Otázky a odpovědi k I. etapě PPO na Malši
Tvrzení: Aktivní varianta (tj. berma) bude funkční vždy.
Odpověď: Berma (I. etapa) je sice aktivní opatření, ale její účinek je sporný. Podle
modelových výpočtů je rozdíl hladin v Malši na konci zástavby s bermou nebo bez ní 10 cm.
To není laický názor aktivistů z Havlíčkovy kolonie, ale je to výsledek modelových výpočtů.
Provedení bermy nedoporučuje ve svém posudku ani autorizovaný hydrotechnik Ing. Petr
Hudler, dlouholetý generální ředitel Povodí Vltavy.
Tvrzení: Varianta pouhého ohrázování bez zprůtočnění zhoršuje odtokové poměry, což je
obecně nepřípustný jev.
Odpověď: Ke zhoršení odtokových poměrů dojde i s bermou. U všech variant PPO dojde při
povodni ke zvýšení hladiny v řece oproti stávajícímu stavu, protože celý povodňový průtok je
soustředěn do koryta řeky.
Tvrzení: Všichni vodohospodáři se na aktivních opatřeních shodli.
Odpověď: Vodohospodáři, kteří se na opatřeních shodli, byli odborníci různě propojení
s firmou VH TRES. Naproti tomu bývalý ředitel Povodí Vltavy, znalec místních poměrů na
Malši, Ing. Petr Hudler, napsal ve svém odborném posudku toto:
„Navrhované řešení PPO s bermou považuji za brutální zásah do stávajícího režimu vodního
toku i sadové úpravy. Výsledkem ekonomicky náročné úpravy bude velmi sporný výsledek ve
snížení hladiny Q100. Toto lokální řešení PPO považuji za nevhodné a nedoporučuji jeho
realizaci.“
Tvrzení: Soud konstatoval oprávněnost navrhovaných opatření.
Odpověď: Soud se věcnou stránkou projektu vůbec nezabýval. Pouze konstatoval, že po
formální stránce nedošlo k pochybením.
Tvrzení: Voda z Mlýnské stoky se u Malého jezu nevejde do koryta Malše, bude tam úzké
hrdlo.
Odpověď: Tvrzení vychází z předpokladu, že bude realizován obtokový kanál Mlýnskou
stokou ve II. etapě PPO na Malši. Pokud bude realizována tzv. říční varianta, která je
v současnosti preferována i autorem projektu, voda z Malše se do Mlýnské stoky nad Velkým
jezem vůbec nedostane. Zde je dobře vidět, že projekt I. etapy PPO neřeší území jako celek.
Členění území na etapy je na škodu celému konceptu a činí jej nesrozumitelným.
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Tvrzení: Pohrdnete-li nyní státní dotací, nikdo už na PPO na Malši peníze neuvolní.
Odpověď: Program MZe, ze kterého jsou poskytovány dotace na PPO letos nekončí, ale má
pokračovat minimálně do roku 2019. Jde o účelovou hrozbu. Ve skutečnosti vyjadřuje autor
návrhu jen obavy o osud svého projektu.
Tvrzení: Nevyřešené PPO na Malši ohrožují další části města, např. Mladé a historické jádro.
Odpověď: Při návrhové povodni Q100 k nátoku do historického centra nedochází ani dnes,
bez plánovaných PPO. Důkazem je mapa záplavových území pro současný stav, kdy žádná
voda z Malše do centra od Havlíčkovy kolonie nenatéká. Ochrana Mladého je předmětem
dalších etap PPO.
Tvrzení: Při pouhém ohrázování budou povodní ohroženy RD na levém břehu Malše mezi
Malým jezem a železniční tratí.
Odpověď: Zaplavení domů zde nesouvisí s bermou, ale s větším nebo menším průtokem
povodně v korytě Malše. V každé „říční variantě“ dosáhne záplava až k těmto domům. Pouze
v případě tzv. obtokového kanálu zaklesne hladina v Malši mezi Malým a Velkým jezem a
tyto domy nebudou zasaženy. Jedná se o 6 RD, které lze ochránit ohrázováním. Budovat
kapacitní obtok kvůli těmto šesti domům není ekonomicky efektivní.
Tvrzení: Nikdo z občanů Havlíčkovy kolonie nenavštívil územní komisi ohledně PPO.
Odpověď: Město rozhodlo o I. etapě PPO již v roce 2006/2007. Nemělo smysl navštěvovat
územní komisi. Občané z Havlíčkovy kolonie se bránili v rámci probíhajícího územního
řízení, bránili se a požadovali projednání navrhovaných úprav podle EIA a podali řadu
námitek ke stavebnímu povolení.
Tvrzení: Návrh I. etapy je kompromisním řešením mezi požadavky občanů a původním
projektem PPO.
Odpověď: Není to pravda. Projekt I. etapy je podle průvodní zprávy pouze „nakročením“ ke
konečným úpravám. Stále se počítá s dalším pokračováním v likvidaci parku až k Modrému
mostu. Ochranné zídky v I. etapě jsou dokonce navrženy nižší, aby berma musela pokračovat.
Není to žádný kompromis, ale učebnicový příklad salámové metody.
Tvrzení: Na Malši v Havlíčkově kolonii byla naplánována PPO již v minulosti, ale nebyla
dokončena.
Odpověď: V úseku mezi Modrým mostem a Malým jezem byla naplánováno opevnění břehů
kamennou dlažbou opřenou o kamenný zához. Byla zvažována i vyhraditelná konstrukce
Velkého jezu, ale od tohoto záměru se upustilo. Bylo provedeno ohrázování levého břehu
Mlýnské stoky mezi železniční tratí a Velkým jezem. Vtok do Mlýnské stoky byl uzavřen
hradítkem. Všechny tyto úpravy byly provedeny ve 30tých letech s ohledem na stoletou vodu.
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