

Ve III. plánovacím
období je navrženo 18 revitalizačních akcí, z čehož je 17 konkrétních a 1 opatření obsahuje
soubor menších akcí. Jedná se o široký soubor opatření a postupů pro aktivní zlepšení
hydromorfologického stavu koryta. Většinou jde o opatření stavebního charakteru.

Seznam opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních toků je uveden v následujících tabulkách a znázorněn v následující
mapě.

Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu - revitalizace

Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Nositel

opatření km po km Délka
[km] Kraj

4 HOD_0040 HOD31201001 Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku
(HOD212001) POD 1,1 5,2 4,1 MSK

6 HOD_0060 HOD31201002 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Suchdol n/O - revitalizace levobřežního
přítoku Křivého potoka v km 1.2 - 5.0 (HOD212003) POD 1,2 5 3,9 MSK

6 HOD_0060 HOD31201018 Hrabětický potok, Vražné u Oder - revitalizace toku (HOD212028/3) POD 2,7 4,4 1,7 MSK

6 HOD_0060 HOD31201019 Bezejmenný tok, LB přítok Hrabětického potoka, IDVT 10217980, Vražné u
Oder - revitalizace toku (HOD212028/4) POD 0 0 2,9 MSK

6 HOD_0060 HOD31201021 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Hladké Životice - revitalizace levobřežního
přítoku Křivého potoka v km 0.0 - 1.0  (HOD212028/6) POD 0 1 1 MSK

Revitalizace vodního toku Olešná
ve Sviadnově

Renaturace bystřiny Černé Ostravice
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Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Nositel

opatření km po km Délka
[km] Kraj

10 HOD_0100 HOD31201020 Bezejmenný tok a jeho přítoky, IDVT 10216139, Studénka - revitalizace toku
pod PR Koryta (HOD212028/5) POD 0 1,8 4,2 MSK

12 HOD_0120 HOD31201003 Liščí potok, Hladké Životice - Hukovice - revitalizace koryta toku
(HOD212004) POD 0 3 3 MSK

12 HOD_0120 HOD31201004 Pustějovský potok, Pustějov - Kujavy - revitalizace koryta toku (HOD212005) POD 0 11 5,3 MSK

12 HOD_0120 HOD31201006 Odra, Jistebník n/O-Košatka n/O - revitalizace koryta toku včetně
zprůchodnění dvou spádových stupňů (HOD212007) POD 31,3 32,4 1 MSK

16 HOD_0160 HOD31201005 Ondřejnice, Stará Ves n/O - revitalizace koryta toku (HOD212006) POD 0,8 2,5 2,4 MSK

22 HOD_0220 HOD31201007 Opava, Karlovice - Zadní Ves - revitalizace levobř. záplavového území
(HOD212012) POD 104,7 105,6 2,7 MSK

23 HOD_0230 HOD31201008 Kozí potok, Krasov - přírodě blízká úprava koryta toku (HOD212013) LČR 0 2,7 1 MSK

40 HOD_0400 HOD31201013 Hradec nad Moravicí - přírodě blízká protipovodňová opatření (HOD212027) Město
Hradec n/M 0 0 1,9 MSK

41 HOD_0410 HOD31201010 Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (HOD212015) POD 5,7 8,8 3,1 MSK

42 HOD_0420 HOD31201012 Jasénka, Darkovičky - Hlučín - revitalizace koryta toku (HOD212025) POD 3,4 5,6 4,1 MSK

73 HOD_0730 HOD31201011 Olše, Písek - Bukovec - příprava revitalizace koryta toku (HOD212021) POD 70 72,8 2,8 MSK

90 HOD_0900 HOD31201017 Bezejmenný tok, IDVT 10210798, Bělá ve Slezsku - revitalizace toku
(HOD212028/1) POD 0 0,8 0,8 MSK

- - HOD31201016 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek -
revitalizace drobných vodních toků ve správě LČR a ostatních (HOD212028) LČR - - - -

Nově zařazeny jsou renaturace, která se v rámci dílčího povodí Horní Odry navrhuje jedna, a to na Černé Ostravici v rámci CHKO Beskydy.

Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu - renaturace

Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Nositel

opatření km po
km

Délka
[km] Kraj

44 HOD_0440 HOD31202001 Černá Ostravice, CHKO Beskydy - renaturace POD 0 3,6 3,6 MSK
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Poslední opatření z této kategorie jsou opatření typu rybí přechod, které se týkají zprůchodnění migračních překážek. Co se týče dílčího povodí Horní
Odry, tak zde je jako nadregionální prioritní biokoridor (dle Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2020) zvolena část řeky Odry, s částí Olše,
Ostravice, Opavou po soutok s Moravicí a část Moravice. Na těchto úsecích se nachází 13 migračních překážek určených ke zprůchodnění. Jedná se o 6
objektů na Odře, 6 na Opavě a jeden na Olši.

Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu – rybí přechod

Pracovní
číslo VÚ

ID vodního
útvaru ID opatření Název opatření Nositel

opatření km Kraj

6 HOD_0060 HOD31208010 Odra, Mankovice - zprůchodnění jezu v Mankovicích POD 78,4 MSK

6 HOD_0060 HOD31208012 Odra, Jeseník nad Odrou - zprůchodnění jezu v Jeseníku nad Odrou POD 75,6 MSK

12 HOD_0120 HOD31208009 Odra, Studénka - zprůchodnění jezu (HOD212111) POD 47,7 MSK

12 HOD_0120 HOD31208011 Odra, Bartošovice - zprůchodnění jezu v Bartošovicích POD 50,8 MSK

18 HOD_0180 HOD31208001 Odra, Ostrava Zábřeh  - zřízení rybího přechodu na jezu v Zábřehu
(HOD212101) POD 20,4 MSK

12, 18 HOD_0120,
HOD_0180 HOD31208013 Odra, Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka - zprůchodnění dvou spádových

stupňů v prostoru mezi přítoky Ondřejnice a Lubiny POD 31,3 MSK

42 HOD_0420 HOD31208002 Opava, Ostrava Třebovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Třebovicích
(HOD212102) POD 1,3 MSK

42 HOD_0420 HOD31208003 Opava, Děhylov - zřízení rybího přechodu na spádovém stupni (HOD212103) POD 8,5 MSK

42 HOD_0420 HOD31208004 Opava, Jilešovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Jilešovicích
(HOD212104) POD 10,7 MSK

42 HOD_0420 HOD31208005 Opava, Háj ve Slezsku - zřízení rybího přechodu na jezu v Háji (HOD212105) POD 16,4 MSK

42 HOD_0420 HOD31208006 Opava, Smolkov - zřízení rybího přechodu na jezu ve Smolkově
(HOD212106) POD 19 MSK

42 HOD_0420 HOD31208007 Opava, Lhota u Opavy - zřízení rybího přechodu na jezu ve Lhotě
(HOD212107) POD 22 MSK

84 HOD_0840 HOD31208008 Olše, Dětmarovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Dětmarovicích
(HOD212109) POD 15,8 MSK
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Hlavním cílem u ochrany před povodněmi je snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení soukromého i veřejného majetku
a kulturních a historických hodnot před znehodnocením záplavami.

Výčet akcí pro II. plánovací období se skládal z několika hlavních okruhů, rozdělených dle toho, zda se opatření nachází v oblasti s významným
povodňovým rizikem (OsVPR) a dle toho, čím se opatření zabývá.

Je nutno si uvědomit, že níže předložený seznam opatření proti povodním se může v průběhu plánovacího období měnit z důvodu, že další akce, resp.
potřebu ochrany dalších lidských sídel mohou vygenerovat povodně jak z přívalových, tak i z regionálních dešťů. Příkladem přívalových povodní může být
povodeň v roce 2009 (na Novojičínsku, ve Vidnavském výběžku) a v roce 2014 (Zlatohorsko, Karvinsko a Třinecko – odstraňování povodňových škod
na Kunětičce, Tyře, Olši a dalších) nebo v roce 2020 (Polanka nad Odrou či Petrovice u Karviné na Olši). K žádné významné regionální povodni v uplynulém
plánovacím období nedošlo, jednalo se převážně o suché roky.

Obecným předpokladem pro úspěšné dokončení přípravy jednotlivých protipovodňových opatření je dosažení souladu s územními plány, případně se
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje, jejich majetkoprávní vypořádání, spolupráce dotčených obcí na řešení kanalizačních
systémů a jejich zabezpečení, včetně řešení dešťových místních vod, případně řešení nevyhovujících mostů a lávek, křížících upravovaná koryta. Neposledně
to je přiměřená ekonomická návratnost vynaložených nákladů ve vazbě na ochráněný majetek. U řady akcí dalších investorů se předpokládá odborná spolupráce
Povodí Odry, s.p. jako správce povodí v rámci komplexních činností v dílčím povodí Horní Odry.

Ve II. plánovacím období bylo v rámci plánu pro zvládání povodňových rizik vymezeno v dílčím povodí Horní Odry 16 oblastí s potenciálně významným
povodňovým rizikem na devíti vodních tocích o celkové délce 182 km. V těchto oblastech bylo navrženo 8 protipovodňových opatření, 3 organizační opatření,
6 opatření ke zřízení retencí k zachycování povodní, 3 velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl, 2 opatření na podporu zvyšování bezpečnosti vodních
děl, 2 opatření pro odčinění probíhajících důlních škod a 2 opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace
Moravskoslezského kraje“.

Z těchto opatření jich bylo 9 zrealizováno. Jedná se o dobudování hráze v prostoru ústí Porubky do Odry a dokončení ochranné hráze v Ostravě-
Zábřehu, o zhotovení suché nádrže v Cholticích, v zátopě VD Olešná došlo k odtěžení sedimentů, byly opraveny jezy a balvanité skluzy na Ostravici, proběhla
rozsáhlá rekonstrukce hráze i bezpečnostního přelivu VD Šance. 11 navržených opatření je probíhajících, kde za nejvýznamnější se dá bezesporu označit
příprava a realizace opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě, což je soubor prací předcházejících výstavbě VN Nové Heřminovy. Ze zbývajících
navržených opatření 3 nebyly zahájeny a 3 byly zrušeny.

Ve III. plánovacím období je v rámci oblastí s významným povodňovým rizikem vymezeno 11 úseků na 7 tocích, o celkové délce 170,9 km. Tyto úseky
jsou sloučeny do 5 ti řešených oblastí a to následovně:

- HOD_01 - Odra – státní hranice – Polanka nad Odrou,
- Olše – ústí – Karviná,
- Ostravice – ústí – Frýdek-Místek,
- Lučina – ústí – Šenov,
- Olešná – ústí – Paskov,
- Opava – ústí – Třebovice,

- HOD_02 - Odra – Odry,
- HOD_03 - Opava – Kravaře – Držkovice,

- Moravice – ústí – Opava,
- HOD_04 - Opava – Úvalno – Nové Heřminovy,
- HOD_05 - Olše – Chotěbuz – Třinec. Výstavba balvanitého skluzu na řece Ostravicí pod soutokem s Bašticí

k zajištění podélného sklonu stabilizujícího budovaný silniční obchvat
Frýdku-Místku a k bezpečnému nátoku velkých vod do městské trati
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V rámci těchto oblastí bylo navrženo 13 opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR uvedených v tabulce níže a zobrazených na mapě.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní – opatření v OsVPR

Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření km po km Náklady
[mil. Kč] Kraj Řešená

oblast

18 HOD31700011 Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O – zřízení 2
suchých nádrží a úprava potoka (HOD217202) POd

Rakovec
48

Polančice
51

MSK HOD_01

22, 23,
29 HOD31700001

Opava, Holasovice - N. Heřminovy (včetně) - příprava
a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě vč.
přírodě blízkých úprav koryta toku  (HOD217002)

POd 49 87,53 2 846 MSK HOD_04

22, 23 HOD31700007 Opatření na horní Opavě – zřízení údolní nádrže Nové
Heřminovy, suchá nádrž Krnov (HOD217204) POd 4 330 MSK HOD_04

28 HOD31700012 Velká, Stěbořice - zřízení nádrže POd 7,5 47 MSK HOD_03

42 HOD31700002 Opava, Kravaře – PPO v místní části Kravaře – Dvořisko
(HOD217004) POd 26,95 28,06 36 MSK HOD_03

59 HOD31700003 Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze
(HOD217005) POd 15,87 16,74 9 MSK HOD_01

60 HOD31700010 Ostravice, Frýdek-Místek - rekonstrukce jezu Riviéra POd 24,7 70 MSK HOD_01

60 HOD31700013 Ostravice, Lískovec u Frýdku - Místku - oprava balvanitých
skluzů POd 36 MSK HOD_01

69 HOD31700004 Odra (a Orlovská Stružka), Bohumín - Pudlov - ochranná
hráz (HOD217006) POd 9,2 11,2 265 MSK HOD_01

72 HOD31700005 Odra, Bohumín - stabilizace podélného profilu řeky
(HOD217007) POd 2,6 2,6 - MSK HOD_01

79 HOD31700006 Olše, Český Těšín – doplnění hrází mezi Ropičankou
a Sadovým p. a podél nich (HOD217008) POd 38,8 39,7 23 MSK HOD_05

79 HOD31700008 Olše, Karviná - Darkov - přeložka Darkovské Mlýnky,
rekonstrukce spádových objektů (HOD217502) POd 5 MSK HOD_01

84 HOD31700009 Olše, Karviná - rekonstrukce Rájeckého jezu (HOD217501) OKD 25,64 60 MSK HOD_01
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V rámci II. plánovacího období bylo navrženo celkem 76 konkrétních opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR. Jelikož některé
oblasti vymezené jako OsVPR byly pro toto plánovací období zrušeny, i opatření která byla dřív v OsVPR přecházejí mezi opatření mimo OsVPR.

Z těchto konkrétních opatření jich bylo 25 dokončeno, 32 je probíhajících, 11 nebylo zahájeno a 8 bylo z finančních či majetkoprávních důvodu zrušeno.
Dokončeny byly například zkapacitnění, výškové či směrové stabilizace toků (např. Velká, Opava Zlatníky, Stěbořice; Trutovský s přítokem, Frenštát p/R; Kobylí
potok, Karlovice; Stará Voda, Staré Heřminovy a další), v povodí Bělotínského potoka bylo zřízeno 5 suchých nádrží, na VD Kružberk došlo k rekonstrukci hráze
a modernizaci TDB, na VD Žermanice došlo taktéž k rekonstrukci TDB.

Ve III. plánovacím období jsou opatření mimo OsVPR, stejně jako ve II. plánovacím období, rozdělena na:
- opatření na ochranu před extrémními vodními stavy

v podobě zvýšení kapacity koryt vodních toků,
- zřízení retencí k zachycení povodní.
- velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl,
- podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl,
- opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku

1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského
kraje“,

- opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze
zdrojů báňského sektoru),

- organizační opatření v oblastech s významným
povodňovým rizikem,

- záplavová území podél toků.

Do opatření na ochranu před extrémními vodními stavy
v podobě zvýšení kapacity koryt vodních toků jsou v prvé řadě
začleněna ta, která nebylo možno v II. plánovacím cyklu z řady
objektivních důvodů zahájit, přitom existuje značná naděje, že
obtíže problémů spojených s jejich zahájením řešitelné jsou,
a že se je podaří nějakým způsobem a v dohledné době uzavřít.
Takto postupujících je z minulého plánu 7 opatření, 3 byla nově
navržena a dále jeden souhrnný list opatření, obsahující soubor
33 menších akcí. Většina těchto akcí je navržena LČR, popř.
obcemi. Přehled těchto akcí je shrnut v následující tabulce
a zobrazen v mapě.

Zkapacitněný úsek drobného vodního toku
Kopřivnička v Kopřivnici
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Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní – opatření mimo OsVPR

Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření km po km Náklady
[mil. Kč] Kraj

5 HOD31800001 Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku (HOD218001) POd 0 2,85 115 MSK
9 HOD31800008 Gručovka, Fulnek – zkapacitnění toku POd 4,375 6,195 25 MSK

18 HOD31800002 Polančice, Polanka n/O, Klimkovice - úprava toku, náhrada 2 jízků
pryžovými vaky (HOD218002) POd 3,8 7 94 MSK

55 HOD31800009 Mohelnice, Raškovice - protipovodňová opatření a revitalizace toku POd 0 2,4 5 MSK
76 HOD31800010 Tyra, Tyra - protipovodňová opatření a revitalizace toku POd 3,2 4,4 40 MSK
77 HOD31800006 Líštnice, Dolní Líštná – zkapacitnění toku v úseku ř. km 1,208 – 1,333 POd 1,208 1,333 5 MSK

85 HOD31800003 Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce
(HOD218006) POd 2 4,6 50 MSK

86 HOD31800004 Lutyňka, Skřečoň - D. Lutyně - odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení
břehu, revitalizace (HOD218007) POd 1,5 5,5 14 MSK

103 HOD31800005 Vidnavka, Kobylá n/V – zkapacitnění a úprava toku (HOD218008) POd 6,19 10,15 70 OLK

109 HOD31800007 IDVT 10210410, Hradec – Nová Ves – úprava toku v úseku ř. km 0,300 –
0,600 POd 0,3 0,6 5 OLK

HOD31800011* Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zvýšení
kapacity koryt vodních toků ve správě LČR a ostatních* LČR, obce 270,8

Poznámka: * jedná se o soubor opatření
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Většina hlavních akcí, týkajících se zřízení retencí k zachycování povodní, je zařazena mezi opatření v OsVPR. Jedná se o údolní nádrž Nové
Heřminovy na řece Opavě, suchou nádrž Krnov na přítoku řeky Opavy (HOD31700007), 2 suché nádrže na vodním toku Polančice a jeho přítoku Rakovec
(HOD31700011) a nádrž na vodním toku Velká ve Stěbořicích (HOD31700012), která byla Ministerstvem životního prostředí na návrh Ministerstva zemědělství
v červnu 2020 odsouhlasena k zařazení do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV). I zde platí, že do III. cyklu plánování postoupily
nedokončené akce z minulého plánovacího období. Jedná se o výstavbu nádrže Jičina na vodním toku Grasmanka ve Starém Jičíně a vodní nádrže Rybník
na vodním toku Rybník v obci Jeseník nad Odrou, která byla rovněž odsouhlasena k zařazení mezi LAPV. Do společného listu opatření bylo z II. plánovacího
období převzato 18 opatření a 5 opatření k vybudování suchých nádrží, jejichž investorem bude LČR, s.p., nově navrženo. Přehled těchto akcí je shrnut
v následující tabulce a zobrazen v mapě.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní – zřízení retencí k zachycování povodní

Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel opatření km toku

Celkový
objem

[tis. m3]
Náklady
[mil. Kč] Kraj

4 HOD31800013 LB přítok Budišovky (10214193), Guntramovice –
rekonstrukce skluzu VN Guntramovice POd 1,789 6 MSK

5 HOD31800015 Rybník, Jeseník nad Odrou - zřízení vodní nádrže
Rybník

Státní
pozemkový úřad 0,7 610 150 MSK

8 HOD31800012 Grasmanka, Starý Jičín, Jičina – zřízení nádrže
Jičina (HOD218201) POd 7,2 200 44 MSK

12 HOD31800014 Bartošovický potok, Bartošovice – rekonstrukce
hráze a funkčních objektů VN Bartošovice I POd 6,124 7 MSK

HOD31800016
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní
mimo OsVPR – zřízení retencí k zachycení
povodní na tocích ve správě LČR a ostatních*

299

Suchá nádrž Jelení na Kobylím
potoce v Karlovicích
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V současnosti je v dílčím povodí Horní Odry vybudováno kolem 42 mil. m3

ovladatelných retencí ve vodních nádržích. V případě zhotovení navrhovaných nádrží,
které připravuje Povodí Odry, státní podnik přibude dalších 1,4 mil. m3 a k tomu
14,61 mil. m3 retencí, zajištěných údolní nádrží Nové Heřminovy, jejíž zhotovení
přesahuje do plánovacího období 2021 až 2027. Další retence o velikosti až 0,8 mil. m3

mohou vzniknout zhotovením nádrží, které navrhují města a obce, případně jiní
investoři. To znamená, že celkem může být zřízeno až 17 mil. m3 retencí, což je jejich
navýšení oproti současnému stavu o 40 %.

Souborem navrhovaných opatření suchých nádrží a přehrážek v kombinaci
s návrhem komplexních pozemkových úprav, případně revitalizací je zároveň
reagováno na kritické lokality ohrožené přívalovými srážkami.

Do kategorie velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl spadají
akce podniku Povodí Odry s nákladem 10 mil. Kč a více. Do III. plánovacího období
byla převedena 2 opatření, a to oprava přivaděče Morávka - Žermanice (I. etapa již byla
dokončena v roce 2019) a oprava koruny hráze VD Žermanice.

Co se týká podpory zvyšování bezpečnosti vodních děl, tak i toto jsou akce
podniku Povodí Odry, státní podnik. Ze tří akcí plánovaných ve druhém plánovacím
období byla jedna zhotovena (VD Šance), jedna zrušena (VD Těrlicko) a do třetího
plánovacího období pokračuje rekonstrukce spadiště a vlnolamu VD Morávka. Nově je
navrženo zvýšení bezpečnosti VD Baška a výstavba celkem 4 balvanitých skluzů na řece Ostravici. Přehled těchto opatření je uveden v tabulce pod textem
a znázorněn na následující mapě.

Velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl a podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření Km Náklady
[mil. Kč] Kraj

48 HOD31800021 Ostravice, Ostravice – výstavba 2 balvanitých skluzů POd 42,0 – 42,5 40 MSK
51 HOD31800020 Baštice, Baška – VD Baška – převedení extrémních povodní POd 2,2 68 MSK
51 HOD31800022 Ostravice, Baška – výstavba 2 balvanitých skluzů POd 27,6 – 28,1 44 MSK

54 HOD31800019 Morávka, Morávka - VD Morávka, rekonstrukce spadiště a vlnolamu
(HOD217402) POd 14,8 166 MSK

61 HOD31800017 přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce
přivaděče včetně spádových objektů (HOD218305) POd 1,88 – 7,54 150 MSK

67 HOD31800018 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, koruna hráze (HOD218306) POd 25 15 MSK

Malá vodní nádrž Bartošovice I
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Odčiňování důlních škod na tocích jako preventivní opatření probíhá jako odezva na hornickou
činnost, provozovanou dnes pouze ve východní části Ostravsko-karvinského revíru na Karvinsku (činnost
v západní ostravské části již byla ukončena). Opatření probíhá v kooperaci se správcem povodí, je však
ve finanční gesci báňského sektoru, který škody způsobuje. Jedno opatření je navrženo na Olši v Karviné-
Louky n/O, kde se jedná o rekonstrukce hrází a spádových objektů, např. Rájeckého jezu
(HOD31700009). Toto opatření je již zahrnuto v seznamu opatření v OsVPR. Nově je navrhováno
odstranění tzv. Sovineckého pevného jezu na Olši v ř. km 27,369.

V rámci opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu
„Revitalizace Moravskoslezského kraje“ se jedná o zahlazení účinků těžby štěrkopísku. Z 6 lokalit
navržených v druhém plánovacím cyklu byly dokončeny dvě a zbývající 4 postupují do třetího plánovacího
období, přičemž v roce 2020 se stavebně započalo s revitalizací Hlučínského jezera a taktéž je připraveno
ke stavbě odlehčovací rameno Ščučí. Přehled zmíněných opatření je uveden v tabulce pod textem a
znázorněn v následující mapě.

Bezpečnostní skluz VD Šance na řece Ostravici
poprvé ve funkci po jeho modernizaci

Příprava posílení vodního díla Morávka
na řece Morávce – vizualizace
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Opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze zdrojů báňského sektoru) a opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990
z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“

Poznámka: *opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze zdrojů báňského sektoru)

Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření km po km Náklady
[mil. Kč] Kraj

42 HOD31800023 Opava, Dobroslavice – Kozmice – revitalizace Hlučínského
jezera a rekonstrukce hráze (HOD218601) 8,0 10,9 575 MSK

60 HOD31800024 Ščučí, Ostrava – Hrabová – zkapacitnění odlehčovacího
ramene km 0,0 – 1,1 a toku nad odlehčením (HOD218602) DIAMO 4,0 5,2 80 MSK

67 HOD31800025 Lučina, Ostrava – revitalizace toku (HOD218603) POd 0,0 3,3 50 MSK

72 HOD31800026 Bohumínská Stružka, Bohumín – Záblatí – tok Stružky –
rychvaldský jez – trať ČD (HOD218604) POd 4,6 10,5 35 MSK

84 HOD31800027* Olše, Karviná – odstranění tzv. Sovineckého pevného jezu
v ř. km 27,369

POd 27,369 5 MSK

Průběžné řešení důlních škod, řeka Olše
v Loukách nad Olší



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

86



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

87

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha jsou jako samostatná opatření ve III. plánovacím období nově přidána. Nejefektivnějším nástrojem
ke snižování nepříznivých účinků sucha jsou tzv. adaptační opatření. Z možných adaptačních opatření lze uvažovat zejména opatření v krajině (podpora plošné
rozmanitosti v rámci komplexních pozemkových úprav, podpora zalesnění, zatravnění, osevní postupy, průlehy atd.), opatření na tocích a v nivě (revitalizace
toků nebo uvolnění nivy pro rozlivy), obnovu starých či zřízení nových vodních nádrží, zefektivnění hospodaření s vodními zdroji, zmenšení spotřeby vody
a další.

Opatření, která by se dala nazvat opatřeními i proti suchu jsou obsažena již ve spoustě předešlých kapitol (opatření typu revitalizace vodních toků,
opatření typu renaturace, opatření ke zmírnění rizika povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem a v oblastech mimo povodňové riziko, příprava
a výstavba vodní nádrže Nové Heřminovy s garantovaným nadlepšovacím účinkem a další).

Navrhování konkrétních opatření pro tuto kapitolu bylo zaměřeno na vyřešení problémů nedostatku vody ve VH infrastruktuře v některých částech
dílčího povodí Horní Odry (28 lokalit), na opatření ke snížení rizika sucha výstavbou malých vodních nádrží a tůní, kterých je 23 (jedná se spíš o menší akce
LČR) a dále je navržen převod vody mezi dílčími povodími pro posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry. Přehled všech navržených
opatření je uveden v následující tabulce a znázorněn v mapě.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření
Náklady
[mil. Kč] Kraj

6 HOD31900017 Sedliště - výstavba vodovodního řádu - MSK
8 HOD31900022 Vápenná - rozšíření vodovodního řádu - 15 OLK

13 HOD31900008 Karlovice - náhrada stávajícího zdroje - 1 MSK
14 HOD31900016 Řeka - posílení jímání vody - MSK
17 HOD31900006 Frýdlant nad Ostravicí - vodovod - ulice Lesní, Nová Dědina "za Čeladenkou" - 10 MSK
17 HOD31900011 Malá Šťáhle - výstavba nové vodovodní přípojky - MSK

22 HOD31900014 Nový Jičín - prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka, Prodloužení vodovodu
- Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok-Životice u NJ - 7,8 MSK

23 HOD31900015 Olbramice - rekonstrukce vodovodního řádu na ulici Josefovická - MSK
33 HOD31900019 Štěpánkovice - stavba nového vodovodu - 20 MSK
35 HOD31900020 Štramberk - zásobování vodou lokality Libotín, II. etapa - MSK
38 HOD31900003 Čeladná - prodloužení vodovodního řádu - 3,1 MSK
45 HOD31900002 Bílčice - prodloužení vodovodní sítě - 2,5 MSK
50 HOD31900007 Horní Lomná - výstavba nového posilujícího vodojemu, oprava stávajícího řádu - MSK
51 HOD31900010 Malá Morávka - rozšíření vodovodu do horní části obce - 20 MSK
60 HOD31900009 Luboměř - Heltinovský vodovod - MSK
63 HOD31900005 Frýdek-Místek - výstavba vodovodu - 7 MSK
74 HOD31900012 Mezina - dostavba akumulace a úpravny pitné vody - 6 MSK
74 HOD31900021 Valšov - rozšíření vodovodního řadu, II. etapa - 5 MSK
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Pracovní
číslo VÚ Číslo LO Název opatření Nositel

opatření
Náklady
[mil. Kč] Kraj

77 HOD31900004 Frenštát pod Radhoštěm - prodloužení vodovodní sítě - 24,5 MSK

99 HOD31900013 Mosty u Jablunkova - prodloužení vodovodu Na Tunelu, Šragi, Vodovod
a vodojem Borovi - 14,5 MSK

99 HOD31900023 Javorník - navýšení kapacity VDJ - 6,86 OLK
103 HOD31900024 Vápenná - navýšení kapacity VDJ - 2,8 OLK
103 HOD31900026 Žulová - navýšení kapacity VDJ - 4,78 OLK
103 HOD31900027 Vápenná - skupinový vodovod - 58,8 OLK
105 HOD31900025 Vidnava - navýšení kapacity VDJ - 4,78 OLK
105 HOD31900028 Vidnava - skupinový vodovod - 100,9 OLK
107 HOD31900001 Bělá pod Pradědem - Filipovice - vodovod - 21 OLK
PL HOD31900018 Supíkovice - rekonstrukce vodovodu I. a II. etapa - 37 OLK

2, 4, 36, 37,
38, 40 HOD31900029 Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry POd 112,5 MSK

4, 20,36, 37,
38, 40, 46, 48,
49, 52, 53, 83,

59
HOD31900030* Opatření ke snížení rizika sucha – malé vodní nádrže a tůně* LČR 92

Poznámka: * jedná se o soubor opatření (viz list opatření)

Soubor opatření pro zadržení vody v krajině v obci Stará Červená
Voda
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Souhrnné informace o investičních nákladech na opatření v dílčím povodí Horní Odry

Opatření v dílčím povodí Horní Odry

Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Oba kraje
Celkem

(za dílčí povodí)

Počet
opatření

Cena
[mil. Kč]

Počet
opatření

Cena
[mil. Kč]

Počet
opatření

Cena
[mil. Kč]

Počet
opatření

Cena
[mil. Kč]

Opatření v oblasti čištění odpadních vod 206 14 396 15 631,8 - - 221 15 027,8

Zamezení vnosu zvláště nebezpečných látek 64 - 7 - - - 71 -

Revitalizační opatření 31 480,3 - - 1 36 32 516,30

Opatření ke zmírnění povodňových škod 36 9 609 2 75 2 570 40 10 254,00

Opatření proti suchu 19 121,4 9 251,92 2 204,5 30 577,82
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Významnou součástí péče o ochranu před povodněmi je stanovování záplavových území, jak je určeno zákonem o vodách 254/2001 Sb. To se děje
na návrh správců vodních toků, kdy se v podstatě celkově jedná o trvalý proces, podléhající neustálému upřesňování a zdokonalování, jak se vyvíjí pokrok na
vyšetřovacích metodách těchto území a jak se vyvíjí ovlivňování morfologie a uspořádání těchto toků. Od novely zákona o vodách jsou v rámci stanovení
určovány i tzv. aktivní zóny těchto území, v nichž jsou ze zákona územní rozvoj a zřizování zástavby výrazně omezeny.

K datu zpracování Plánu oblasti povodí v r. 2009 byla převážná část záplavových území na větších tocích (na tzv. významných vodních tocích, ale
i některých drobných, kde si to situace vyžadovala) již stanovena. Pro období I. i II. plánovacího cyklu 2010–2015 a 2016-2021 náplň této činnosti spočívala
v upřesňování aktivních zón, které ve starších šetřeních chyběly, dále v revizi některých území v místech, kde došlo k významným změnám, a v doplňujícím
stanovení na některých menších tocích, kde dříve tato problematika nebyla zkoumána. Jednalo se především o několik toků ve správě LČR.

V dílčím povodí Horní Odry je v době zpracování plánu pro III. plánovací období záplavové území stanoveno na 1277,5 km vodních toků, což je velký
nárůst oproti minulému plánovacímu období. Z tohoto množství tvoří 884 km významné vodní toky (z 1111 km), 357 km drobné vodní toky ve správě Povodí
Odry, s.p. a 36 km drobné vodní toky většinou ve správě LČR.

Aktivní zóna je stanovena na 1220 km vodních toků, což představuje nárůst o víc než 50 % oproti minulému plánovacímu cyklu.

Vytváření podmínek pro další společenský rozvoj – přeložka drobného
vodního toku Osiník v obci Nošovice
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Opatření typu B
Jedná se o obecná opatření, která řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován určitý problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací

o něm není možné opatření popsat do takového detailu, jako je tomu u opatření typu A, a jde tedy jen o rámcový popis. Opatření typu B se váží ke konkrétnímu
vodnímu útvaru či více útvarům.

Ve III. plánovacím cyklu bylo v dílčím povodí Horní Odry navrženo 23 opatření typu B. 8 z nich se týkalo snížení vypouštění znečištění ve městech, což
představuje shrnutí a dopřesnění konkrétních opatření v těchto městech. K těmto opatřením lze přiřadit ještě opatření ke zvýšení účinnosti odstraňování
celkového fosforu na ČOV nad 2000 EO, což je požadavek nad legislativní rámec, který by výrazně přispěl ke zlepšení kvality vod. Další tři opatření se zabývají
hospodařením v povodí vodárenských nádrží Šance, Kružberk a Morávka. Celého dílčího povodí se týkají opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání, průzkumný
monitoring, opatření ke zmírnění povodňových škod, stanovení záplavových území, operativní opatření či opatření zabývající se krajinným plánováním.
Z národní úrovně byla také dodána dvě opatření, týkající se zajištění enviromentálních cílů. Přehled všech opatření typu B je uveden v následující tabulce.

Opatření typu B k dosažení cílů

Pracovní číslo VÚ ID opatření Název opatření Název kraje

celé dílčí povodí HOD30501001 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání MSK, OLK

celé dílčí povodí HOD30700001 Průzkumný monitoring (HOD220501) MSK, OLK
68 HOD30701116 Snížení vypouštění znečištění ve městě Ostrava MSK

67 HOD30701117 Snížení vypouštění znečištění ve městě Havířov MSK

60 HOD30701118 Snížení vypouštění znečištění ve městě Frýdek-Místek MSK
30 HOD30701119 Snížení vypouštění znečištění ve městě Opava MSK

77 HOD30701120 Snížení vypouštění znečištění ve městě Třinec MSK
84 HOD30701121 Snížení vypouštění znečištění ve městě Karviná MSK

8 HOD30701122 Snížení vypouštění znečištění ve městě Nový Jičín MSK

15 HOD30701123 Snížení vypouštění znečištění ve městě Frenštát pod Radhoštěm MSK
21 HOD30702022 Zvýšení účinnosti odstraňování P-V na ČOV nad 2000 EO MSK

44-47 HOD30806001 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Šance MSK
 31-38 HOD30806002 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Kružberk MSK

 52, 53 HOD30806003 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Morávka MSK
 6, 12, 18 HOD31502001 Zajištění environmentálních cílů pro velevruba tupého (Unio crassus) v chráněných územích MSK, OLK

 1, 13, 19, 40, 44-47,
52, 53, 74, 76, 107 HOD31502002 Zajištění environmentálních cílů pro střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus) v chráněných

územích MSK, OLK

42 HOD31700015 Individuální opatření ke zmírnění povodňových škod v OsVPR MSK

celé dílčí povodí HOD31700016 Stanovení záplavových území (HOD217701) MSK, OLK
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Pracovní číslo VÚ ID opatření Název opatření Název kraje

celé dílčí povodí HOD31700017 Operativní opatření (HOD217702) MSK, OLK

celé dílčí povodí HOD31800028 Individuální opatření ke zmírnění povodňových škod mimo OsVPR MSK

celé dílčí povodí HOD31800029 Studie odtokových poměrů, studie proveditelnosti opatření na ochranu před povodněmi pro
drobné vodní toky (HOD218701) MSK, OLK

celé dílčí povodí HOD31800030 Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová opatření MSK, OLK
celé dílčí povodí HOD31800031 Činnosti při správě drobných vodních toků MSK, OLK

Po desetiletích fungování regulovaných úseků řeky Olše od ústí po Karvinou
bylo nutno odstranit nánosy materiálu, který se za povodní usadil během času v
předhrází průtočného profilu.

Zpevněná plocha pro krátkodobé lidské aktivity na řece
Ostravici v Ostravě Městská rekreace na řece Ostravici v Ostravě
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Opatření typu C
Jedná se o další typ obecných opatření. Tato opatření reagují na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním

fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů právních předpisů, vzniků strategických dokumentů, metodických předpisů nebo databází.
Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření. Netýkají se jen dílčího povodí, ale jsou navržena pro celou ČR. Listy opatření jsou  obsahem návrhu
Národního plánu povodí Odry. Tato opatření upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A a B,
a často vycházejí z potřeby plánů dílčích povodí, kde jsou zjištěny případné nejistoty, chybějící data nebo legislativní opora, na které reaguje opatření na národní
úrovni. Pokud budou tato opatření zrealizována, lze jim přičítat významný celostátní efekt. Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy. Opatření
reagující na překročené limity nebo ukazatele (tedy na stav vodních útvarů) a opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro následující
plánovací období. Opatření typu C je navrženo celkem 21 a jsou uvedena v následující tabulce.

Opatření typu C k dosažení cílů

ID opatření Název opatření

CZE30500002 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod (CZE 205001)
CZE30601001 Umělá infiltrace
CZE30700001 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod

CZE30700002 Problematika kanalizačních řádů a napojení průmyslových odpadních vod na veřejnou kanalizaci

CZE30700003 Provázání koncepcí a datových základen
CZE30700004 Domovní čistírny odpadních vod

CZE30706005 Odlehčovací komory
CZE30800005 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí

CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
CZE30801001 Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství

CZE30805002 Přechod do režimu ekologického zemědělství

CZE30807004 Snižování znečištění z atmosférické depozice
CZE31003001 Řešení problematiky zatížení vodního prostředí znečištěním z dopravy

CZE31004002 Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů
CZE31200003 Obnova přirozených koryt vodních toků (CZE212001)

CZE31200004 Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence migračních překážek na vodních tocích a metodické
vedení orgánů státní správy

CZE31500002 Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů

CZE31502001 Zamezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů
CZE31600003 Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu
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ID opatření Název opatření

CZE31604002 Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření na rybnících (CZE216001)

CZE31700001 Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody

Spádový objekt Staroměstský stupeň na řece
Ostravici ve Frýdku-Místku po rekonstrukci

s rybím přechodem

Vodárenská nádrž Kružberk na řece Moravici
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Spádový stupeň na řece Ostravici byl na konci 70. let
minulého století přebudován na jez Riviéra

Štěrková propust hrazená pohyblivým segmentovým
uzávěrem s poklopovým nástavcem

Stupeň Riviéra – vizualizace plánované rekonstrukce
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VII. Ekonomické údaje

Důležitou součástí plánování v oblasti vod je znalost finančních výnosů z užívání vody, které jsou následně
použity k úhradě nákladů na vodohospodářské služby. Součástí kapitoly je popis jednotlivých poplatků za užívání vod
(referenční rok 2018), kterými jsou:

· platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí,
· poplatky za odebrané množství podzemní vody,
· poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (z objemu vypouštěných odpadních vod),
· poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod,
· vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.

Příklad výše plateb k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle jednotlivých odvětví a plateb za odběry
podzemní vody je uveden v následujících tabulkách.

Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí v dílčím povodí Horní Odry za rok 2018

Sektor Druh užívání vody
Množství
odebrané

povrchové vody
[tis.m3]

Cena za m3

odebrané
povrchové vody

[Kč/m3]

Výše platby
[mil. Kč/rok]

Celkem
[mil. Kč/rok]

Domácnosti zásobování pitnou vodou
z vodovodů pro veřejnou potřebu 60 901 4,62 281,363 281,363

Průmysl
průtočné chlazení 0 - 0

297,887energetika 9 859 4,62 45,548
ostatní průmysl 54 619 4,62 252,339

Zemědělství
zemědělské závlahy 0 - 0

0
ostatní odběry (živočišná výroba) 0 - 0

Celkem 125 379 579,250 579,250

Modernizace malé vodní elektrárny na VD
Morávka
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Poplatky za odebrané množství podzemní vody v dílčím povodí Horní Odry v roce 2018

Sektor Druh užívání vody
Množství odebrané

podzemní vody
[tis.m3]

Cena za 1m3

odebrané podzemní
vody [Kč/m3]

Výše poplatků
[mil. Kč/rok]

Celkem poplatky
[mil. Kč/rok]

Domácnosti zásobování pitnou vodou
z vodovodů pro veřejnou potřebu 16 441 2 32,882 32,882

Zemědělství
zemědělské závlahy 0 3 0

0
ostatní odběry (živočišná výroba) 0 3 0

Průmysl odběr pro průmysl 897 3 2,691 2,691
Celkem 17 338 35,573

Průměrná výše vodného u největších provozovatelů v dílčím povodí Horní Odry byla 40,15 Kč/m3, stočného pak 39,04 Kč/m3.

VIII. Doplňující údaje

V této kapitole Plánu dílčího povodí Horní Odry je možné najít seznam dalších podrobnějších programů a plánů s vodohospodářskou tématikou a jejich
stručnou rešerši. Dále pak jsou zde uvedena opatření uskutečněná
k informování veřejnosti a jejího zapojení do procesu tvorby Plánu.
Kapitola obsahuje kompletní seznam pořizovatelů Plánu,
kompetentních úřadů a příslušných správních úřadů a odborných
subjektů podílejících se na procesu vodohospodářského
plánování.

Proces aktualizace plánu povodí provázela řada
nejasností a nedostatku podkladových dat. Do značné míry tento
plánovací cyklus také ovlivnila probíhající epidemie COVID-19.
Bohužel se z tohoto důvodu nekonala zasedání Pracovní skupiny
ani mezinárodních komisí. Probíhaly pouze elektronické
komunikace, čímž byla koordinace celého procesu plánování
značně omezena.

Vývoj přirozených koryt vodních toků někdy ohrožuje
technickou infrastrukturu – řeka Olše v Bystřici nad
Olší
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Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR), které navazují na zpracované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
jsou součástí plánů dílčích povodí a jsou hlavním podkladem pro
vypracování Plánu pro zvládání povodňových rizik. Pořízení
Dokumentací vychází z obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 24/2011 Sb.
Zpracování DOsVPR je součástí procesu plnění požadavků stanovených
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik (2007/60/ES, tzv. Povodňová směrnice). Tato
směrnice si klade za cíl přispět k realizaci takových opatření, která by
snižovala negativní následky povodní. Hlavním úkolem je omezit riziko
nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví
a život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost
a infrastrukturu, přičemž pokud mají být opatření účinná, měla by být v co
největší míře koordinována v rámci celého povodí.

Zavádění směrnice o povodních bylo řešeno etapovitě
s následujícími termíny:

· I. etapa do 22.12.2018 – aktualizace předběžného
vyhodnocení povodňových rizik,

· II. etapa do 22.12.2019 – aktualizace map povodňového
nebezpečí a map povodňových rizik,

· III. etapa do 22.12.2021 – dokončení
a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik,

– vypracování
dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR).

I. etapa:  Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik bylo v prvním plánovacím cyklu dokončeno v roce 2011. Bylo provedeno na vodních tocích s vymezeným

záplavovým územím podle Metodiky předběžného hodnocení povodňových rizik. Na základě analýzy počtu trvale bydlících obyvatel a hodnoty fixních aktiv
dotčených v jednotlivých obcích povodňovými rozlivy byly definovány úseky toků vymezující oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR). Pro výběr
byla nastavena následující kritéria zohledňující negativní vliv povodní na lidské životy, lidské zdraví a na hospodářskou činnost:

· 25 obyvatel/rok dotčených povodňovým nebezpečím,
· hodnota fixních aktiv minimálně ve výši 70 mil. Kč/rok dotčených povodňovým nebezpečím,

přičemž do výběru byly zahrnuty všechny obce, ve kterých bylo naplněno alespoň jedno z kritérií. Tento primární výběr byl upřesňován pomocí dalších hledisek,
kterými jsou možné nepříznivé účinky budoucích povodní na životní prostředí a kulturní dědictví.

Vymezené úseky toků v ČR s významným povodňovým rizikem
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Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik proběhla v roce 2017 za využití stejné metodiky jako v roce 2011. V potaz bylo bráno celkové
zvýšení hodnoty majetku na území České republiky a došlo tak ke zvýšení jednoho z kritérií, kdy do výběru byly zahrnuty obce, u nichž byla zaznamenána
hodnota fixních aktiv dotčená povodňovým nebezpečím v průměru za rok v minimální výši 100 mil. Kč.

Na území ČR bylo v roce 2018 vymezeno celkem 243 úseků, sloučených do 135 oblastí s významným povodňovým rizikem, v délce 2827,4 km. Největší
část je vymezená v povodí Labe a to 1825,4 km vodních toků (65 %), v povodí Dunaje 718,6 km (25 %), povodí Odry tvoří nejmenší část a to 283,3 km (10 %).
Povodí Odry se skládá z dílčího povodí Horní Odry a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Do dílčího povodí Horní Odry spadá 11 vymezených
úseků na 7 tocích o délce 170,9 km sloučených do 5 oblastí.

Vymezené úseky Oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR) v dílčím povodí Horní Odry

Oblast OsVPR Tok Úsek
Od Do Délka úseku

[říční km] [říční km] [km]

HOD_01

HOD_01-01 Odra Státní hranice – Polanka nad Odrou 0,000 28,920 28,920
HOD_01-02 Olše Ústí - Karviná 0,000 25,790 25,790

HOD_01-03 Ostravice Ústí – Frýdek-Místek 0,000 27,140 27,140

HOD_01-04 Lučina Ústí - Šenov 0,000 11,110 11,110
HOD_01-05 Olešná Ústí - Paskov 0,000 3,100 3,100

HOD_01-06 Opava Ústí - Třebovice 0,000 1,420 1,420
HOD_02 HOD_02-01 Odra Odry 81,968 90,026 8,058

HOD_03
HOD_03-01 Opava Kravaře - Držkovice 22,428 47,678 25,250

HOD_03-02 Moravice Ústí - Opava 0,000 1,170 1,170
HOD_04 HOD_04-01 Opava Úvalno – Nové Heřminovy 59,416 85,136 25,720

HOD_05 HOD_05-01 Olše Chotěbuz - Třinec 34,775 48,005 13,230

Výsledky I. etapy jsou podrobně shrnuty v dokumentu vypracovaném MŽP a MZe s názvem „Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
v České republice 2018, který je ke stažení na stránkách http://www.povis.cz.
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Probíhající údržba štěrkových lavic na řece Ostravici ve Frýdku-
Místku nad tzv. Koloredovským mostem
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II. etapa: Aktualizace map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

Mapy povodňového nebezpečí obecně obsahují určení rozsahu povodně,
hloubek a rychlosti proudu vody, podle těchto scénářů:

· povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q500),
· povodně se středně vysokou pravděpodobností (Q100),
· povodně s vysokou pravděpodobností výskytu (Q5

a Q20).

Mapy ohrožení jsou zobrazeny pomocí barevné škály. Toto členění
umožňuje posouzení vhodnosti stávajícího nebo budoucího funkčního
využití ploch a doporučení na omezení případných aktivit na plochách
v zaplavovaném území s vyšší mírou ohrožení.
Mapy povodňového rizika jsou znázorněny průnikem informací
o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Zobrazují plochy kategorií
využití území, u nichž je překročena míra přijatelného ohrožení. U těchto
ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska
snížení rizika na přijatelnou míru.

V rámci dílčího povodí Horní Odry byla tato etapa povodňové
směrnice naplňována na 11 vymezených úsecích u 7 vodních toků
s významným povodňovým rizikem. Aktualizace map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik byla zpracována dle Metodiky tvorby map povodňových nebezpečí a povodňových rizik a Standardizačního minima pro

zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových
rizik. Výsledné mapy jsou prezentovány v Centrálním
datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí
a povodňových rizik na adrese https://cds.mzp.cz/.

Porovnání výstupů I. a II. cyklu Plánů
pro zvládání povodňových rizik
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III. etapa: Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik
Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021-2027

(PpZPR) pořizují MŽP a MZe ve spolupráci s příslušnými správci povodí
a místně příslušnými krajskými úřady, vydává je MŽP jako opatření
obecné povahy a schvaluje vláda ČR. Plány se soustřeďují zejména na
prevenci, ochranu a připravenost, včetně povodňových předpovědí
a systémů včasného varování se zohledněním charakteristik konkrétních
povodí. PpZPR zohledňují hlediska, jako jsou náklady a přínosy
navržených opatření, rozsah a průběh povodní, oblasti s potenciálem
povodně zadržet, hlediska hospodaření s půdou a s vodními zdroji,
využití území a ochrany přírody.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR)
byly vypracovány v návaznosti na zpracované aktualizace map
povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. Jejich obsahem jsou
zejména přehledné tabulky statisticky shrnující výsledky map
povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a seznam návrhů
opatření stavebního (konkrétních) či nestavebního (obecných)
charakteru, která by měla vést ke snižování ploch v tzv. nepřijatelném
riziku. Z navržených opatření se stále jeví jako prioritní komplex opatření
na horní Opavě, kde se jedná o výstavbu údolní nádrže Nové Heřminovy
a soubor opatření na toto navázaných. Část akcí je již zrealizovaných
(např. 4 malé vodní nádrže - Lichnov III., Lichnov V., Jelení a Loděnice;
revitalizace a úpravy toku pod plánovanou nádrží), další jsou v procesu
realizace nebo přípravy.
DOsVPR v dílčím povodí Horní Odry byly rozděleny a vypracovány v pěti samostatných částech a jedné souhrnné zprávě, dle rozdělení oblastí s významným
povodňovým rizikem. V každé z DOsVPR jsou uvedeny následující informace:

· lokalizace a popis rozsahu jednotlivých řešených úseků včetně přehledné mapy,
· popis současného stavu ochrany před povodněmi, realizovaná opatření v minulém plánovacím cyklu,
· popis nivy toku a možnosti jeho rozlivu a podrobné hydrologické charakteristiky. Uveden je přehled hlásných a předpovědních modelů a přehled

úrovně zpracování povodňových plánů pro jednotlivé řešené obce,
· tabulky statisticky shrnující výsledky map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. Tabulka počtu dotčených obyvatel a objektů

v obcích pro příslušné povodňové scénáře (viz dále) a tabulka rozlohy území, jehož zastavěné či zastavitelné plochy jsou dotčeny některým
ze scénářů povodňového nebezpečí. Další tabulky obsahují výměru ploch a přehled počtu trvale bydlících osob v nepřijatelném riziku a přehled
citlivých objektů,

· popis obecných a konkrétních cílů, ke kterým by měly směřovat případné návrhy opatření,
· návrh opatření – opatření nestavebního charakteru a opatření stavebního charakteru na ochranu před povodněmi,
· vypracované listy opatření pro jednotlivá navržená opatření.

Závěrečným profilem českého dílčího povodí Odry je soutok
hraničních úseků řek Odry (na snímku vpravo) a Olše
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Přehled počtu trvale bydlících obyvatel a objektů v jednotlivých obcích dotčených scénáři povodňového nebezpečí
Poznámka: V obou následujících tabulkách jsou pro úplnou informaci uvedeny všechny obce, jejichž území se nachází v rozlivu až pětisetleté vody, a to i v případě, když
povodňovými scénáři není dotčeno jejich zastavěné a zastavitelné území a tedy počet dotčených obyvatel a objektů dosahuje nulových hodnot.

Poř.
číslo Název obce

Počet
obyvatel
celkem

Počet
objektů
celkem

Počet dotčených obyvatel / objektů
Q5 Q20 Q100 Q500

Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj.
1 Baška 3 548 1 278 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bohumín 21 969 3 347 32 12 158 67 591 214 18 510 2 453
3 Brantice 1 290 492 33 12 209 76 574 200 701 239
4 Český Těšín 25 162 3 746 0 0 0 0 1 474 174 4 155 659
5 Dětmarovice 4 008 1 353 0 0 38 12 38 12 242 88
6 Dolní Lutyně 5 009 1 603 2 1 2 1 196 62 690 231
7 Doubrava 1 252 379 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Frýdek Místek 56 562 5 741 0 1 0 1 0 1 4 160 421
9 Háj ve Slezsku 3 266 964 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Chotěbuz 1 135 388 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Karviná 59 437 4 810 2 1 15 7 42 31 603 271
12 Kravaře 6 636 1 906 26 17 275 89 306 100 365 116
13 Krnov 24 676 3 545 6 1 146 47 9 722 1 015 13 601 1 463
14 Mankovice 603 160 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mokré Lazce 1 119 329 0 0 0 0 0 0 2 1
16 Nové Heřminovy 283 156 0 0 7 6 7 7 13 10
17 Odry 7 061 1 686 0 1 16 11 1 220 321 1 389 375
18 Opava 58 433 8 301 11 5 75 35 5 139 559 14 705 1 339
19 Ostrava 292 213 30 010 7 5 17 32 336 157 27 875 3 322
20 Paskov 3 898 981 0 0 0 1 93 41 1 454 491
21 Petrovice u Karviné 5 201 1 431 0 0 0 0 0 0 547 178
22 Ropice 1 487 435 0 0 0 0 9 4 11 5
23 Rychvald 7 117 1 998 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Řepiště 1 697 545 0 0 0 0 0 0 0 1
25 Staré Město u FM 1 376 478 0 0 0 0 0 0 355 119
26 Sviadnov 1 569 504 0 0 0 0 0 0 169 54
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Poř.
číslo Název obce

Počet
obyvatel
celkem

Počet
objektů
celkem

Počet dotčených obyvatel / objektů
Q5 Q20 Q100 Q500

Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj.
27 Šenov 5 954 1 860 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Šilheřovice 1 591 431 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Štítina 1 194 323 0 0 0 0 0 0 31 7
30 Třinec 36 958 5 785 0 0 0 0 0 1 12 19
31 Úvalno 938 335 0 0 9 5 9 5 9 5
32 Velké Hoštice 1 783 481 0 0 0 0 0 0 295 77
33 Vratimov 6 777 1 688 0 0 0 0 0 0 277 112
34 Vražné 858 269 0 0 0 0 0 0 5 1
35 Zátor 1 143 1 192 14 10 347 116 478 165 601 192
36 Žabeň 701 243 0 0 0 0 0 0 0 2

 Celkem 653 904 89 173 133 66 1 314 506 20 234 3 070 90 777 12 252

Přehled počtu trvale bydlících osob a objektů v nepřijatelném riziku

Poř.
číslo Název obce Počet obyvatel

celkem
Počet objektů

celkem
Počet obyvatel

v nepřijatelném riziku
Počet objektů

v nepřijatelném riziku

1 Baška 3 548 1 278 0 0

2 Bohumín 21 969 3 347 302 116
3 Brantice 1 290 492 264 99

4 Český Těšín 25 162 3 746 275 58

5 Dětmarovice 4 008 1 353 38 12
6 Dolní Lutyně 5 009 1 603 6 2

7 Doubrava 1 252 379 0 0
8 Frýdek-Místek 56 562 5 741 0 0

9 Háj ve Slezsku 3 266 964 0 0

10 Chotěbuz 1 135 388 0 0
11 Karviná 59 437 4 810 1 9

12 Kravaře 6 636 1 906 275 88
13 Krnov 24 676 3 545 3 188 406
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Poř.
číslo Název obce Počet obyvatel

celkem
Počet objektů

celkem
Počet obyvatel

v nepřijatelném riziku
Počet objektů

v nepřijatelném riziku

14 Mankovice 603 160 0 0
15 Mokré Lazce 1 119 329 0 0

16 Nové Heřminovy 283 156 5 3

17 Odry 7 061 1 686 135 30
18 Opava 58 433 8 301 2 177 211

19 Ostrava 292 213 30 010 121 42
20 Paskov 3 898 981 20 6

21 Petrovice u Karviné 5 201 1 431 0 0

22 Ropice 1 487 435 5 1
23 Rychvald 7 117 1 998 0 0

24 Řepiště 1 697 545 0 0
25 Staré Město 1 376 478 0 0

26 Sviadnov 1 569 504 0 0
27 Šenov 5 954 1 860 0 0

28 Šilheřovice 1 591 431 0 0

29 Štítina 1 194 323 0 0
30 Třinec 36 958 5 785 0 0

31 Úvalno 938 335 9 5
32 Velké Hoštice 1 783 481 0 0

33 Vratimov 6 777 1 688 0 0

34 Vražné 858 269 0 0
35 Zátor 1 143 1 192 375 114

36 Žabeň 701 243 0 0
Celkem 653 904 89 173 7 196 1 202
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Hlavním cílem u ochrany před povodněmi je snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení soukromého i veřejného majetku
a kulturních a historických hodnot před znehodnocením záplavami. Na základě toho byla v OsVPR navržena následující opatření stavebního charakteru
vedoucí ke snížení těchto nežádoucích účinků povodní.

Souhrn opatření stavebního charakteru na ochranu před povodněmi navrhovaných v OsVPR

ID opatření Řešené území Název opatření Náklady (mil. Kč.)

HOD31700001 Holasovice až Nové
Heřminovy (včetně)

Opava, Holasovice - N. Heřminovy (včetně) - příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě vč.
přírodě blízkých úprav koryta toku  (HOD217002) 2 846

HOD31700002 Kravaře-Dvořisko Opava, Kravaře – PPO v místní části Kravaře – Dvořisko (HOD217004) 36

HOD31700003 Paskov Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze (HOD217005) 9

HOD31700004 Bohumín, Pudlov Odra (a Orlovská Stružka), Bohumín - Pudlov - ochranná hráz (HOD217006) 265

HOD31700005 Bohumín Odra, Bohumín - stabilizace podélného profilu řeky (HOD217007) -

HOD31700006 Český Těšín Olše, Český Těšín – doplnění hrází mezi Ropičankou a Sadovým p. a podél nich (HOD217008) 23

HOD31700007 Nové Heřminovy, Krnov Opatření na horní Opavě – zřízení údolní nádrže Nové Heřminovy, suchá nádrž Krnov (HOD217204) 4 330

HOD31700008 Karviná, Darkov Olše, Karviná - Darkov - přeložka Darkovské Mlýnky, rekonstrukce spádových objektů (HOD217502) 5

HOD31700009 Karviná, Louky n/O Olše, Karviná - rekonstrukce Rájeckého jezu (HOD217501) 60

HOD31700010 Frýdek-Místek Ostravice, Frýdek-Místek - rekonstrukce jezu Riviéra 70

HOD31700011 Klimkovice, Polanka n.O. Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O – zřízení 2 suchých nádrží a úprava potoka (HOD217202) 99

HOD31700012 Opava Velká, Stěbořice – vodní nádrž Stěbořice 47

HOD31700013 Lískovec u Frýdku-Místku Ostravice, Lískovec u Frýdku - Místku - oprava balvanitých skluzů 36

Celkem 7 826

Výše shrnutá opatření jsou shodně uváděná i v kapitole VI. tohoto stručného souhrnu v rámci přehledu opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní
v OsVPR. Nad rámec konkrétních opatření k zamezení povodňových rizik Dokumentace (DOsVPR) obsahují i opatření nestavebního charakteru, která byla
navržena k dosažení obecných cílů.
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Klíčovým prvkem opatření na horní
Opavě je vodní dílo Nové Heřminovy



Stručný souhrn aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry
a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

111

Souhrn všech navrhovaných opatření nestavebního charakteru

ID opatření Název opatření
HOD31709001 Pořízení/změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní)

HOD31709002 Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování a rozhodování

HOD31709003 Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě apod.
HOD31709004 Individuální PPO vlastníků nemovitostí

HOD31709005 Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní povodňové služby (hlásné profily, limity SPA,LVS, VISO)
HOD31709006 Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby)

HOD31709007 Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí
HOD31709008 Analýza objektů hasičských zbrojnic jednotek SDH obcí nacházejících se v záplavových územích povodně Q500

HOD31709009 Dovybavení jednotek HZS MSK a nákup věcných prostředků a osobních ochranných prostředků pro efektivní  řešení následků povodní jednotkami SDH obcí

HOD31709010 Vybudování technických systémů pro varování a informování obyvatelstva
HOD31709011 Odborná příprava jednotek SDH obcí předurčených pro záchranné a likvidační práce při povodní až Q500

HOD31709012 Předurčenost a vybavení jednotek SDH obcí k ochraně obyvatelstva při povodních
HOD31709013 Vzdělávací moduly pro zvýšení informovanosti a připravenosti osazenstva významných objektů

HOD31709014 Oblasti pro budování univerzálních mobilních systémů

HOD31709015 Vybudování kamerových systémů pro včasnou identifikaci vzniku rizika vč. reálného pohledu na jeho rozsah

Zhotovením souboru všech výše uvedených opatření se omezí počet trvale bydlících osob v nepřijatelném povodňovém riziku a zlepší se povodňová
připravenost i v dotčených tzv. citlivých objektech (školy, školky, zdravotnická zařízení, atd.), kterých bylo identifikováno 239. Zároveň se při návrhu konkrétních
opatření dbalo na to, aby se od nich nezvýšila povodňová rizika po proudu či proti proudu vodního toku.
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Závěr

Plán dílčího povodí Horní Odry je koncepční materiál v oblasti vodního hospodářství platný pro třetí plánovací období, které je vymezeno 2021-2027.
Obsahuje velké množství popisných informací, tabelární a grafické přílohy a návrh opatření, která by měla být realizována ke splnění stanovených cílů, daných
zejména Rámcovou směrnicí, zákonem o vodách a vyhláškou o plánování v oblasti vod.

Předkládaný Stručný souhrn návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry představuje průřez jednotlivými kapitolami plánu dílčího povodí, seznámení se
základním obsahem a výčet všech navržených opatření. Všechny plánovací dokumenty a úplný Plán dílčího povodí Horní Odry je dostupný v elektronické
podobě na stránkách Povodí Odry s.p. v sekci Plán dílčího povodí Horní Odry nebo na adresách:

· Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, odbor vodohospodářských koncepcí a informací,
Ing. Pavlas, tel.: 596 657 266, www.pod.cz/planovani, e-mail: planovani@pod.cz.

· Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Bc. Heczková, tel.: 595 622 683, e-mail: lenka.heczkova@msk.cz.

· Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství,
p. Kresáč Kubišová, tel.: 585 508 630, e-mail: v.kubisova@olkraj.cz.

Těžba černého uhlí na Ostravsku se po útlumu v 90. letech 20. stol. dnes soustřeďuje převážně do východní části revíru.
Nejvýrazněji se na povrchu projevuje na Karvinsku - bezodtoká kotlina Kozinec na levém břehu řeky Olše.
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Příloha stručného souhrnu
Plánu dílčího povodí Horní Odry

Správné postupy na úseku plánování v dílčím povodí
Horní Odry

„Správné postupy“ jsou podkladem pro koncepční činnost na úseku správy
dílčího povodí Horní Odry, podkladem přihlížejícím k její charakterizaci
a k podmínkám a Programům rozvoje Moravskoslezského kraje a Olomouckého
krajem, které do jejího území spadají. Dotýkají se okruhů

- ochrany vod jako složky životního prostředí,
- ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha,
- plnění požadavků na vodohospodářské služby.

1. Správné postupy v oblasti ochrany vod jakožto složky životního prostředí
· usilovat o snižování znečištění zvláště nebezpečnými, nebezpečnými

a prioritními látkami a zajistit postupné odstranění jejich emisí, vypouštění
a úniků do povrchových a podzemních vod,

· usilovat o prevenci a předcházení následkům havarijního znečištění vod, a to
v případech výskytu povodní a zejména sucha,

· usilovat o snížení emisí znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění na
úroveň požadavků národních právních předpisů a směrnic EU,

· dohlížet na splnění požadavků na čištění městských odpadních vod,
· usilovat o snížení znečištění z plošných a difúzních zdrojů znečištění, o sanaci

starých ekologických zátěží a starých skládek s významným vlivem na stav vod,
· usilovat o zvyšování kapacity a zejména účinnosti existujících čistíren

odpadních vod,
· usilovat o zahájení výstavby kanalizačních sítí a nových ČOV pro dosažení

evropských standardů,
· preferovat zřizování čistíren odpadních vod pro větší územní celky proti

drobným čistírnám, které proces likvidace odpadních vod tříští do funkčně
i provozně hůře fungujících jednotek,

· prosazovat zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci,
· upřednostňovat v obcích, kde je splašková kanalizace již vybudována

o napojení odpadních vod z rozšiřující se zástavby na tuto kanalizaci před jejich
likvidací novými malými domovními čistírnami,

· usilovat o zajištění mechanicko-biologického čištění odpadních vod ve všech
obcích podporovat výstavbu infrastruktury pro čištění odpadních vod v menších

sídlech, prosazovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaralých
a kapacitně nevyhovujících čistírenských zařízení,

· usilovat o snížení množství balastních vod přiváděných k čištění na čistírny
odpadních vod vhodnými opatřeními na kanalizačních sítích, zejména zavádět
vhodná opatření k hospodaření s dešťovými vodami, jako jsou oddílné
kanalizační systémy, retenční nádrže, zasakovací zařízení atd.,

· preferovat nejlepší dostupné technologie (BAT) při čištění odpadních vod, jako
minimálních standardů čištění odpadních vod tam, kde to vyžaduje stav vody
v toku,

· vyžadovat v rámci platné právní úpravy plnění emisní standardů, a to nejen ve
formě přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod, ale zejména jako
minimální přípustné účinnosti čištění (minimální procento úbytku znečištění)
podle nařízení vlády (NV) č.  401/2015 Sb. v platném znění jsou emisní limity
stanovené v koncentračních jednotkách a minimální účinností čištění
v procentech rovnocenné. Pro BAT jsou stanoveny dosažitelné hodnoty
účinností (příloha č. 7 NV č.  401/2015 Sb. v platném znění) a je nezbytné tento
nástroj využívat, zvláště tam, kde na vstupu do ČOV natékají silně naředěné
vody,

· vyžadovat v chráněných územích zvýšenou ochranu povrchových vod
a vyžadovat tak přísnější hodnoty přípustného znečištění povrchových vod
v souladu NV č. 401/2015 Sb. (příloha č. 3, tab. 1a), a to především
v ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu (např. celkový fosfor)

· usilovat o zlepšení průchodnosti vodních toků pro ryby a další vodní živočichy,
· podporovat nenarušení morfologie a ekologických parametrů toků při stavební

činnosti a údržbě vodních toků,
· provozovat a zdokonalovat souhrnný monitoring stavu vod,

v neupravených úsecích toků usilovat při jejich správě a péči o koryta těchto
toků a jejich břehové porosty o ekologicky šetrný přístup, podporující územní
systém ekologické stability daného úseku,

· pro případ eventuality změny klimatu přihlížet při plánování územního rozvoje
k existenci vybraných území vhodných pro akumulaci povrchových vod,

· odstraňovat sedimenty z vodních nádrží a jezových zdrží, s respektováním
hledisek ochrany přírody.

2. Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem
sucha
· Podpora akumulační vodohospodářské funkce krajiny jako prevence proti

povodním prostřednictvím zvyšování retenční kapacity území a snižování
odtoku,
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· pomocí komplexních pozemkových úprav přispívat ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny prostřednictvím změny kultur a hospodaření v povodí,
vytvářením retenčních prostor, zasakovacích pásů, remízků apod.,

· při zajištění ochrany lidských sídel proti povodním pomocí ochranných hrází je
volit na návrhový průtok 100leté vody (Q100), aby se minimalizovalo možné přelití
hrází a jejich následné rozplavení, a tak se předcházelo nebezpečí vzniku
povodňových škod na chráněném majetku, případně ohrožení lidských životů
z povodňové vlny vzniklé rozplavením ochranné hráze,

· navrhování preventivních opatření pro ochranu před povodněmi provádět na
podkladě studií odtokových poměrů, ekologických charakteristik vodních toků
a na základě rizikové a finanční analýzy posuzující náklady a užitky těchto
opatření,

· respektovat eventualitu klimatických změn a s tím spojených změn četnosti
výskytu i intenzity extrémních hydrologických jevů, tj. jak povodní, tak i období
sucha, a toto zohlednit při rozdělení prostorů a při návrzích funkčních objektů
vodních děl,

· v záplavovém území mimo aktivní zónu, které je územním plánem vymezeno
jako zastavitelné, povolit realizaci nových staveb pouze v souvisle zastavěném
území s tím, že tyto stavby nesmí být podsklepené a přízemní podlaží bude
vyvýšeno nad okolní terén. V záplavovém území neumísťovat rizikové objekty
jako nemocnice, domovy důchodců či školní, předškolní zařízení, atd. Tyto
jmenované objekty by neměly být taktéž umisťovány bezprostředně za
vysokými ochrannými hrázemi (h > 2 m), případně skutečnost, že se objekty
navrhují pod ochranou vysokých hrází, je nutno při jejich projektování zohlednit,

· pokud se ve výjimečných a odůvodněných případech navrhuje v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) bloková zástavba, musí být vždy individuálně
posouzena 2D hydraulickým matematickým modelováním tak, aby nedošlo
k významnějšímu zhoršení stávajících odtokových poměrů za velkých vod.
U stávající zástavby je vlivem navrhované výstavby tolerováno navýšení hladiny
při průtoku Q100 do 5 cm, což je považováno za přípustnou odchylku v rámci
přesnosti hydraulických výpočtů, hydrologických podkladů a stanovení
okrajových podmínek,,

· účinně chránit před zástavbou a záborem záplavová území, území určená
k přirozeným a bezeškodným rozlivům a území v říčních nivách, kde se dosud
nenachází žádná zástavba, ponechat zde možnost rozlivu velkých vod
a nepovolovat zde žádné nové objekty zvyšující urbanizaci těchto prostorů,

· pokud je náklad na protipovodňové opatření srovnatelný či vyšší než hodnota
ochráněného majetku, prosazovat individuální ochranu zaplavovaných objektů
nebo možnost vykoupení veškerých nemovitostí v záplavových územích pro
umožnění neškodného rozlivu velkých vod,

· stavby nadzemní i podzemní vést obecně v souběhu s vodním tokem minimálně
6 m a více od horních břehových hran vodních toků, u ohrázovaných toků

alespoň 8 m a více od vzdušných pat hrází, pokud nebude v odůvodněných
individuálních případech uvedeno jinak,

· stavby většího rozsahu, které výrazně mění přirozený povrchový odtok
dešťových vod, by měly obsahovat návrh retenčních nádrží včetně návrhu jejich
prázdnění či jiných opatření pro zachycení nárůstu odtoku dešťových vod.
Potřeba navrhovat tyto nádrže by měla vycházet z porovnání nárůstu těchto vod
(při doporučené návrhové srážce periodicity 0,1 a doby trvání 30 minut)
a kapacity toku, do kterého se vody vypouštějí. Při nárůstu větším, než je 1 %
stanovené kapacity toku je žádoucí tyto retenční nádrže navrhovat,

· veškeré nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury v záplavových
územích realizovat tak, aby jejich vliv na odtokové poměry byl co nejmenší,

· komunikace v záplavových územích realizovat buď v úrovni stávajícího terénu,
nebo s dostatečně kapacitními inundačními mosty pro umožnění proudění
vybřežených velkých vod,

· přemostění provádět kolmo na tok, vzhledem k charakteru říční sítě v celém
dílčím povodí Horní Odry vždy o jednom mostním poli přes vlastní koryto se
založením opěr až za horními břehovými hranami a s převýšením spodní hrany
nosné konstrukce minimálně 0,5 m nad úrovní stoleté vody. U beskydských
štěrkonosných toků vzhledem k jejich charakteru odtokových poměrů a průběhu
povodní uplatňovat převýšení minimálně 1,0 m a více; pokud vzhledem
k místním poměrům není možno požadované převýšení nad stoletou vodou
splnit, je nutno výškově situovat přemostění alespoň 0,5 m nad návrhový průtok
koryta, u neupraveného koryta tak, aby minimálně vzdouvalo velké vody
a minimálně ovlivňovalo průběh povodní; u mostů v intravilánech je nutno
pomocí hydraulických výpočtů stanovit průtočnou kapacitu mostních objektů,
která musí být uváděna včetně bezpečnostního převýšení 0,5 m, resp. 1 m,

· opravy mostních objektů pomocí zatažení trubních konstrukcí (tubosiderů)
a zafoukání prostorů mezi nimi a stávající konstrukcí jsou velmi nežádoucí a lze
je povolovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech,

· křížení komunikací s vodními toky pomocí propustků lze povolovat pouze na
drobných vodních tocích v pramenných oblastech nebo s malým povodím,
přičemž by jejich průtočný profil měl být s ohledem na jejich údržbu min. DN 800,

· zatrubňování vodních toků je z hlediska odtokových poměrů velmi nežádoucí
a lze je povolovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech a mělo by
být prováděno vždy se 100% zálohou (tzn. ve dvou profilech, aby bylo zajištěno
převádění vody při opravách).

· MVE včetně zařízení souvisejících s jejich provozem (stavidla, oplocení atd.)
musí být umisťovány tak, aby byl minimalizován jejich vliv na povodňové
průtoky, tzn. zpravidla mimo průtočný profil toku,

· hydraulické výpočty hladin velkých vod v profilech mostů, vzdouvacích objektů
a jiných objektů významně ovlivňujících odtokové poměry, včetně ovlivnění
těchto hladin příslušnými objekty, se doporučují provádět pomocí ustáleného
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nerovnoměrného proudění, zejména u řek a potoků protékajících intravilány
obcí a měst,

· výsadba porostů v aktivní zóně záplavového území je přípustná pouze za
předpokladu, že nebude zhoršovat odtok povrchových vod a že vliv na
povodňové průtoky a přilehlé pozemky (na opačném břehu a výše proti vodě)
bude minimalizován,

· návrh výsadby břehových a doprovodných porostů podél vodních toků musí
respektovat ochranné protipovodňové hráze, kynetu toku a stávající objekty na
toku, jako jsou mosty a inženýrské sítě. Návrh musí zároveň respektovat
hydrauliku říčních koryt a nesmí znemožnit provádění údržby vodních děl,

· významnou povinností správce vodního toku v místech s přirozeným korytem je
péče o toto koryto tak, aby nebyla omezena možnost měnit směr, podélný profil
a příčný profil přirozeného koryta, avšak správa vodního toku má za povinnost
odstraňovat překážky znemožňující plynulý odtok povrchových vod; z hlediska
hydrauliky říčních koryt se doporučuje za překážku považovat „mrtvé dřevo –
břehový porost“, který způsobuje v průtočném profilu řeky překážku větší jak 5
(u přirozených toků v intravilánech) až 50 % (u přirozených toků v extravilánech)
průtočné plochy posuzovaného profilu. Lokalitu je nutno posoudit vždy
individuálně podle charakteru zájmového území,

· v korytech vodních toků lze připustit výskyt štěrkových lavic maximálně do
úrovně hladiny Q210d. u lavic je dále nutné pravidelně odstraňovat vzrostlý porost
a udržovat jejich povrch v inertním stavu.

3. Správné postupy v oblasti vodohospodářských služeb
· Zajistit výrobu pitné zdravotně nezávadné vody z podzemních i povrchových

zdrojů,
· posilovat zabezpečenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost

povrchových a podzemních vodních zdrojů,
· požadovat udržitelné a vyvážené užívání zdrojů pitných, léčebných

a minerálních vod, u povrchových vod respektovat průtoky pod místy odběrů či
odvádění vod, které ještě umožňují obecné nakládání s vodami a ekologické
funkce vodního toku (institut minimálních zůstatkových průtoků), u podzemních
vod respektovat vyvážený stav mezi odběry vody a jejich doplňováním (institut
minimální hladiny podzemních vod),

· zabezpečit kvalitní zdroje pitné vody pro zásobení obyvatel, dosáhnout zvýšení
počtu obyvatel připojených na centrální vodárenské systémy, nahradit
nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

· zabezpečit nouzové zásobování vodou za mimořádných nebo krizových situací
v souladu s Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a Krizovými plány
Moravskoslezského a Olomouckého kraje,

· zajistit a dohlížet na vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodních
děl, která podmiňují poskytování vodohospodářských služeb, zejména pak

přehrad, jezů a jiných vodních děl umožňujících vzdouvání a akumulaci vody;
při návrzích vodních děl dohlížet na respektování zásad platné legislativy
(v současné době např. vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích
pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb., ČSN 75 2410),

· zajistit požadavky na vymezené koupací vody.

Vodní tok Lomná jako součást arboreta v Jablunkově


