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100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA
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Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Hladina přehrady Křetínka klesá
bude upuštěna až o 13 metrů

	 Povodí	 Moravy,	 s.p.	 (PM),	 zahájilo	
začátkem	září	plánovanou	rekonstrukci	
VD	 Letovice,	 tedy	 přehrady	 Křetínka.	
Podle	tiskové	zprávy	vydané	PM	zajistí	
rekonstrukce	nejen	zlepšení	protipovod-
ňové	funkce	a	zvýšení	bezpečnosti	vod-
ního	díla,	ale	také	odstranění	sedimentů	
ze	 dna	 nádrže.	 Nezbytným	 předpokla-
dem	 pro	 zahájení	 rekonstrukce	 VD		
Letovice	 bylo	 dokončení	 rekonstrukce	
VD	Boskovice,	aby	vždy	alespoň	jedna		
z	 těchto	nádrží	mohla	zajišovat	ekolo-
gické	 nadlepšování	 průtoků	 ve	 Svitavě		
v	období	sucha.
	 Cílem	rekonstrukce	je	ochrana	vod-
ního	 díla	 a	 území	 pod	 vodním	 dílem	
na	kontrolní	desetitisíciletou	povodeň	
tak,	 aby	 zabezpečení	 bylo	 v	 souladu		
s	platnou	vyhláškou	o	technických	po-
žadavcích	pro	vodní	díla.	Dojde	k	re-

konstrukci	přelivu,	 spadiště	a	 skluzu.	
Kvůli	 pracím	 dojde	 ke	 snížení	 hladi-	
ny	v	nádrži,	 které	 navíc	 umožní	 pro-
hlídku	 i	opravu	návodního	 líce	hráze		
a	především	těžbu	sedimentů.	
	 Od	konce	srpna	PM	postupně	snižuje	
hladinu	v	nádrži,	aby	ještě	během	pod-
zimu	mohly	odstartovat	stavební	práce	
na	 hrázi,	 bezpečnostním	 přelivu,	 spa-	
dišti,	 odběrné	 věži	 a	 také	 příprava	 na	
těžbu	sedimentů.	Těžba	se	bude	prová-
dět	od	přítoku	až	po	starou	zatopenou	
silnici	mezi	obcemi	Křetín	a	Lazinov,		
a	v	Lazinovské	zátoce.	Sedimenty	ne-
jenže	snižují	objem	vody	v	nádrži,	ale	
mají	 také	 nepříznivý	 vliv	 na	 kvalitu	
vody	zejména	v	 letních	měsících.	Sni-
žování	hladiny	bude	 trvat	cca	40	dnů,	
až	na	kótu	347	m	n.m.,	což	je	13	m	pod	
plným	stavem.

	 Práce,	které	vyžadují	snížení	hladiny	
na	kótu	347	m	n.m.,	stavbaři	dokončí	na	
počátku	 roku	 2022.	 Ještě	 v	 průběhu	
zimy	 začne	 PM	 nádrž	 napouštět,	 aby	
koncem	května	dosáhla	hladina	na	kótu	
355	m	n.m.,	tedy	5	m	pod	běžným	plným	
stavem.	Další	stavební	práce	už	mohou	
probíhat	 při	 napuštění	 nádrže	 na	 této	
úrovni	 a	nebudou	proto	překážkou	pro	
rekreaci	na	přehradě;	zásadní	vliv	bude	
mít	 pouze	 hydrologická	 situace.	 Těžba	
sedimentů	 nebude	 probíhat	 na	 plážích	
využívaných	 v	 době	 letní	 rekreace.	
Omezení	se	tak	dotknou	pouze	rybolo-	
vu	a	jachtingu,	a	to	jen	v	období	od	pod-
zimu	 do	 začátku	 jara	 2022,	 kdy	 bude	
hladina	 snížena	 o	 13	 metrů.	 Podle	 tis-	
kového	mluvčího	PM	Bc.	Petra	Chmela-
ře	 by	 během	 zimy	 2022/2023	 mohlo	
dojít	k	dalšímu	zvýšení	hladiny	na	kótu	
357	m	n. m.,	tedy	3	m	pod	plným	stavem.
	 Rekonstrukce	vodního	díla	Letovice	
potrvá	32	měsíců,	do	jara	2024,	a	vyžá-
dá	si	investici	ve	výši	230	mil.	Kč.	Re-
konstrukce	 a	 modernizace	 vedoucí	 ke	

zvýšení	 úrovně	 bezpečnosti	 vodních	
nádrží	 PM	 postupně	 provádí	 i	 na	 dal-
ších	významných	vodních	dílech.	Např.	
v	 loňském	 roce	 podobným	 způsobem	
zmodernizovalo	 VD	 Boskovice	 a	 VD	
Koryčany.	V	předchozích	letech	rekon-
strukcí	prošly	VD	Karolinka,	VD	Bys-
třička	a	VD	Opatovice.	
	 Snížení	 hladiny	 v	 přehradě	 využí-	
vá	Správa	 a	údržba	 silnic	 Jihomorav-
ského	kraje	k	sanaci	pilířů	mostu	ev.	č.	
365-012	na	silnici	 II/365,	 tedy	mostu	
přes	 Bohuňovskou	 zátoku.	 Oprava	 se	
týká	pouze	spodní	stavby	-	pilířů,	sa-
nace	 nosné	 konstrukce	 bude	 prová-	
děna	později.	Tuto	akci	realizuje	spo-
lečnost	 Inženýrské	 a	 dopravní	 stavby	
Olomouc	 a.s.	 Dle	 vyjádření	 ředitele	
Ing.	 Martina	 Koláře,	 vedoucího	 stře-
diska	silničních	a	železničních	mostů	
sever,	práce,	které	byly	zahájeny	kon-
cem	září,	budou	po	celou	dobu	opravy	
probíhat	za	provozu;	doprava	je	vedena	
sníženou	 rychlostí	v	 zúžených	 jízdních	
pruzích.			 	 	 	 	 	 	 	Text a foto: Petr Hanáček

Pilíře mostu přes Bohuňovskou zátoku


