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4.

SHRNUTÍ A STANOVENÍ PRIORIT

4.1

Vliv povodĖových situací vzhledem k zastavČným územím

4.1.1

Návrhy úprav odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy a protipovodĖových
opatĜení na toku a podél nČho na území Olomouckého kraje

4.1.1.1 Podmínky vzniku povodní v povodí dvou hlavních tokĤ - Ĝek Moravy a Beþvy
Hlavními pramennými oblastmi Ĝek Moravy a Beþvy jsou nejvyšší pohoĜí v celém povodí
Moravy, s nadmoĜskými výškami mezi 800 a 1491 m n.m. Území je témČĜ rovnomČrnČ rozdČleno mezi
dvČ základní geomorfologické jednotky – subprovincii ýeské vysoþiny na severu, severozápadČ
a západČ zájmového území a provincii Karpat, popĜípadČ subprovincii Západních Karpat na východČ,
jihovýchodČ a jihu povodí Ĝeky Moravy (nad jejím soutokem s Dyjí) i jejího významného pĜítoku Beþvy.
ěeka Morava pramení v pohoĜí Králického SnČžníku, které je souþástí Jesenické podsoustavy
ýeské vysoþiny. Hlavní pĜítoky Ĝeky Moravy, tj. Krupá, Branná a Desná, pramení rovnČž v Jesenické
podsoustavČ na severozápadČ Moravy, v pohoĜích Králického SnČžníku, Rychlebských hor a Hrubého
Jeseníku. K dalším významným tokĤm horské oblasti patĜí Huþivá Desná a Divoká Desná, tvoĜící dvČ
základní zdrojnice Desné, která své vody sbírá v Hrubém Jeseníku, kde rovnČž pramení Merta,
levostranný a souþasnČ hlavní pĜítok Desné. Všechny uvedené toky a jejich další pĜítoky v regionu
zmínČných hor jsou typické svým výrazným povodĖovým režimem s pomČrnČ velkou rozkolísaností.
Na tČchto podmínkách se také podílejí základní geologické formace pramenné oblasti horní Moravy,
Krupé, Branné a Desné i jejich pĜítokĤ. Tyto formace jsou tvoĜeny vrstvami krystalinika,
charakteristického hlavnČ krystalickými bĜidlicemi (rula, svor, fylitické horniny) a zþásti i vyvĜelinami.
ěeka Beþva má dvČ zdrojnice – Vsetínskou Beþvu a Rožnovskou Beþvu. Oba toky sbírají své
vody v podsoustavČ VnČjších Západních Karpat. Vsetínská Beþva pramení v pohoĜí JavorníkĤ
a vČtšina jejich pravostranných pĜítokĤ je napájena z pramenĤ ve Vsetínských vrších, které jsou
rovnČž souþástí uvedené podsoustavy. Mezi tyto pĜítoky patĜí sem i tok BystĜice, na níž je vybudována
známá vodní nádrž BystĜiþka. Senice, hlavní levostranný pĜítok Vsetínské Beþvy, pramení rovnČž
v Javorníkách, zatímco jiné významné levostranné pĜítoky sbírají své vody v Hostýnských vrších:
Rokytenka, RatiboĜka, MikulĤvka. Rožnovská Beþva a její levostranné pĜítoky pramení ve Vsetínských
vrších. NejvýznamnČjším levostranným pĜítokem je Solánecký potok. VČtšina jejich pravostranných
pĜítokĤ pramení v Moravskoslezských Beskydech. V Hostýnských vrších pramení i další významnČjší
toky Louþka a JuhynČ, které se zleva vlévají do „spojené“ Beþvy, nedaleko pod soutokem Rožnovské
a Vsetínské Beþvy. TémČĜ všechny toky v povodí Beþvy charakterizuje znaþná rozkolísanost prĤtokĤ
a tím je dán i povodĖový režim zájmového území. S tím souvisí i skuteþnost, že pĜevážná þást povodí
Beþvy je složena ze sedimentĤ karpatského flyše, zastoupeného hlavnČ jíly, jílovitými bĜidlicemi
a pískovci.
Specifické geologické, hydrogeologické, pedologické, vegetaþní, geonomické, lesnické,
klimatické a hydrologické podmínky v obou pramenných oblastech – v Jesenické podsoustavČ
i v podsoustavČ VnČjších Karpat do znaþné míry determinují prĤbČh povodĖových jevĤ jak v povodí
horní, stĜední a dolní Moravy, tak v povodí Beþvy. VýznamnČjší historické povodnČ v povodí Moravy
nad soutokem s Dyjí vznikaly právČ v uvedených horských oblastech, které jsou z 80 až 90 %
zalesnČny. VČtšinou jde o jehliþnaté nebo smíšené lesy. Retenþní schopnost krajiny se tu
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za déletrvajících dešĢových srážek snižuje, a to v závislostech na snižující se intenzitČ vsaku v málo
mocných propustných vrstvách, na intenzitČ a dobČ trvání srážek i na zmenšující se vláhové potĜebČ
rostlin, která se po stavu nasycení redukuje na minimum. ObdobnČ se bČhem intenzivnČjších srážek
znaþnČ snižuje i retenþní potenciál rostlinného pokryvu, daný jeho schopností tlumit povodĖové
úþinky. Za vydatnČjších srážek voda obvykle velice rychle stéká po strmých svazích, vyznaþujících se
þasto sklonem 20° - 25° i vČtším. V tČchto horských oblastech povodí Moravy nejsou ani vČtší náhorní
plošiny þi rašeliništČ, ani rozlehlejší údolní nivy, kde by se voda mohla dlouhodobČji akumulovat, jak je
tomu napĜíklad na ŠumavČ. ObdobnČ zde nemĤžeme hovoĜit ani o významnČjším úþinku hospodaĜení
v zemČdČlství na povodĖový režim vzhledem k malé výmČĜe obhospodaĜovaných ploch. Devastaþní
vlivy kyselých srážek na lesní porosty a lesních polomĤ se více projevují v pramenné oblasti Moravy,
Krupé, Branné a Desné, ale ani tam – jak si naznaþíme v dalším textu – nedochází k významnČjším
zmČnám povodĖového režimu v dĤsledku narušení lesních kultur a odlesĖování. Nemáme zde ovšem
na mysli pĜípadné synergické spolupĤsobení uvedených vlivĤ s prognózovanými úþinky globálnČjšího
charakteru (zmČna zemského klimatu, tání ledovcĤ, oteplování vody v moĜích, atp.), které ještČ
nedokážeme ani kvantifikovat, ani vyjádĜit pomocí pravdČpodobnostních vztahĤ.
Klíþovými faktory vzniku povodní v povodí Moravy a Beþvy jsou úhrn a intenzita srážek i délka
jejich trvání a plošný rozsah jejích výskytu. S nebezpeþnČ zvýšeným odtokem je tĜeba poþítat již pĜi
40-50 mm denního úhrnu dešĢových srážek a hrozba povodĖových škod se zvyšuje s každými dalšími
50 mm bČhem téhož þi následujícího dne. Denní srážkový úhrn 100 mm již zĜetelnČ signalizuje
napjatou povodĖovou situaci a pĜi dalším zvýšení (tĜebaže „až“ ve dnech následujících) pĜestávají již
v zájmovém území pĤsobit retenþní schopnost krajiny a retenþní schopnost vegetaþního pokryvu.
Dlouhodobé sledování, vyhodnocování a relace k prĤmČrĤm daly základ ĜadČ hydrologických
údajĤ, uvedených mimo jiné ve zmínČné publikaci Hydrologické pomČry ýSSR (I., II., III. díl a mapy;
zpracoval Hydrometeorologický ústav). V publikaci jsou uvedeny i hodnoty jednoho z klíþových
hydrologických parametrĤ, které pomČrnČ objektivnČ charakterizují srážkový, odtokový i povodĖový
režim v daném území a v profilu na toku. BČží o tzv. odtokový souþinitel, který je pomČrným
vyjádĜením podílu odtoku na celkové vodní bilanci v urþité lokalitČ. Typickým odrazem dlouhodobých
nebo vydatnČjších srážek a nízké retenþní kapacity území je postupnČ zvyšování hodnoty tohoto
souþinitele. Ve zmínČných územích Jesenické podsoustavy a podsoustavy VnČjších Západních
Karpat má tento koeficient pomČrnČ znaþnou hodnotu i za bČžných podmínek. Pohybuje se mezi 0,45
až po 0,75; Huþivá Desná 0,72; horní tok Moravy 0,69; Divoká Desná 0,67; Krupá 0,63; Rožnovská
Beþva 0,59; Branná 0,56; Solánecký potok 0,56; Merta 0,55; Vsetínská Beþva 0,54; Kychová 0,48;
ZdČchovka 0,48. Zajímavé je, že hodnoty odtokových souþinitelĤ, vztažené k dlouhodobČ
pozorovaným tokĤm Kychová a ZdČchovka v Javorníkách jsou zcela identické, pĜestože podle
lesnatosti jde o zcela rozdílná dílþí povodí. Povodí Kychové je témČĜ zalesnČno, zatímco lesnatost
povodí ZdČchovky je velice nízká. BČhem velkých povodní se hodnoty odtokových koeficientĤ
v horách mohou zvýšit až na 0,80, popĜípadČ 0,85 i vyšší, nČkdy se dokonce pĜibližují maximu,
odpovídajícímu souþinitelĤm na domech se sedlovými, þi jinými strmČjšími stĜechami (až 0,95).
RelativnČ vydatnČjšími srážkami, které mohou ovlivnit vznik povodní v MoravČ a BeþvČ, bývají
zasaženy i další horské oblasti. Na prvém místČ je tĜeba jmenovat již zmínČné Hostýnské vrchy
v Karpatské soustavČ, které ovlivĖují odtokový režim nejenom v BeþvČ, nýbrž i na stĜedním toku
Moravy. Karpatským povodĖovým režimem se tu napĜíklad vyznaþují MoštČnka (a hlavnČ její
levostranný pĜítok BystĜiþka), Rusava a pĜedevším DĜevnice. Do urþité míry se na povodních v BeþvČ
(na jejím dolním toku) mohou podílet i srážky v Oderských vrších, které jsou souþástí celku Nízký
Jeseník, spadajícího do provincie ýeské vysoþiny. Významnými „povodĖovými“ zdroji, ovlivĖujícími
odtokový režim Moravy pod soutokem s Desnou a režim nČkterých pĜítokĤ Moravy, jsou také další
pohoĜí ýeské vysoþiny. HlavnČ Moravská Sázava se svým povodĖovým režimem velice blíží tokĤm,
pramenícím v Jesenické podsoustavČ. Tento tok sbírá své vody v Bukovohorské hornatinČ (která je
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souþástí Orlických hor) a v Hanušovické vrchovinČ (kde pramení BĜezná). Hrozba však mĤže
pocházet i z dalších pohoĜí a tokĤ. K tČmto pohoĜím patĜí MoravskotĜebovská pahorkatina, ZábĜežská
vrchovina, Nízký Jeseník a jeho podcelek Oderské vrchy. Mezi toky tohoto zájmového území mají
klíþové postavení TĜebĤvka a Oskava (která zþásti sbírá své vody na jižním okraji Hrubého Jeseníku),
nelze však zapomenout ani na Sitku (levostranný pĜítok Oskavy), Trusovický potok a BystĜici,
protékající mČstem Olomouc. Menší mČrou bývá postihována i Drahanská vrchovina, odkud odtékají
Valová (jejímiž pĜítoky jsou Romže i Hlouþela) a Haná. Na stĜedním toku Moravy pod soutokem
s Beþvou a na dolním toku Moravy mohou povodĖovou situaci výraznČji ovlivnit vydatné srážky
v jiných karpatských pohoĜích, hlavnČ ve Vizovických vrších a Bílých Karpatech. Postiženy bývají
zvláštČ levostranné pĜítoky DĜevnice, dále Olšava, její pĜítoky, nČkdy i Veliþka. RovnČž vČtšinu
uvedených pohoĜí charakterizuje pomČrnČ znaþná þlenitost i sklonitost terénu, kde s výjimkou
pahorkatin a nČkterých vrchovin jsou sklony svahĤ þasto vČtší než 20-25°, a kde jsou na vČtšinČ
území jehliþnaté nebo smíšené lesy. ZemČdČlské pozemky, terasy, prĤlehy þi meze jsou v tČchto
územích, a zvláštČ v nadmoĜských výškách nad 600 – 700 m n.m., spíše výjimkou. K tomu všemu je
tĜeba dodat, že se retenþní schopnost krajiny výraznČ snižuje již pĜi sklonech terénu nad 5 až 7°.
Pouze ojedinČle spadnou srážky, zpĤsobující vČtší povodnČ na Ĝekách Morava a Beþva,
v krajinČ s pĜíznivČjšími retenþními i morfologickými podmínkami, charakterizované napĜíklad ménČ
þlenitým terénem vrchovin, pahorkatin, plošin, podhĤĜí apod., pĜibližnou rovnováhou mezi
zemČdČlským i lesnickým hospodaĜením, menší þetností ploch s vyššími sklony svahĤ i menší
þetností ploch s vyšší erodibilitou. Pokud k tomu pĜece jenom dojde, mívá povodeĖ buć místní
charakter nebo její dĤsledky nejsou obvykle dalekosáhlé a dalekosáhle destruktivní.
Specifickými vlastnostmi se vyznaþují zimní a jarní podmínky povodĖových jevĤ v celém
povodí Moravy a Beþvy, kterým je tĜeba vČnovat nemenší pozornost. Jde pĜedevším o zhodnocení
režimu povodní, vzniklých bČhem zimního i jarního tání, a o analýzu souvislostí, daných režimem
snČhových srážek (prioritnČ v horských oblastech), režimem tání i þasových soubČhĤ dešĢových
srážek a tání, režimem ledových jevĤ. U tČchto hydrologických extrémĤ hraje významnou roli
pĜedevším zásoba snČhu v povodí, která spoleþnČ se zvýšením teploty nad bod mrazu, s pĜípadnými
dešĢovými srážkami a dobami trvání uvedených jevĤ mĤže vyvolat povodĖovou situaci. ZvláštČ tání
a deštČ v horských oblastech karpatské a jesenické podsoustavy mĤže zpĤsobit živelnou pohromu
nebývalého dosahu. Je známo, že nejvíce snČhu spadne v pohoĜích Moravskoslezské Beskydy
(pramenná oblast pravostranných pĜítokĤ Rožnovské Beþvy), Hrubý Jeseník (s ovlivnČním odtokĤ
v Desné, Branné a zþásti v OskavČ), Králický SnČžník (kde pramení Morava a nČkteré pĜítoky Krupé),
Rychlebské hory (s pramenem Krupé), Javorníky (kde pramení Vsetínská Beþva a Senice), Vsetínské
vrchy (pramenná oblast Rožnovské Beþvy a nČkterých jejích pĜítokĤ i pĜítokĤ Vsetínské Beþvy, vþetnČ
BystĜice – s nádrží BystĜiþka) a Bukovohorská hornatina (kde pramení Moravská Sázava). SnČhovou
pokrývku mívají v zimním období i další hory, ovlivĖující odtokový režim v povodí Moravy a Beþvy –
Hanušovická vrchovina, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Nízký Jeseník, Drahanská vrchovina,
Vizovické vrchy. Ledové jevy se v minulosti znaþnČ podílely na specifických povodĖových situacích
bČhem jarního tání, snížený výskyt tČchto jevĤ v souþasné dobČ je do urþité míry zpĤsoben
antropogenními zásahy, zvláštČ vypouštČním odpadních vod a tepelným zneþištČním tokĤ.
Dalšími vstupními veliþinami povodĖového režimu jsou morfologické charakteristiky území,
mezi nimiž hrají klíþovou roli jednak sklonitost terénu a sklon vodních tokĤ v horách, vrších,
vrchovinách, hornatinách, pahorkatinách, podhĤĜích, údolních nivách i nížinách, jednak charakteristiky
údolních niv podél Ĝek Moravy, Beþvy i jejich pĜítokĤ. Ve druhém pĜípadČ jde o rozmČry aluvií a jejich
„vybavení“ hydrografickou sítí (vþetnČ pĜirozených, umČlých a slepých ramen, tĤní aj.),
hydrogeologickými strukturami (vþetnČ štČrkovištních jezer) a pĜirozenou inundaþní kapacitou.
S tČmito skuteþnostmi souvisí tČsnČ faktory vegetaþního pokryvu podél tokĤ a v inundaþních územích
(pobĜežní vegetaþní doprovod, lužní lesy, louky, jiné zemČdČlské pozemky), kapacity a vybavenost
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koryt i inundaþních ploch (vþetnČ ohrázování podél tokĤ) jiné vodohospodáĜské objekty a zaĜízení
(poldry, nádrže, jezové zdrže, pĜíþné stavby, vodárenské zdroje, jímací území, odbČry, þistírny
odpadních vod, vodárenská zaĜízení, stokové sítČ, atp.). sídelní struktury a míra jejich ochrany
i ohrožení za povodní, dopravní infrastruktura, hospodáĜské objekty a zaĜízení. Ani to ani ono
nemĤžeme v dalších úvahách opomenout.
PĜi vČtších povodních v povodí Moravy a Beþvy se vČtšinou výraznČ snižuje podíl infiltrace,
jako jedné z hlavních fází a složek hydrologického cyklu. V závislosti na stupni nasycení pĤdy
a hydrogeologických struktur v inundaþních územích i na stoupání hladin rozvodnČných tokĤ a míĜe
nasycenosti okolních ploch i svahĤ dochází za tČchto povodní až k mezním stavĤm, kdy voda
prosakuje pouze po stranách údolního profilu, tj. podél „nových“ bĜehĤ).
Na druhé stranČ se jiná složka cyklu, tj. podzemní odtok, transformuje v závislosti na þase,
na kapacitČ volných prostorĤ pod povrchem zemČ a na míĜe nasycení hydrogeologických struktur.
Tuto transformaci mĤžeme vyjádĜit þasovým prĤbČhem pomČrných hodnot odtokĤ, tj. chronologií
hodnot, vyjádĜených podílem podzemního pĜítoku (odtoku) a pĜítoku (odtoku) povrchového. Hodnota
tohoto pomČru se bČhem zvyšování povrchového pĜítoku s urþitou retardací snižuje. Tento podíl
s obdobným „setrvaþným“ zpoždČním naopak pozvolna stoupá po dosažení kulminace prĤtoku.
Za zvláštních podmínek, napĜíklad pĜi stavu, kdy jsou podzemní horizonty plnČ nasyceny a kdy
zaþínají rozlivy povrchových vod do inundaþního území, se ponČkud transformují i hydrologické,
hydraulické a filtraþní podmínky. Tím se zároveĖ modifikují i vztahy urþované do té doby pĜedevším
Darcyho zákonem. Podle daných podmínek pak dochází k místním „výronĤm“ podzemní vody
v horních polohách údolních niv a vznikĤm jezírek i kaluží, nebo k dílþím oboustranným pohybĤm
mezi systémy podzemního a povrchového odtoku, nebo k únikĤm do volných prostorĤ pod povrchem
terénu (vþetnČ stokových sítí a podzemních zásobníkĤ), popĜípadČ k jiným ménČ oþekávaným jevĤm.
NejdĤležitČjší rolí za podobných situací plní další základní složka obČhu vod. Je jí povrchový
odtok v tocích i v krajinČ (ron). ZmČny odtoku v þase jsou závislé na minulém i dalším prĤbČhu
a intenzitČ srážek, na dimenzích i hydraulických vlastnostech koryt a inundaþních území,
na morfologických vlastnostech krajiny a erodibilitČ pĤdy, na kapacitách ohrázování podél vodních
tokĤ, na další hydrotechnické vybavenosti v povodí (údolí nádrže, odlehþovací kanály, atp.),
na zmínČné korespondenci s podzemním odtokem a na míĜe rozlivu v inundaþních územích i na celé
ĜadČ retardaþních nebo „zrychlujících“ faktorĤ. K retardaþním þinitelĤm patĜí také ucpávání úzkých
profilĤ, kterých je v povodí Moravy a Beþvy celá Ĝada. Jde o profily mostĤ, propustkĤ, soutČsek i jiných
zúžení, místa s hustou a vzrostlou vegetací, aj. Mezi zrychlujícími faktory jsou nejvýznamnČjší
protržení hrází, uvolnČní profilĤ, do té doby ucpaných, atd.
V povodích Moravy a Beþvy mohou povodĖové situace nastat dokonce i v pĜípadech, kdy
kulminaþní prĤtoky nedosáhnou ani hodnoty Q1. MĤže k tomu dojít za dlouhodobých, ale málo
intenzivních dešĢĤ, nebo bČhem pomalého tání. Tyto zvláštní hydrometeorologické podmínky se ménČ
odrazí v hodnotách kulminací prĤtokĤ, ale mnohem více se projeví zvýšenými parametry objemĤ
povodĖových vln a délek trvání; z tČchto dĤvodĤ doporuþujeme sledovat i prĤtoky „témČĜ povodĖové“,
a to od hodnoty cca 0,5 Q1. Tyto povodnČ se mohou vyskytnout jak v Karpatské oblasti, tak v pohoĜích
ýeské vysoþiny.
NeménČ dĤležitou složku obČhu vod tvoĜí – a to nejenom v daných pĜípadech – retence vody
v krajinČ, neboli akumulace vod v údolních nivách, v prohlubních, na plošinách, na zemČdČlských
a lesních pĤdách (tak jak se o tom uvažuje s co nejvČtším využitím v úseku tzv. Mohelnické brázdy
na toku Ĝeky Moravy – viz níže) i na urbanizovaných plochách. I tato voda pĜedstavuje v jistém smyslu
dynamický prvek hydrologického cyklu, vyznaþující se vČtší nebo menší promČnlivostí v závislosti
na odtokových pomČrech v toku, na intenzitČ ronu, vsaku a stupni inundací, na plošných dimenzích
inundaþních území i dalších ploch, zadržujících a nadržujících vodu, na sklonitosti terénu, vegetaþním
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krytu, komunikaci s okolními vodami v tocích, na geologických a hydrogeologických strukturách,
na pĤdČ, atmosféĜe i v dalších složkách a soustavách pĜírodního i antropogenního prostĜedí.
BČhem déle trvajících nebo intenzivnČjších srážek se v povodích Moravy a Beþvy obvykle
podstatnČ mČní podmínky a kapacity, nezbytné pro retenci vody v horské krajinČ. PrávČ zde bychom
potĜebovali, aby voda co nejménČ odtékala a co nejvíce se vsakovala þi akumulovala. Voda se bČžnČ
zadržuje v opadu, lesní hrabance, pĤdČ, podzemních hydrogeologických a geologických strukturách,
v biologicky aktivních þástech rostlin. Retenþní schopnost plní svou nezastupitelnou funkci v dobČ, kdy
vláhová potĜeba rostlin není uspokojena, kdy je intenzita deštČ nižší než intenzita vsaku do pĤdy a kdy
jsou volné nenasycené prostory v opadaném jehliþí i listí, ve vrstvČ lesní hrabanky s tloušĢkou deseti
až patnácti centimetrĤ, þi v pórech, kapilárách a jiných dutinách ostatní pĤdy, podél koĜenĤ rostlin,
v dutinách zvodnČných horizontĤ, v prĤlinách a puklinách hornin. Za nadmČrných dešĢových srážek se
však od urþitého okamžiku nemohou podzemní póry i dutiny vyplĖovat vodou a ani rostliny nemohou
svoji retenþní schopnost (neboli tlumící schopnost) a svĤj transpiraþní potenciál využívat produktivnČ.
Jde o stav nasycení a vodČ v podstatČ nezbývá nic jiného než rychle odtékat smČrem
k nejbližšímu údolí a vodnímu toku.
K jinému zpĤsobu retence vod dochází za povodní v inundaþních územích údolních niv. Tato
retence je závislá na prĤtocích v tocích, na zmínČných charakteristikách aluvií a míĜe rozlivĤ neboli
inundací v daném území. StupeĖ retence v povodí Moravy a Beþvy se bČhem povodnČ obvykle
podstatnČ zvyšuje smČrem po toku a velice významnČ se na dolních tocích projevuje þasový faktor –
doba trvání rozlivĤ.
Horní tok Moravy, témČĜ celá Krupá, Branná, Divoká Desná, Huþivá Desná, horní tok Merty,
skoro celá BĜezná, horní toky Oskavy, Sitky, Trusovického potoka, Rožnovské Beþvy, Vsetínské
Beþvy, Senice, podstatná þást BystĜice (jde o tok, na nČmž je nádrž BystĜiþka), horní toky JuhynČ,
BystĜiþky (pĜítok MoštČnky), DĜevnice i nČkteré další menší toky, se vyznaþují horským povodĖovým
režimem, který je dán bystĜinným charakterem tokĤ a pomČrnČ úzkými údolími. Energie povodĖového
prĤtoku se zde více zamČĖuje hlavnČ na dnovou i boþní erozi a rozlivy nejsou ani pĜíliš rozsáhlé ani
dlouhodobé, jakkoliv jsou destruktivní. K vČtším inundacím dochází nebo mĤže dojít podél vČtšiny
stĜedních a zejména dolních úsekĤ tokĤ, hlavnČ podél Ĝeky Moravy, dále v údolní nivČ Desné, Oskavy,
Sitky, Trusovického potoka, MoštČnky, Beþvy mezi Valašským MeziĜíþím a Teplicemi nad Beþvou,
mezi Hranicemi a PĜerovem i podél nejspodnČjšího úseku Beþvy pod PĜerovem a na soutoku obou
velkých Ĝek. Rozlivy podél Moravské Sázavy (témČĜ celé), TĜebĤvky (témČĜ celé), DĜevnice
(na stĜedním a dolním toku) jsou vČtšinou limitovány jak kapacitami koryt (zþásti) nebo sevĜeností
údolí, u stĜedních a dolních úsekĤ Vsetínské Beþvy, Senice a Rožnovské Beþvy jde pĜedevším
o „omezení“ daná témČĜ vyhovující prĤtoþnosti koryt. K nejrozsáhlejším rozlivĤm došlo nebo mĤže
dojít hlavnČ podél Ĝeky Moravy, v úsecích Bludov – ZábĜeh na MoravČ – ěimice, Mladeþ – Olomouc,
Olomouc – Kojetín – KromČĜíž –Otrokovice, Napajedla – Uherské HradištČ - Veselí nad Moravou Rohatec, Hodonín - Lanžhot (s pĜípadným „pĜelitím“ povodnČ do Kyjovky), tj. na územích jak
v Olomouckém, tak i ve Zlínském a Jihomoravském kraji.
NejménČ vnímanou složkou hydrologického cyklu v povodĖových podmínkách je výpar, který
je závislý pĜedevším na velikosti zaplavených ploch a doþasných mokĜadĤ, na teplotČ vzduchu i vody.
PomČr mezi výparem a povrchovým odtokem v horských þástech povodí Moravy a Beþvy, kde nejsou
rozlehlejší inundaþní území, s rostoucím prĤtokem klesá. Složka výparu v horském prostĜedí mĤže
za povodní pĜedstavovat dokonce ménČ než pČt procent ve vodní bilanci. Tento podíl se však smČrem
po toku vČtšinou zvyšuje, k podstatnému zvýšení dochází na stĜedních a zejména dolních úsecích
tokĤ, tj. pĜedevším v rozsáhlejších údolních nivách, kde dochází k velkoplošným a dlouhodobým
rozlivĤm v údolní nivČ.
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4.1.1.2 Úvod k popisu návrhĤ úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení
PĜi pochĤzkách a po prostudování dostupných projektových dokumentací Ĝešících úpravy
koryta Ĝeky Moravy a ohrázování pĜilehlých pozemkĤ s požadavkem na ochranu nČkterých polních
pozemkĤ a zástavby rozšiĜujících se obcí v Ĝíþním údolí Ĝeky Moravy jak v horní þásti toku, tak
i ve stĜední þásti toku, bylo konstatováno, že prakticky v celém sledovaném úseku byly postupnČ
budovány v pĜedminulém a pĜedevším v minulém století podél toku ochranné hráze, které jsou
situovány nČkde v blízkosti relativnČ upraveného koryta a v nČkterých dílþích úsecích jsou
vybudované pomČrnČ vysoké a dlouhé ochranné hráze, které jsou mnohdy odsazeny dále
od pĤvodního silnČ meandrujícího koryta. S ohledem na požadavek intenzivního využívání pozemkĤ
k zemČdČlské výrobČ v pováleþném období socialistického hospodaĜení byly ochranné hráze
situovány co nejblíže k vlastnímu toku Moravy a postupnČ také byly upravovány a zvyšovány pokud
možno na co nejvyšší stupeĖ protipovodĖové ochrany – mnohdy na padesátiletý až stoletý prĤtok.
PĜi této koncepci byly vlastnČ chránČny proti pomČrnČ velkým vodám jak pĜilehlé, tak i vzdálené obce
a tČsnČ kolem nich již nebyla budována další opatĜení. NepĜedpokládalo se tedy využívání pomČrnČ
rozlehlých polních pozemkĤ uprostĜed a na okrajích širokého údolí Ĝeky Moravy za ochrannými
hrázemi k pĜevádČní ani povodĖových prĤtokĤ, natož malých a bČžných prĤtokĤ. Bylo poþítáno s tím,
že i extrémní povodĖové prĤtoky budou neškodnČ pĜevedeny ohrázovaným profilem a neuvažovalo
se, jaký bude mít dopad tato koncepce pĜi soustĜećování i vyšších povodĖových prĤtokĤ do úzkého
prĤtoþného profilu mezi vČtšinou pĜisazenými ochrannými hrázemi, na ochranu vČtších obcí a mČst
na stĜedním a dolním toku Ĝeky Moravy. Na druhou stranu je nutno poznamenat, že v dávné minulosti
na všech tocích probČhlo mnoho velkých i mnohem vČtších povodní vlivem extrémních srážek
a extrémních splachĤ než v roce 1997, které zpĤsobily uložení menších þi vČtších vrstev Ĝíþních
štČrkopískĤ a štČrkĤ v celé šíĜce údolní nivy a nemČl na to vliv lidský faktor, na který se mnohdy
nČkteĜí lidé stále více vymlouvají a tvrdí, že velké povodnČ byly zpĤsobeny lidskou þinností.
Bez extrémních povodní by se nevytvoĜily tak mocné vrstvy štČrkĤ a štČrkopískĤ s opracovanými
kameny do oblého tvaru v podloží údolních niv. Je ovšem fakt, že lidskou þinností se mnohdy
postupnČ zhoršoval stav v povodí vodních tokĤ, pĜedevším v údolí podél velkých tokĤ, s ohledem
na odtok srážkových vod.
Po témČĜ katastrofálních povodních v 07/1997 byly pĤvodní a stávající podélné ochranné
hráze vČtšinou opraveny, rekonstruovány a mnohdy i zvýšeny. Tyto ochranné hráze již v souþasné
dobČ, po vybudování i nových ochranných hrází, vČtšinou chrání stávající zástavbu pĜilehlých obcí
za ochrannými hrázemi až na stoletý prĤtok. PovodĖové prĤtoky jsou tak soustĜedČny do relativnČ
úzkého ohrázovaného prĤtoþného profilu – do vlastního koryta Moravy a do luþních a polních
pozemkĤ mezi korytem a odsazenými ochrannými hrázemi na obou bĜezích toku.
Je nutno si uvČdomit, že tato opatĜení dle jednodušší alternativy þ. 1, sice zvyšují stupeĖ
protipovodĖové ochrany obcí situovaných za stávajícími hrázemi v horní a stĜední þásti toku, avšak
zhoršuje se stav, resp. snižuje se stupeĖ protipovodĖové ochrany zástavby a obcí níže po toku,
tj. ve stĜední a rovnČž v dolní þásti toku, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a ještČ dále pod
Olomoucí. Pro zlepšení stavu i níže po toku a pro transformaci povodĖových prĤtokĤ se z tČchto
dĤvodĤ ve studii popisuje nejen doĜešení ochrany nČkterých doposud málo chránČných nebo
nechránČných obcí a mČst, ale alternativnČ (dle alternativy þ. 2) se v návrzích uvažuje také o úplném
odstranČní stávajících podélných hrází podél toku, které chrání i velkou þást luþních a polních
pozemkĤ, tj. o odstranČní pĜedevším pĜilehlých hrází ke korytu Moravy (viz pĜedchozí návrhy na území
Mohelnické brázdy dle Unie pro Ĝeku Moravu – varianta þ. 1), nebo jen místní snížení stávajících
podélných hrází a umožnČní Ĝízeného odlehþování vyšších povodĖových prĤtokĤ (nad Q20) do polních
pozemkĤ a do odlehlejších þástí údolní nivy za ochrannými hrázemi (návrhy dle Pöyry
Environment a.s. – varianta þ. 2).
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Nutno zde poznamenat, že pĜed alternativním odstraĖováním nebo jen snižováním stávajících
pomČrnČ vysokých ochranných hrází pro umožnČní rozlivĤ Ĝíþních vod do širších þásti údolí je nejprve
tĜeba ochránit i vzdálenČjší obce za primárními hrázemi a v okrajové þásti údolní nivy tzv.
sekundárními ochrannými hrázemi a teprve potom lze pĜipustit dĜívČjší (þastČjší) zaplavování
rozsáhlých zemČdČlských a lesních pozemkĤ za stávajícími podélnými Ĝíþními hrázemi.
Dle uvažované výhledové alternativy þ. 2 by mČly být plánovány tyto investiþní akce,
pĜedevším v údolí tzv. Mohelnické brázdy, s ohledem na výstavbu ochranných hrází a opatĜení
v blízkosti, resp. kolem obcí v budoucím rozšíĜeném záplavovém území za stávajícími hrázemi tak,
aby inundované vody neohrožovaly zástavbu obcí, pokud možno ani pĜi stoletém prĤtoku. Teprve
potom lze uvažovat o realizaci investic na využití boþních þástí údolní nivy k akumulaci þástí objemĤ
povodĖových vln nad Q20 za stávajícími hrázemi a vČtší transformaci povodĖových prĤtokĤ pomocí
boþních prĤtoþných inundací a boþních prĤtoþných poldrĤ, s pĜípadnou výstavbou i pĜíþných
poldrových hrází a s tím souvisejících pĜelivných objektĤ, hrázových propustí a dalších opatĜení
technických i ekologických v novém záplavovém území za stávajícími hrázemi.
Vzhledem k tomu, že i dnes chránČné pozemky, vČtšinou luþní a polní, by mČly být dle
uvedených návrhĤ zaplavovány þastČji (pĜi variantČ þ. 2 - dle a.s. Pöyry Environment prĤtoky nad Q20,
pĜi variantČ þ. 1 – dle Unie pro Ĝeku Moravu už prĤtoky nad Q5 až Q2), bude nutno navrhnout
v dotþeném území pĜi zmínČné uvažované alternativČ þ. 2 i ekologická opatĜení, spoþívající pĜedevším
ve zmČnČ hospodaĜení na obþas zaplavovaných pozemcích a to nejen v prĤtoþném profilu u dnes
ohrázovaných území, ale i za dnešními hrázemi, tj. v rozšíĜených inundaþních územích. ZmČna
hospodaĜení v údolní nivČ se navrhuje tak, že stávající pozemky v nejbližším okolí koryta Ĝeky Moravy
by mČly být zalesnČny lužními lesy se záplavami od vod již nad Q30d. VzdálenČjší pozemky by mČly
být zatravnČny a využívány jako louky a pastviny zaplavované vodami nad Q1 až Q2. Polní pozemky –
orná pĤda, by mČla být využívána v okrajových þástech údolní nivy, tedy zaplavována vodami nad Q20
až Q50, pĜípadnČ by se mČly nacházet nad záplavou v pĜilehlých mírných svazích širokého údolí.
Takto plánované investice a doporuþované pozemkové úpravy dle uvažované alternativy
þ. 2 se zmČnou kultur v záplavovém území by mČly být realizovány ve tĜetí etapČ až po provedení
protipovodĖových opatĜení kolem zástavby obcí, tj. po výstavbČ pĜilehlých – tzv. sekundárních
ochranných hrází nebo i dle možností dĜíve, tj. pĜi realizaci protipovodĖových opatĜení.
PĜi návrzích ochranných hrází kolem zástavby obcí v dnešním záplavovém území
a pĜi návrzích pĜíþných vzdouvacích objektĤ (zemních náspĤ silniþních komunikací a hrází boþních
poldrĤ) je tĜeba vždy rovnČž zvážit, co by se stalo, kdyby pĜišla voda vČtší než stoletá a kudy a kam by
mČla odtékat tak, aby ani vyšší prĤtoky neohrožovaly bezprostĜednČ chránČnou zástavbu obcí a mČst.
Je tĜeba domyslet tuto možnou skuteþnost a smČrovat úpravu pĜelivných objektĤ a ochranných hrází
k tomu, aby vzduté vody a vyšší prĤtoky pĜetékaly mimo zástavbu, tĜeba i zpČt do pĤvodního
prĤtoþného profilu, tj. zpČt pĜes nižší odsazenou podélnou hráz do pĤvodního ohrázovaného profilu
a do vlastního koryta toku.
JeštČ vyššího efektu pro zpomalení odtoku vod dle alternativy þ. 2 úprav odtokových pomČrĤ
a protipovodĖových opatĜení se pak dosáhne zdrsnČním povrchu stávajícího terénu jak v samotném
dnešním ohrázovaném prĤtoþném profilu, tak i v navrhovaném novém záplavovém území
za stávajícími ochrannými hrázemi. ZdrsnČní povrchu se uvažuje doprovodnými ekologickými
opatĜeními, která budou tvoĜena zmČnou obhospodaĜování dnešních vČtšinou polních pozemkĤ jak
ve vnitĜní záplavové zónČ – v dnešním ohrázovaném profilu, tak i ve vnČjší záplavové zónČ za dnešními ochrannými hrázemi.
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Ekologická opatĜení by mČla spoþívat jednak v zalesnČní pozemkĤ þasto zaplavovaných,
tj. nejbližších ke stávajícímu meandrujícímu korytu Ĝeky Moravy a dále pak v pĜevedení rolí na trvalé
travní porosty, tj. pastviny a louky, které se rozprostírají dále od dnešního koryta Ĝeky Moravy. Tato
navrhovaná ekologická opatĜení jako doprovodná k technickým opatĜením by mČla být souþástí
samostatných akcí – staveb, která zaþlení postupnČ stavební objekty lépe do okolní pĜírody a vytvoĜí
tak i lepší podmínky pro život fauny a flory. Navrhovaná ekologická opatĜení by mČla být realizována
bezprostĜednČ po navrhovaných technických opatĜeních nebo i souþasnČ s nimi, neboĢ se i zvýší
þetnost záplav v inundaþních územích. Škody na zemČdČlských pozemcích (na orné pĤdČ) jsou
vČtšinou vČtší, než na zatravnČných a zalesnČných pozemcích, kterým mnohdy Ĝízená záplava ani
neškodí, naopak i prospívá.
Spoleþnými technickými i ekologickými opatĜeními by se tedy mČlo zlepšit životní prostĜedí
i pro þlovČka a souþasnČ se by se zvČtšila požadovaná retenþní schopnost údolní nivy Ĝeky Moravy.
Zvýšil by se tak i stupeĖ protipovodĖové ochrany zástavby ve sledovaném úseku podél Ĝeky Moravy,
pĜedevším v úseku Mohelnické brázdy a rovnČž v údolí Ĝeky Moravy níže po toku.
IdeálnČ upravený vodní tok má v otevĜené krajinČ co nejvíce pĜipomínat pĜirozenou
Ĝeku, Ĝíkají odborníci …. takto zaþíná þlánek zveĜejnČný v Lidových novinách (ze 7. záĜí 2002)
s nadpisem „VČdci navrhují Ĝeky budoucnosti“. V pĜíloze k tomuto þlánku byl vykreslen vzorový
pĜíþný profil – Ideální koryto Ĝeky v krajinČ. Odborníci hledají lepší pravidla pro soužití þlovČka
s vodním živlem. Strategie poþítá s hrázemi i s vhodnČjší úpravou vodních tokĤ. Tato pĜedstava je
sice krásná, avšak lze ji realizovat na toku protékající Aljaškou, tak jak je to zobrazeno v uvedené
pĜíloze, a jen v nČkterých úsecích velkých þeských a moravských vodních tokĤ (vČtšinou v území dnes
chránČných, tj. v CHKO, apod.). BĜehy vČtších tokĤ v našich podmínkách jsou již pĜíliš zregulované
a navíc hustČ obydlené. Mnohdy se také v záplavových územích povolila výstavba jak rodinných
domkĤ a vil, tak i prĤmyslových areálĤ a skladovacích ploch, takže uvažované extrémní návrhy jsou
dnes prakticky nereálné.
V þlánku se mimo jiné uvádí: … Aby mČla Ĝeka co nejvíce prostoru k neškodnému pomalému
rozlivu, postaví se co nejdál od koryta, a co nejblíže k domĤm ve vsi hráze zpevnČné vegetací…..
I tato pĜedkládaná studie pĜedpokládá dle uvažované alternativy þ. 2 návrhĤ protipovodĖových
opatĜení v obou navrhovaných variantách co nejvČtší rozliv do široké údolní nivy a co nejvČtší
zpomalení odtoku inundovaných vod, tj. zvýšení retenþní schopnosti, napĜíklad pomocí ekologických
opatĜení. Je tĜeba si však uvČdomit, že zpomalení odtoku vod je vyvoláno zdrsnČním povrchu
prĤtoþného profilu, pokud možno co nejhustší vegetací, která však zpĤsobí zvýšení hladin
povodĖových prĤtokĤ, a tedy je nutno navrhnout i vyšší ochranné, tzv. sekundární hráze kolem
chránČné zástavby. Ekologická opatĜení tedy svým zpĤsobem zbrzdí odtok inundovaných vod,
samotná však neochrání stávající zástavbu, ale naopak vyvolají potĜebu zvýšit ochranné hráze kolem
zástavby v dnešním a rovnČž v novém – rozšíĜeném záplavovém území. Pozitivní vliv vegetaþního
pokryvu a zbrždČní vod v krajinČ se projeví až daleko níže po toku, tedy až ve stĜedních a dolních
þástech toku. Technická opatĜení pro zajištČní protipovodĖové ochrany stávající zástavby
v inundaþním území jsou stejnČ témČĜ vždy nezbytná.
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4.1.1.3 Horní þást Moravy po Mohelnici (Moraviþany)
Morava
Morava pramení pod Kralickým SnČžníkem ve výšce 1400 m n.m., výškový rozdíl pramene
a profilu zaústČní TĜebĤvky v Moraviþanech je 1153 m. Povodí je ze 40 % zalesnČno. Délka úseku
ve správČ provozu Šumperk je 83,870 km, z toho upraveno bylo cca 35,535 km. Podélný spád horní
úsek (3 km od pramene) 10 %, u zaústČní Desné 3,5 ‰, u TĜebĤvky 1 ‰.
Limnigrafy: v km 272,750 Moraviþany

VČtší pĜítoky : v km

329,725 Krupá

322,845 Raškov

327,835 Branná

331,147 Vlaské

292,320 Moravská Sázava

343, 050 Velká Morava

276,555 Mírovka

V horním úseku nad Hanušovicemi je kapacita toku asi 40-50 m3/s. PĜi povodni v þervenci
roku 1997 zde byla kulminace až 200 m3/s. Postiženy byly Hanušovice a další obce v sevĜeném údolí
pod soutokem s Brannou. V tomto úseku se kapacita pohybuje od Q1 až asi po Q10. Kulminace
povodnČ u Raškova dosáhla pĜes 300 m3/s.
Pod obcí Ruda nad Moravou se šíĜka údolí zvČtšuje, dochází zde k rozlivĤm na okolní
zemČdČlské pozemky. Postižena byla zástavba obcí Olšany, Bohutín, Chromeþ a další. ŠíĜka
inundace se v tomto úseku pohybovala mezi 1-2 km. Pod soutokem s Desnou byla postižena
rozsáhlejší zástavba obce PostĜelmova. Kapacita koryta se zde pohybuje mezi Q1 a Q10. V ĜadČ míst
se voda dostala i za stávající moravní hráze, voda se dostala do okraje obce Lesnice, do obcí Leština,
Vitošov, Zvole, Lukavice, Bohuslavice, TĜeština, Stavenice, apod. ŠíĜka inundace zde dosahovala 2-3
km, kulminace pĜi povodni byla v prostoru Moraviþan až 600 m3/s.
Krupá
Kapacita toku Krupé se pohybuje v rozmezí od asi Q1. Za povodnČ byla postižena þást
zástavby ve Starém MČstČ, spodní þást toku tvoĜí úzké údolí bez míst osídlení.
Branná
Kapacita toku Branné se pohybuje v rozmezí od asi Q2 ve výustní trati až po asi Q10.
PĜi povodni byl postižen zejména JindĜichov a Branná, kulminace na Branné dosáhla asi 120 m3/s.
Desná
Desná byla rovnČž znaþnČ postiženým tokem. Inundace nad Šumperkem dosahovala šíĜky až
1 km pĜesto, že se zde jedná o prakticky zastavČnou þást. Zasaženy byly všechny obce na toku,
kapacita koryta se pohybuje od asi Q2 ve výustní trati až po úseky s kapacitou asi Q20 v nČkterých
obcích. Kulminace za povodnČ dosáhla na Desné témČĜ 200 m3/s.
Merta
Merta je levostranný pĜítok Desné, s kapacitami toku od Q1 v extravilánech až po místní úseky
s kapacitou asi Q20.
Povodní byly postiženy zejména obce VerníĜovice, Sobotín a Petrov nad Desnou.
Moravská Sázava
Na Moravské SázavČ pĜi povodních 1997 dosáhla kulminace prĤtoku pĜes 200 m3/s. Postiženy
byly témČĜ všechny obce ležící na toku.
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4.1.1.4 Navrhovaná protipovodĖová opatĜení po povodních 1997
Komplexní protipovodĖová opatĜení byla navrhována již krátce po povodních 1997 v tzv.
Generelu protipovodĖových opatĜení v povodí Ĝeky Moravy v 05/1998 a byla struþnČ popsána
v samostatné zprávČ a situaþnČ dokumentována v mapových pĜílohách v mČĜítku 1:50 000. Souhrn
všech návrhĤ reprezentoval urþitou maximální variantu, která by pĜi dĤsledné realizaci znamenala
úplnou ochranu sídel obyvatelstva na povodeĖ charakteru a velikosti z þervence 1997, jež v mnoha
lokalitách vysoce pĜekroþila tzv. stoletou povodeĖ, která se standardnČ považovala za krajní mez
návrhu protipovodĖových opatĜení.
Morava
Na Ĝece MoravČ jsou první lokality vhodné k vytvoĜení urþité retence pod Dolní Moravou, kde
se údolí ponČkud rozšiĜuje. V tomto prostoru by bylo možné vybudovat dvČ suché nádrže o celkovém
objemu asi 1 milion m3 vody. Horní suchá nádrž by mohla mít pĜi hloubce vody asi 10 m celkový
objem cca 750 000 m3, dolní pĜi hloubce vody asi 8 m potom cca 250 000 m3. Zemní hráze by byly
opatĜeny výpustným zaĜízením a bezpeþnostním pĜelivem. Efekt tČchto dvou retenþních prostor by
mČl pouze lokální význam pro úsek Moravy pod touto lokalitou. Nad Hanušovicemi je profil pro
výhledovou vodní nádrž (souþást SmČrného vodohospodáĜského plánu). Pro dosažení maximálního
protipovodĖového úþinku by tato nádrž musela mít témČĜ celý svĤj objem urþen pro retenþní úþinky.
PĜi maximální hloubce vody 60 m by byl objem asi 30 milionĤ m3, pĜi hloubce vody 70 m asi až 40
milionĤ m3. Takto velký retenþní prostor by mČl zásadní vliv na tok Moravy pod tímto profilem. Podle
pĜedbČžných výpoþtĤ by nádrž s objemem 40 milionĤ m3 mohla transformovat v tomto profilu
povodeĖ charakteru 7/97 s kulminací asi 200 m3/s na neškodný prĤtok cca 30 m3/s, tedy snížení o asi
170 m3/s. Takto velký retenþní prostor by mohl bezpeþnČ ochránit celé údolí Moravy až minimálnČ
k soutoku s Ĝekou Desnou u PostĜelmova, ale ovlivnil by prĤtoky i dále po toku.
V Hanušovicích v pĜípadČ, že by nedošlo k výstavbČ nádrže Hanušovice, bylo by nutné
postupnČ realizovat ochranné hráze na pravém bĜehu Moravy tak, aby se vylouþil rozliv do zástavby.
V dolní þásti Hanušovic, pod silniþním a železniþním mostem, je sídlištČ Na HolbČ.
Pro zajištČní jeho ochrany by bylo nutné vybudovat hráze na obou bĜezích tak, jak to dovolí místní
podmínky. Z prostorových dĤvodĤ by se však asi nedosáhlo ochrany na velikost povodnČ z r. 1997.
Celková délka hrází v Hanušovicích þiní asi 3 km.
Pod Hanušovicemi v úseku Ĝíþním km 325,246 až 321,080 je úsek Moravy vytypovaný MŽP
ýR, pro ponechání v pĜirozeném stavu jako Ĝíþní ekosystém. V tomto úseku by však bylo možné zvýšit
ochranu lokality Raškov – DvĤr napĜíklad zvýšením stávající silnice na pravém bĜehu v délce 600 m.
V BohdíkovČ se urþitá þást ochranných hrází a zdí již po povodních realizovala, ale je nutné
ještČ urþitá opatĜení realizovat a zvýšit ochranu vybudováním dalších hrází þi zdí na levém bĜehu Ĝeky.
U Rudy nad Moravou se i pĜed povodnČmi otevírala širší inundace. V obci Ruda byla rovnČž
již provedena protipovodĖová opatĜení pomocí ochranných hrází na pravém bĜehu vedených kolem
zástavby tak, aby se zabránilo rozlivĤm do obce, ale pĜitom se z inundace vylouþila jen minimální þást.
Pod obcí byl vybudován nový inundaþní most pro pĜevádČní inundovaných vod z koryta Moravy pod
silnicí do obce BartoĖov. Urþitá opatĜení je nutno ještČ dokonþit pro zvýšení stupnČ ochrany zástavby
v lokalitČ Truska a níže po toku nad obcí Olšany a rovnČž v obci Olšany na pravém bĜehu výustní þásti
Bušínského potoka a podél Olšanských papíren pod ním.
U obce Bohutín na levém bĜehu Ĝeky Moravy již byla realizována protipovodĖová opatĜení
podél návodní strany železniþní trati pomocí ochranné hráze a ochranné zdi tČsnČ nad silnicí z obce
KláštČrec do obce Bohutín, tj. v levobĜežní þásti inundaþního území. Pro pĜevádČní inundovaných vod
pod zmínČnou silnici pĜepažující širokou údolní nivu byl zde krátce po povodních 1997 vybudován
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nový inundaþní most o dvou polích.
Na návodní stranČ další frekventované silnice I/11 pĜepažující údolí Ĝeky Moravy byla
na pravém bĜehu Ĝeky Moravy nad obcí Chromeþ vybudována ochranná zeć, která souþasnČ
s ochrannou zdí trasovanou podél melioraþního pĜíkopu pod silnicí I/11 po okraji zástavby již chrání
pĜilehlou zástavbu obce Chromeþ až na stoletý prĤtok. Ochrana je vytvoĜena za stávající pravobĜežní
ochrannou hrází tak, že odlehþené a inundované vody asi nad prĤtokem Q20 z Ĝeky Moravy krátce pod
Bohutínem protékají širokým inundaþním územím po polních pozemcích nad silnicí I/11 a do území
pod silnicí protékají stávajícím inundaþním mostem šíĜky cca 6 m. Vyšší vody se pak bezpeþnČ budou
pĜelévat pĜes zpevnČnou þást silniþního náspu v úseku mezi Ĝekou Moravou a inundaþním mostem,
resp. zástavbou obce Chromeþ. PomČrnČ rozsáhlé inundaþní území nad obcí Chromeþ je tak využito
k þásteþné akumulaci povodĖových vod a k transformaci povodĖových vln a prĤtokĤ. ObdobnČ je
tomu i pod obcí Chromeþ, pĜedevším na pravém bĜehu Ĝeky Moravy ve smČru k obci PostĜelmov, kde
budou protékat do inundaþního území pod kĜížící hlavní silnici I/44 novým inundaþním mostem o tĜech
polích cca po 12 m.
RovnČž níže po toku Ĝeky Moravy byla již v letech 2004-2005 vybudována protipovodĖová
opatĜení na ochranu obce PostĜelmov proti inundovaným vodám z Ĝeky Moravy na pravém bĜehu.
Z horní strany je obec chránČna ochrannou zemní hrází vedenou napĜíþ údolím v úseku mezi
zmínČnou silnicí I/44 do Bludova a Šumperku a železniþní tratí ze ZábĜehu do Šumperku a do Rudy
nad Moravou. Pod silnicí PostĜelmov – Sudkov je tvoĜena protipovodĖová ochrana v soubČhu
s pravým bĜehem Moravy pomocí ochranné zídky situované v trase stávajícího oplocení kolem areálu
MEP PostĜelmov. Pod areálem pak prochází po okraji zástavby a podél Ĝeky Moravy nová ochranná
hráz, která je zavázána u ýOV PostĜelmov na pĤvodní hráz bývalého rybníka pod obcí PostĜelmov.
Za touto hrází v místČ bývalého rybníka a rovnČž pod ním se uvažuje o možném boþním poldru
na zemČdČlských pozemcích, kde by se odlehþovaly povodĖové prĤtoky do inundaþních území nad
mČstem ZábĜeh a nad obcí Leština. ObdobnČ i na levém bĜehu Ĝeky Moravy je možné využívat boþní
prĤtoþnou inundaci mezi obcí Lesnice a Ĝekou Moravou ve smČru k obci Leština, která je dnes rovnČž
dostateþnČ chránČna proti povodĖovým prĤtokĤm po rekonstrukci levobĜežní hráze a silnice mezi
Lesnicí a Leštinou.
Alternativní využívání rozsáhlého údolí Ĝeky Moravy k pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ níže
po toku v úseku tzv. Mohelnické brázdy je podrobnČji popsáno v dalších kapitolách této zprávy.
Krupá
Krupá je tok, který ústí do budoucí nádrže Hanušovice, takže jeho povodĖové prĤtoky by
bylo možné touto nádrží rovnČž eliminovat. Na jeho horním toku by se mohlo realizovat zkapacitnČní
toku tak, aby se zvČtšila ochrana ve Starém MČstČ. Možnosti vČtší retence na Krupé jsou minimální,
pouze pod Starým MČstem jsou dvČ lokality v blízkosti Chrastic, kde konfigurace terénu by umožnila
vybudovat suché nádrže s hloubkami vody maximálnČ 5 m a s objemy 150 000 m3 a 180 000 m3.
Úþinek tČchto malých suchých nádrží by byl pouze lokální. Úsek Krupé pod Starým MČstem je
v úseku Ĝíþního km 9,376 - 5,000 opČt vytypován MŽP ýR jako úsek toku, který by mČl být ponechán
v pĜirozeném stavu.
Branná
ěeka Branná má obdobný charakter jako Krupá, tj. úzké sevĜené údolí bez možnosti retence
vody (s ohledem na roztroušenou zástavbu). Urþitý prostor byl vytypován v horním úseku Branné,
nad obcí Branná, kde bylo možné v suché nádrži pĜi hloubce vody max. 10 m získat retenþní objem
asi 350 000 m3. Tato retence by však mČla pouze lokální význam.
V JindĜichovČ by bylo nutné realizovat opČt zkapacitnČní nČkterých úsekĤ s cílem dosažení
vČtší ochrany zástavby v JindĜichovČ.
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Na tomto toku již byla realizována po povodních 1997 Ĝada nezbytných opatĜení, pĜedevším
pro obnovu porušených bĜehĤ a komunikací v údolí podél toku.
Desná
Desná je relativnČ velký tok, pĜesto jediným místem pro možnou retenci je lokalita HĜbety,
která je také souþástí SVP. Zde je možné vybudovat nádrž s hrází výšky cca 50 m o retenþním
objemu asi 2,5 mil. m3.
Dále byla po povodních 1997 navrhována a zĜejmČ již realizována úprava v Louþné
nad Desnou, která zajišĢuje ochranu zástavby. Pod Louþnou v úseku Ĝíþního km 26,240 – 19,150 je
úsek Desné opČt vytypovaný MŽP ýR jako pĜírodní Ĝíþní ekosystém bez dalších zásahĤ.
Úsek od Rapotína po Šumperk je charakterizován prakticky souvislou zástavbou. Zvýšit
ochranu tohoto osídlení je možné jen realizací úpravy, která by maximálnČ zkapacitnila tok v tomto
úseku. Délka úpravy je odhadována asi na 8 km až po zástavbu v Šumperku. Souþástí úpravy by byly
i pĜípadné hráze na ochranu Šumperku z rozlivu v inundaci pod touto úpravou. PĜedbČžné návrhy
úprav odtokových pomČrĤ jsou naznaþeny v samostatném popisu vybraných lokalit s nedostateþnou
protipovodĖovou ochranou.
Pod Šumperkem by zĤstaly zachovány pĜirozené inundace s lokální ochranou obce Dolní
Studénky. V obci Sudkov již byla realizována stavba odsazené ochranné hráze na levém bĜehu Ĝeky
s omezovacím tabulovým objektem pro umožnČní regulace nátoku Ĝíþních vod do koryta Desné
procházejícího zastavČnou þástí. Kapacita koryta v zástavbČ je cca na jednoletý až dvouletý prĤtok
a vyšší vody pak jsou odlehþovány do pravobĜežního inundaþního území ve smČru k železniþní trati
a k obci PostĜelmov, který je již také ochránČn až na stoletý prĤtok i od Ĝeky Moravy pomocí
ochranných hrází a ochranných zdí vedených jako odsazené od zástavby nebo i po okraji zástavby
(zdi v trase oplocení areálu firmy MEP PostĜelmov) a následnČ ochrannou hrází podél pravého bĜehu
Ĝeky Moravy až pod areál ýOV PostĜelmov.
Ochrana obce Dolní Studénky by mohla být þásteþnČ zajištČna rovnČž trasou budoucí
obchvatové silnice I/44.
Merta
Na Ĝece MertČ je jedno významné místo pro vytvoĜení umČlé retence a sice v úseku mezi
Sobotínem a VerníĜovicemi kde se údolí otevírá do šíĜky asi 300-400 m. V tomto prostoru u dnešní
silnice Sobotín-VerníĜovice by bylo možné pĜi výšce hráze asi 16 m získat suchou nádrž s retenþním
prostorem asi 2 miliony m3. Tato nádrž by mohla zajistit ochranu pro Sobotín a úsek Merty až
po soutok s Desnou. Pozitivní vliv by mČla tato suchá nádrž rovnČž i na další úsek toku Ĝeky Desné,
kde bude velice nároþné realizovat nČjaká vČtší protipovodĖová opatĜení na ochranu pĜilehlé zástavby
pĜedevším v obcích Rapotín, VikýĜovice a rovnČž ve mČstČ Šumperk.
Moravská Sázava
Na Moravské SázavČ je vhodný prostor k akumulaci vody nad Krasíkovem. Zde se
po povodních uvažovalo o vybudování dvou suchých nádrží, každá o objemu asi 1 milion m3 pĜi
výškách hrází asi 5 m. V dnešní dobČ se již zahájila výstavba jednoho suchého poldru – Žichlínek.
Dále vede tok úzkým údolím a pro zvýšení ochrany mČsta ZábĜeh je navrhováno zkapacitnit vyústní
traĢ Moravské Sázavy v délce asi 2,3 km.
Uvedený pĜehled možných retenþních prostorĤ a urþení lokalit k ochranČ, v pĜípadČ jejich
kompletní realizace, by bezpeþnČ zajistil ochranu tohoto území na povodeĖ charakteru a velikosti jaká
byla v þervenci 1997.
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4.1.1.5 Zhodnocení stávajícího stavu Ĝeky Moravy v úseku tzv. Mohelnické brázdy
Dle provedených pochĤzek, dle obdržených informací, prostudování dostupných projektĤ a dle
ovČĜení stávajícího stavu údolní nivy Ĝeky Moravy, stavu vlastního koryta Ĝeky Moravy a stavu
ochranných hrází (pĜilehlých þi odsazených od hlavního toku) v údolí Ĝeky Moravy v úseku
nad Mohelnickou brázdou, na jejím území a v dalších úsecích níže po toku je nutno konstatovat, že
po katastrofálních povodních v 07/1997 byly prakticky všechny pĤvodní ochranné hráze probíhající
podél toku Ĝeky Moravy opraveny, zrekonstruovány a vČtšinou i zvýšeny až nad hladinu nového
stoletého prĤtoku s bezpeþnostním pĜevýšením. Tyto ochranné hráze v souþasné dobČ chrání témČĜ
všechny pĜilehlé, þi vzdálenČjší obce vČtšinou až na stoletý prĤtok. Mají tedy zvýšený stupeĖ
protipovodĖové ochrany nejen zastavČná území v obcích, ale i ostatní pozemky (pole, louky a lesy)
za stávajícími, pomČrnČ vysokými ochrannými hrázemi.
Tímto vylouþením zaplavování pomČrnČ rozsáhlých pozemkĤ za stávajícími hrázemi,
pĜedevším v širokých þástech údolní nivy za levobĜežními hrázemi pod PostĜelmovem, se sice zvýšila
ochrana tČchto pozemkĤ a obcí v údolí Mohelnické brázdy na obou bĜezích Ĝeky Moravy, avšak odtok
vyšších povodĖových vod se soustĜedil do relativnČ úzkého pruhu podél toku mezi ochrannými
hrázemi, zrychlil se tak i jejich odtok a vylouþil se akumulaþní efekt území za hrázemi a tedy zhoršil se
i transformaþní úþinek povodĖových prĤtokĤ a tudíž se dá Ĝíci, že se zvýšily kulminace povodĖových
vln vyšších N – letých prĤtokĤ (asi nad prĤtokem Q20).
Tímto technickým Ĝešením protipovodĖových opatĜení a zvyšováním stávajících ochranných
hrází v celém úseku od Rudy nad Moravou, pĜípadnČ i výše proti toku, pĜes Mohelnickou brázdu
až po Litovelské Pomoraví, se sice zlepšila protipovodĖová ochrana území za ochrannými hrázemi
v údolí Ĝeky Moravy v Mohelnické brázdČ, avšak nutno si uvČdomit, že se tak vlastnČ zhoršil stav
protipovodĖové ochrany pozemkĤ a zástavby v údolí Ĝeky Moravy níže po toku, a to tedy v lokalitČ
Litovelského Pomoraví, ve mČstČ Olomouci a rovnČž ještČ níže po toku, tj. nad a dále pod soutokem
s Beþvou. ObdobnČ se to dá Ĝíci i úpravách stávajících ochranných hrází na území Litovelského
Pomoraví a rovnČž pod Olomoucí a níže po toku s dopadem na stĜední a dolní tok krátce
nad a rovnČž níže pod Beþvou. Vody se soustĜedily do úzkého prĤtoþného profilu mezi hrázemi,
hladiny se zvýšily a snížil se tak stupeĖ protipovodĖové ochrany okolní zástavby níže po toku tam, kde
pĤvodní hráze zĤstaly na pĤvodní úrovni.
Z toho vyplývá, že je tĜeba sice chránit zástavbu pĜilehlých obcí a mČst v údolí Mohelnické
brázdy a pod ní, i na vyšší prĤtoky (na stoletou a vyšší vodu), avšak není možné vyluþovat rozsáhlá
inundaþní území s polními, luþními a lesními pozemky mimo obce za pĤvodními ochrannými hrázemi.
PĜedchozí projekty a tato studie sice navrhují pĜedevším ochranu stávajících doposud
nedostateþnČ chránČných obcí a mČst podél Ĝeky Moravy, avšak je pamatováno v této studii
i na zlepšení odtokových pomČrĤ na toku a podél toku pro zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany již
chránČných obcí a mČst ve sledovaném úseku a rovnČž v dolních þástech toku pĜi využívání co
nejvČtší þásti údolní nivy k pĜevádČní vysokých povodĖových prĤtokĤ v území za stávajícími
ochrannými hrázemi a tedy v této studii se Ĝeší alternativnČ i návrhy na lokální ochranu obcí v široké
údolní nivČ pomocí ochranných hrází a ochranných zdí a zachování zaplavování pozemkĤ
za pĤvodními a stávajícími hrázemi pĜi i nižších N – letých prĤtocích, a to pokud možno ĜízenČ.
Firma Pöry Environment a.s. tedy i v této studii doporuþuje využít kapacity stávajícího koryta
Ĝeky Moravy a stávajícího ohrázovaného území podél toku jen do urþité míry a navrhuje i Ĝízené
odlehþování vyšších N – letých prĤtokĤ (cca nad Q20) do území za stávajícími ochrannými hrázemi,
probíhajícími podél toku Ĝeky Moravy, tj. využívání i inundaþních území na okrajích údolní nivy, avšak
mimo zastavČná území. Tímto opatĜením se dosáhne transformace povodĖových prĤtokĤ
a povodĖových vln nad Q20 a tedy i snížení kulminace povodĖových prĤtokĤ N – letých vod nejen
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ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy, ale i pod ní, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a rovnČž
dále po toku. Tím se zvýší stupeĖ protipovodĖové ochrany mČst a obcí v uvedených úsecích Ĝeky
Moravy nejen ve stĜední þásti toku, ale i v dolní þásti toku pod Beþvou.

4.1.1.6 Nezbytná technická opatĜení pro zajištČní protipovodĖové ochrany u dnes
ještČ nechránČných obcí v úseku Mohelnické brázdy
Od katastrofálních povodní 07/1997 až do konce roku 2006 byly realizovány mnohé opravy
a rekonstrukce pĤvodních podélných ochranných hrází a byly vybudovány i nové ochranné hráze,
které v úseku Mohelnické brázdy (od Olšan až po Moraviþany) chrání pĜevážnou þást zástavby
pĜilehlých obcí a mČst za ochrannými hrázemi prakticky až na stoletý prĤtok.
Pro zajištČní úplné protipovodĖové ochrany obcí v úseku Mohelnické brázdy je nutno ještČ
realizovat komplexní protipovodĖová opatĜení, pĜípadnČ doplnit jen nČkterá relativnČ drobná opatĜení
u obcí Olšany, Lesnice, Zvole, Lukavice a Moraviþany, v rámci samostatných plánovaných
staveb – viz samostatný podrobnČjší popis nedostateþnČ chránČných lokalit.
Je tĜeba si však uvČdomit, že tyto podélné ochranné hráze omezují rozliv vybĜežených vod
z vlastního koryta Ĝeky Moravy a soustĜećují veškeré malé i velké N – leté prĤtoky do relativnČ úzkých
ohrázovaných prĤtoþných profilĤ v širokých územích Ĝíþního údolí, zvyšují sice stupeĖ protipovodĖové
ochrany území v tomto dílþím úseku Ĝíþního toku za ochrannými hrázemi, avšak do jisté míry snižují
stupeĖ protipovodĖové ochrany území Ĝíþního údolí v úsecích níže po toku. TČmito opatĜeními (pouze
rekonstrukcí a zvýšením stávajících podélných hrází a vytvoĜením dalších podélných hrází blízko toku)
se odtok povodĖových prĤtokĤ z popisovaného území Mohelnické brázdy oproti pĤvodnímu stavu
pĜed povodnČmi 07/1997 zrychlí pĜi extrémních povodních právČ vylouþením velkých þástí
záplavového území za pĤvodnČ nižšími ochrannými hrázemi a v Ĝíþním údolí bez hrází. Výsledkem
tedy je skuteþnost, že kulminaþní prĤtoky se na toku Moravy pod Mohelnickou brázdou ještČ zvýší
a zhorší se tak situace i níže po toku. Z tČchto dĤvodĤ je tĜeba následnČ nebo souþasnČ pĜipravovat
další stavby z navrhovaného a plánovaného souboru staveb, pro zlepšení odtokových pomČrĤ
ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy a rovnČž pro zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany v údolí
Ĝeky Moravy i níže po toku následujícími opatĜeními.

4.1.1.7 Alternativní návrhy úpravy odtokových pomČrĤ v údolní nivČ Ĝeky Moravy
v úseku tzv. Mohelnické brázdy – dle alternativy þ. 2
Alternativní návrhy úprav odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy a protipovodĖových opatĜení
v údolí Ĝeky Moravy jsou v následujících odstavcích této studie smČrovány i na dílþí požadavky
správce toku – Povodí Moravy, s.p. tak, jak byly studovány v samostatné studii zpracované
pro Povodí Moravy, s.p. v 12/2004 s ohledem na posouzení možností obnovy retence údolní nivy Ĝeky
Moravy, prozatím jen v úseku Mohelnické brázdy.
Snahou je dosáhnout zlepšení odtokových pomČrĤ a rovnČž protipovodĖové ochrany obcí
doposud nechránČných a také tČch obcí, které by byly zaplavovány v údolní nivČ po odstranČní nebo
jen snížení hrází stávajících, tj. pĜi vČtším využití údolní nivy pro co nejvČtší retenci vod. Retenþní
schopnost údolní nivy ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy by se mČla kladnČ projevit s vČtším
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efektem transformace povodĖových prĤtokĤ a povodĖových vln a mČla by zlepšit pomČry i níže
po toku pod Mohelnickou brázdou.
Firma Pöyry Environment a.s. chce ve svých návrzích do urþité míry využít stávající,
pĜedevším hodnČ odsazené a pomČrnČ vysoké ochranné hráze, odstranit nebo odsadit stávající
pĜilehlé hráze dále od Ĝeky Moravy pro pĜevádČní bČžných prĤtokĤ a rovnČž nižších povodĖových N letých prĤtokĤ mezi odsazenými hrázemi, a to pokud možno ještČ s efektem zbrždČní odtoku vod
zdrsnČním pásu mezi hrázemi pĜíþným a podélným zalesnČním urþitých pozemkĤ. K tomu však ještČ
Pöyry Environment a.s chce navíc zvýšit transformaþní efekt odlehþováním vyšších N-letých prĤtokĤ
do „prozatím prázdných“ lokalit za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi, kde by byl využit
akumulaþní prostor s luþními a rovnČž polními pozemky v blízkosti ohrázovaných sídel. Po naplnČní
tohoto prostoru za odsazenými ochrannými hrázemi a nad stávajícími pĜíþnými liniovými stavbami
(silniþními náspy) a stávajícími hrázemi bývalých rybníkĤ a rovnČž nad uvažovanými novými pĜíþnými
hrázemi a zdrsĖovacími pásy lesních porostĤ by byl využit další a rovnČž pomČrnČ velký prĤtoþný
profil boþních þástí širokého údolí i na samých okrajích údolní nivy.
V tČchto prĤtoþných boþních þástech širokého Ĝíþního údolí - „prĤtoþných poldrech“ Pöyry
Environment a.s rovnČž pĜedpokládá variantnČ ve výhledu zdrsnČní povrchu území zalesnČním þástí
stávajících polních pozemkĤ napĜíþ údolím - ve tvaru pĜíþných pásĤ (efekt vzdouvacích hrází).
Boþními prĤtoþnými poldry by se mČl tak více zvČtšit prĤtoþný profil širokého Ĝíþního údolí a tím
i zbrzdit odtok vod z horních þástí toku do stĜedních þástí toku Moravy a do území nad velkým
levobĜežním pĜítokem – Ĝekou Beþvou.
Názor firmy Pöyry Environment a.s. je oproti návrhĤm Unie pro Ĝeku Moravu takový, že není
nutné pozdržovat samotnou základnu povodĖové vlny z horního toku Ĝeky Moravy a zaplĖovat
odlehlejší území od toku a pomČrnČ rozsáhlé prostory za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi
v širokém údolí již nízkými vodami, neboĢ stávající ohrázovaný profil koryta Ĝeky Moravy, vČtšinou
s odsazenými ochrannými (inundaþními) hrázemi, je pomČrnČ kapacitní v mnoha místech na horním,
stĜedním i na dolním toku. Kapacita toku vČtšinou pĜekraþuje hodnoty dvacetiletých až padesátiletých
prĤtokĤ a místy i dnešních stoletých prĤtokĤ. Návrh Pöyry Environment a.s je takový, že ohrázovaným
profilem by se mČly neškodnČ pĜevádČt nižší povodĖové prĤtoky a extrémní povodĖové prĤtoky by se
mČly odlehþovat do „prozatím prázdných“ inundaþních území za stávajícími odsazenými ochrannými
hrázemi, kde by se objemy vod z horní þásti povodĖové vlny (špiþky) akumulovaly a povodĖové vlny
by se transformovaly na nižší kulminaþní hodnoty prĤtokĤ. Snaha je tedy odĜíznout co nejvíce špiþku
povodĖových vln extrémních povodĖových prĤtokĤ, zbrzdit odlehþené vody v boþních inundaþních
územích, tzv. prĤtoþných boþních poldrech tak, aby na sestupnou vČtev povodĖových vln Ĝeky Beþvy
se naþítaly nižší prĤtoky snížené vzestupné vČtve povodĖových vln z horní þásti toku Ĝeky Moravy.
MČl by se tak zvýšit efekt využitím odlehlejších záplavových území v údolní nivČ Ĝeky Moravy, avšak
bude to znamenat v nČkterých lokalitách zvýšení ochranných hrází stávajících a vybudování hrází
nových v relativnČ tČsné blízkosti kolem zástavby pĜilehlých i vzdálenČjších obcí, nacházejících se
v úseku horního toku Ĝeky Moravy, tj. nad Litovlí a nad Olomoucí. Tento výše popsaný pĜedpoklad byl
již v pĜedchozí studii þásteþnČ ovČĜen variantními výpoþty na matematických hydrodynamických
modelech a následnČ další úpravy návrhĤ odtokových opatĜení bude nutno ještČ znovu propoþítat
podle postupného projednání se zástupci státní správy a pĜedevším se samotnými vlastníky
dotþených soukromých polních pozemkĤ, které se nacházejí za stavajícími hrázemi a mČly by
vČtšinou mít nižší stupeĖ protipovodĖové ochrany, než je v dnešní dobČ za vysokými hrázemi.
JeštČ vČtšího transformaþního efektu by se dosáhlo na toku Ĝeky Moravy tím, že i na ostatních
i malých pĜítocích by se zachytávaly (transformovaly) ĜízenČ v dobČ extrémních povodĖových stavĤ
zvýšené povodĖové prĤtoky, napĜ. v boþních suchých poldrech, a z nich by se odpouštČly vody až
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po snížení povodĖových prĤtokĤ na hlavním recipientu – na toku Ĝeky Moravy. Snahou by tedy mČlo
být zachytit co nejvíce vody v krajinČ na horních tocích, tj. i v dílþích povodích boþních pĜítokĤ.
Úvahy a návrhy zmČny odtokových pomČrĤ dle alternativy þ. 2 popisované v této kapitole
pĜedpokládají nejen zajištČní a dobudování protipovodĖových opatĜení a zvýšení stupnČ ochrany
zbývajících nechránČných obcí v trase Mohelnické brázdy, ale i zlepšení odtokových pomČrĤ
(transformaci povodĖových prĤtokĤ), tj. zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany i obcí a mČst níže
po toku, tedy pod Mohelnickou brázdou, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a dále po toku.
Pro splnČní tČchto požadavkĤ se uvažuje o ještČ vČtším využití území údolní nivy Ĝeky Moravy v trase
Mohelnické brázdy rozšíĜením prĤtoþných profilĤ o území za stávajícími podélnými pĜisazenými
a rovnČž i odsazenými ochrannými hrázemi.
Toho se mĤže dosáhnout v rámci technických opatĜení dvČma zpĤsoby:
x

dle VARIANTY þ. 1 – odstranČním stávajících podélných ochranných hrází (v celé délce nebo
jen v urþitých místech) tak, aby se i vody pĜi nízkých povodĖových prĤtocích dostávaly
do území za stávajícími hrázemi, kde by se jejich odtok zbrzdil i zmČnou vegetace a jiným
zpĤsobem obhospodaĜování všech zaplavovaných pozemkĤ v popisované údolní nivČ - dle
návrhĤ Unie pro Ĝeku Moravu a þásteþnČ i dle návrhĤ pracovníkĤ PĜírodovČdecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (Prof. ŠtČrba a kolektiv).

x

dle VARIANTY þ. 2 – snížením stávajících ochranných hrází jen v urþitých zvolených místech
tak, aby se zajistilo Ĝízené odlehþování vyšších N – letých povodĖových prĤtokĤ (cca nad
hodnotou dvacetiletého prĤtoku - Q20) do boþních þástí údolní nivy za stávajícími ochrannými
hrázemi, kde by se odlehþené vody þásteþnČ akumulovaly, zadržely a snížily by co nejvíce
kulminaþní prĤtoky a tím více transformovaly povodĖové vlny, což pĜedpokládá rovnČž zmČnu
vegetace a zpĤsob obhospodaĜování dnešních zemČdČlských pozemkĤ jak v samotném
stávajícím (ohrázovaném) prĤtoþném profilu, tak i v inundaþním území za stávajícími
ochrannými hrázemi - dle návrhĤ firmy Pöyry Environment a.s. a þásteþnČ i dle návrhĤ
Univerzity Palackého Olomouc.

Pro umožnČní rozlivĤ vybĜežených a odlehþených vod do tČchto širších území za stávajícími
podélnými ochrannými hrázemi by však bylo nutno zajistit navíc protipovodĖovou ochranu nČkterých
již v souþasné dobČ dostateþnČ ochránČných obcí jako jsou ve smČru toku: PostĜelmov, Lesnice,
Leština, Vitošov, Bohuslavice, Dubicko, TĜeština a Stavenice.

4.1.1.8 Popis návrhĤ úprav odtok. pomČrĤ a protipovod. opatĜení dle alternativy þ. 2
Úsek þ. 1: Ruda nad Moravou – Olšany – Bohutín
V tomto nejhornČjším dílþím úseku údolí Ĝeky Moravy, tzv. Mohelnické brázdy – v území pod
obcí Ruda nad Moravou byly již v prĤbČhu zpracovávání této studie projektovány a realizovány úpravy
stávajících ochranných hrází a rovnČž hráze nové. Navrhují se další dílþí úpravy a rekonstrukce
ochranných hrází v tom smyslu, že budou zvýšeny stávající hráze a pokud to pĤjde, budou
vybudovány i nové a více od koryta odsazené ochranné hráze tak, aby se zabránilo zaplavování
zástavby pĜilehlých obcí a aby nadále byly využívány k pĜevádČní extrémních povodĖových prĤtokĤ ke
korytu pĜilehlé luþní a polní pozemky. Ochrana obcí a vČtší zástavby je vČtšinou navrhována na stoletý
prĤtok s pĜevýšením koruny hrází cca 40 až 50 cm. Tím že se zvýší vČtšinou pĜilehlé ochranné hráze,
napĜ. v oblasti Rudy nad Moravou, vylouþí se nejen zaplavování zástavby obce tČsnČ za hrázemi, ale
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vylouþí se tak vzhledem ke konfiguraci terénu a s ohledem na místní komunikace a s ohledem
na další roztroušenou zástavbu, pĜedevším na pravém bĜehu Ĝeky Moravy, rovnČž i zaplavování
nezastavČných pozemkĤ krátce za obcí a pod obcí. Polní pozemky na pravém bĜehu náhonu
na horním konci zástavby obce Olšany nadále budou využívány pro pĜevádČní vyšších povodĖových
prĤtokĤ. V popisovaném prvním úseku pĤjde vČtšinou pĜímo o využití celého prĤtoþného profilu koryta
Ĝeky mezi pĜisazenými a odsazenými hrázemi s využitím inundaþních území na obou bĜezích, tj. bez
odlehþování za stávající hráze a tedy bez boþních poldrĤ.
PĜi výpoþtech prĤbČhu hladin povodĖových prĤtokĤ ve zmínČném úseku se pĜedpokládá
hranice rozlivĤ v údolní nivČ na levém bĜehu Ĝeky Moravy až po železniþní násep, což platí i dále
po toku v dalších dílþích úsecích. Vzhledem k tomu, že drážní tČlesa byla a jsou budována vČtšinou
z kamenitého materiálu a z propustných zemin, doporuþujeme pĜi dílþích úpravách ochranných hrází
a pĜi protipovodĖových opatĜeních navrhovat a realizovat postupnČ i úpravu a utČsĖování návodních
svahĤ tČchto železniþních náspĤ, pĜípadnČ jejich opevnČní pohozem þi dlažbami – alespoĖ
s vyspárováním pro zabránČní prĤsakĤ vzdutých vod pĜes náspy do chránČných území.
Na pravém bĜehu byla realizována po povodních 07/1997 v obci Ruda nad Moravou
rekonstrukce ochranných hrází na pravém bĜehu Ĝeky Moravy až na stoletý prĤtok. Krátce pod silnicí
na HrabČnov je rozliv na pravém bĜehu ohraniþen náspem železniþní tratČ a pod železniþním mostem
je rozliv až k odsazené ochranné hrázi, která se ve smČru po toku pĜibližuje ke korytu Ĝeky Moravy
podél obce Ruda nad Moravou. Pod obcí se hráz prudce odsazuje a zástavba v lokalitČ Truska je
chránČna na pravém bĜehu odsazenou ochrannou (inundaþní) hrází, jejíž koruna byla navržena
ve vodorovné niveletČ (na kótČ 322,27 m n.m. – Bpv.) až k novému inundaþnímu mostu na silnici
do obce BartoĖov. RozpČtí inundaþního mostu s jedním polem je cca 14,5 m.
Na zmínČné silnici do BartoĖova je koryto Ĝeky Moravy pĜemostČno železobetonovým mostem
o jednom poli (š = 17 m), jehož nosnou þást tvoĜí plnostČnná železobetonová konstrukce i nad
vozovkou místo zábradlí. Vody ve vlastním korytČ jsou v délce 450 m nad silniþním mostem oddČleny
od pravobĜežních inundovaných vod nízkou pravobĜežní hrází se vzrostlým stromovým porostem.
Pod silnicí na BartoĖov se navrhuje v rámci samostatné stavby (1) protažení pravobĜežní
odsazené ochranné (inundaþní) hráze krátce podél silnice do Olšan a dále podél zpevnČné polní cesty
na pravém bĜehu koryta náhonu až po zaústČní svodnice tak, aby byla chránČna jednak zástavba
lokality Truska i ze spodní strany a rovnČž zástavba podél silnice do Olšan z horní i spodní strany.
Úpravou inundaþních ochranných hrází v RudČ a pod Rudou se tedy vyluþuje vybĜežování
povodĖových prĤtokĤ do zástavby obce do hodnoty prĤtoku stoletého a vyššího, která je dána
pĜevýšením koruny ochranné hráze nad Q100 (214 m3/s).
Pod koncem inundaþní hráze pod silnicí do BartoĖova, tj. u pravobĜežního pĜítoku (svodnice)
se opČt rozšiĜuje inundaþní území do polních pozemkĤ až k silniþní komunikaci a k zástavbČ na levém
bĜehu Bušínského potoka v obci Olšany. PĜi vyšších prĤtocích dochází k nátoku inundovaných
moravních vod do koryta Bušínského potoka pĜeléváním pĜes levobĜežní hrázku, resp. pĜes
ochrannou nábĜežní zeć a þásteþnČ se tak využívá koryto potoka se svislými opČrnými zdmi (s šíĜkou
koryta cca 6 m) k pĜevádČní i þástí inundovaných moravních vod. Oproti dnešnímu stavu se navrhuje
zamezení pĜelití pravobĜežní nábĜežní zdi a nátoku inundovaných vod na pravý bĜeh potoka, tj. nátoku
do prostoru zalesnČného parku a zaplavení areálu Olšanských papíren, a to zvýšením stávající
pravobĜežní zdi na trase Bušínského potoka až k zaústČní do náhonu. Po zamČĜení podélného profilu
v trase pravobĜežní zdi Bušínského potoka bylo zjištČno, že koruna nábĜežní zdi je dostateþnČ vysoká
nad hladinou stoletého prĤtoku. PĜi vyšších vodách by bylo nutné v místČ chodníku podél zábradlí
pravý bĜeh chránit pytli s pískem.
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Podél spoleþného koryta odpadu náhonu a Bušínského potoka bude vhodné po zamČĜení
v trase stávajícího oplocení areálu papíren vybudovat v rámci stavby (1) na pravém bĜehu výustní
þásti koryta v trase ochrannou protipovodĖovou zídku, která by byla protažena až ke korytu Ĝeky
Moravy a ke stávajícímu energomostu. ZamČĜením pravobĜežní hrany koryta Moravy podél oplocení
areálu Olšanských papíren níže po toku není nutno až po jeho spodní konec zvyšovat tento bĜeh,
neboĢ je nad úrovní vypoþtené hladiny Q100.
Zástavba obce Klášterec nebyla prakticky zasažena ani extrémní povodní v roce 1997, takže
studie neuvažuje další úpravy a zvyšování pravého bĜehu a stávající pravobĜežní hrázky podél toku až
po silniþní odboþku do obce Bohutín. PĜi vysokých prĤtocích tedy bude stávající nižší pravobĜežní
hrázka pod areálem papíren pĜelévána, inundované vody budou stejnČ jako dnes protékat v obci
Klášterec po luþních a polních pozemcích v soubČhu s tokem mezi hrází a zvýšeným terénem
a inundované vody budou na pravém bĜehu vzdouvány pod zástavbou obce Klášterec a v prostoru
stávajícího soukromého rybníka pĜíþnou silniþní komunikací, která probíhá v zemním náspu napĜíþ
Ĝíþním údolím do obce Bohutín. Z tohoto je zĜejmé, že pro omezení pĜelévání silniþního tČlesa
na pravém bĜehu Ĝeky Moravy by pravobĜežní ochranná hrázka krátce nad silnicí nemČla pĜevyšovat
silniþní násep a naopak by mČla být nad silnicí v prostoru zmínČného rybníka snížená alespoĖ
do úrovnČ hladiny takového prĤtoku, pĜi kterém natéká výše proti toku (podél obce Klášterec)
do pravobĜežního území za hrází. PravobĜežní hráz nad silnicí by tedy mČla být snížená a srovnána
tak, aby se inundované vody mohly vrátit, pokud možno neškodnČ, do koryta Ĝeky Moravy, ne však
tČsnČ nad silniþním mostem, aby neohrožovaly pravobĜežní i levobĜežní mostní pilíĜe. Optimální
variantou by bylo srovnání pĜípadnČ snížení hrázky na pravém bĜehu Ĝeky Moravy nad silnicí
do úrovnČ stávajícího terénu podél stávajícího rybníka tak, aby nebylo nutné zasahovat do stávajících
vzrostlých bĜehových porostĤ, pokud nejsou pĜestárlé. Terén, resp. ochranná hrázka by mČla být
v délce cca 30 m nad silnicí vyšší a opevnČná na korunČ hrázky štČrkovou vozovkou v místČ
nájezdové rampy.
Koryto Ĝeky Moravy je na zmínČné silnici do Bohutína pĜemostČno železobetonovým mostem
s jedním polem (š = 17 m). PovodĖové prĤtoky vybĜežují z upraveného koryta rovnČž na levém bĜehu
Ĝeky Moravy již výše proti toku - naproti areálu papíren pod železniþní vleþkou, pĜibližnČ pod novým
závodovým ocelovým mostem v areálu papíren a inundované vody protékají dále po toku rozšiĜujícím
se územím mezi korytem Ĝeky Moravy a železniþním náspem na trati ýD, tj. po luþních pozemcích,
které jsou více a více porostlé náletovými dĜevinami. Nad obcí Bohutín jsou inundované vody
þásteþnČ vzdouvány silniþním náspem pĜepažujícím levobĜežní þást údolí na trase silnice z Klášterce
do Bohutína. Vzduté vybĜežené vody nad silnicí ohrožují železniþní násep a proti vyšším N – letým
prĤtokĤm a pro zabránČní pĜelévání drážního tČlesa do zástavby obce Bohutín byla v prĤbČhu
zpracovávání této studie zajištČna v roce 2004 ochrana drážního tČlesa a obce Bohutín až na stoletý
prĤtok vybudováním nové ochranné hráze v úseku nad novým inundaþním mostem. Inundované vody
na levém bĜehu Ĝeky Moravy mezi vlastním korytem a železniþním náspem jsou dále po toku
pĜevádČny novým inundaþním železobetonovým mostem o dvou polích šíĜky asi po 15 m.
Úsek þ. 2: Bohutín – Chromeþ - PostĜelmov
V tomto druhém dílþím úseku horní þásti Mohelnické brázdy se již pĜedpokládá co nejvČtší
využití kapacity ohrázovaného koryta Ĝeky Moravy (tj. napĜ. pod silnicí do Bohutína využití jak
prĤtoþného profilu vlastního koryta Moravy pod úrovní terénu, tak i prĤtoþného profilu mimo vlastní
koryto za bĜehovými hranami – pravobĜežní inundace mezi tokem a odsazenou pravobĜežní hrází
a levobĜežní inundace mezi tokem a odsazeným železniþním náspem ýD) a tedy využití stávajících
ochranných hrází na pravém bĜehu a na levém bĜehu drážního tČlesa. PĜi prĤchodu vyšších
povodĖových prĤtokĤ by se tyto odlehþovaly do boþních prĤtoþných profilĤ, do odlehlejších
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inundaþních území za stávající pravobĜežní ochrannou hrází, tedy do tzv. boþních prĤtoþných poldrĤ.
PĜedbČžnČ se dle hydrotechnických výpoþtĤ odhaduje nejnižší úroveĖ ochranných hrází
pod Bohutínem cca na dvacetiletý prĤtok. RovnČž níže pod obcí Chromeþ, kde se spojí pĜi vyšších
N – letých vodách Ĝíþní vody v ohrázovaném profilu a inundované vody protékající pravobĜežní þástí
údolí za ochrannou hrází, se bude využívat nadále celé široké Ĝíþní údolí nad kapacitou
neohrázovaného koryta ve smČru až po obec PostĜelmov a rovnČž celá šíĜka údolí ještČ níže
pod PostĜelmovem, tj. nad obcí Lesnice. V tomto úseku je již v dnešní dobČ vylouþeno zaplavování
pĜilehlých obcí – Chromeþ a PostĜelmov novým ohrázováním.
Pod silnicí Klášterec – Bohutín, která na zemním náspu pĜepažuje Ĝíþní údolí, je na pravém
bĜehu vybudována ochranná zemní hráz. Ochranná hráz se ve smČru toku postupnČ oddaluje
od koryta Ĝeky Moravy a zasahuje do polních pozemkĤ. Tato hráz chrání pĜed záplavami již jen
zemČdČlské pozemky nad obcí Chromeþ, neboĢ v souþasné dobČ je již realizována nová ochranná
zeć trasovaná na návodní stranČ silnice první tĜídy tČsnČ nad obcí - dle pĤvodní studie stavba (2).
Koruna pravobĜežní odsazené ochranné hráze podél toku Moravy nad obcí Chromeþ
nedosahuje dle pĜedbČžných dílþích výpoþtĤ jednotné pĜevýšení nad hladinou dnešní stoleté vody
a v nČkterých úsecích je hráz pĜelévána i menšími N – letými prĤtoky, které zaplavují polní pozemky
nad silnicí a ochrannou zdí, zde se vzdouvají a protékají stávajícím inundaþním mostem pĜi okraji
zástavby ve smČru do polních pozemkĤ pod silnicí, kde je pĜilehlá þást zástavby obce Chromeþ
rovnČž již v rámci pĤvodnČ plánované stavby (2) chránČna ochrannou zdí v trase podél levého bĜehu
stávajícího melioraþního pĜíkopu.
Doporuþujeme v této studii úpravu a snížení urþité þásti stávající pravobĜežní hráze krátce pod
Bohutínem tak, aby do polních pozemkĤ nad obcí Chromeþ se odlehþovaly pĜes upravenou korunu
hráze krátce pod silnicí do Bohutína vody vyšší jak Q20. Hrázový pĜeliv pro odlehþení vod nad Q20
z ohrázovaného profilu do polních pozemkĤ za pravobĜežní hrází se navrhuje zpevnČný v délce cca
300 m v rámci samostatné stavby (3). V této stavbČ jsou zahrnuty rovnČž stavební úpravy
na protipovodĖovou ochranu stávající zástavby nad silnicí do Bludova – zvýšení stávající hráze
na levém bĜehu nad vtokem do elektrárenského náhonu a rovnČž stavební úpravy na zprĤtoþnČní
pĤvodního ramene koryta Moravy – nápustný a výpustný objekt se zpevnČním pĜilehlých bĜehĤ Ĝeky
Moravy a výsadba dĜevin v okolí odstaveného ramene.
VýhledovČ se pĜedpokládá dle požadavkĤ zástupcĤ PĜírodovČdecké fakulty Palackého
univerzity v Olomouci a Unie pro Ĝeku Moravu vČtší snížení, pĜípadnČ odstranČní stávající ochranné
hráze a tedy pĜevádČní i vyšších inundovaných prĤtokĤ pĜes polní pozemky nad obcí Chromeþ.
Vtok do silniþní propusti na toku Chromeþského náhonu je opatĜen stavidlovým uzávČrem
obdobnČ jako u další silniþní propusti u autobazaru. Vjezdy ze silnice na polní pozemky nad silnicí
budou v dobČ povodní hrazeny mobilním hrazením zabudovaným v konstrukci ochranných zdí.
PĜevýšení koruny ochranných zdí nad hladinou inundovaných vod pĜi stoletém prĤtoku je navrženo
a realizováno v hodnotČ cca 30 cm. Další úsek silnice I/11 mezi inundaþními mosty M1 a M2 bude
vyššími inundovanými prĤtoky pĜeléván. Z tČchto dĤvodĤ je opavnČna návodní strana silniþního náspu
v krajnici polovegetaþními tvárnicemi a pohozem z makadamu a povodní strana v krajnici a ve svahu
rovnaným záhozem z lomového kamene opĜeným do záhozové patky pod silniþním tČlesem.
Pro zabránČní nátoku pĜelévaných inundovaných vod pĜes silnici do pĜilehlé zástavby bude
komunikace pĜi extrémních povodních pĜehrazena mobilním hrazením nebo jen zábranou z pytlĤ
s pískem.
V souþasnosti se odhaduje a pĜedpokládá za stávajícího stavu hráze pĜi stoletém prĤtoku
odlehþování prĤtokĤ pĜes tuto hráz do pravobĜežní inundace nad Chromþí v hodnotách cca Qi = 35 až
65 m3/s. Ze zaplavených pozemkĤ nad silnicí I/11 budou inundované vody pĜevádČny do inundaþního
území pod silnici I/11 v první ĜadČ stávajícím inundaþním mostem M1 s prĤtoþnou šíĜkou š = 6 m.
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Inundované vody o vyšších prĤtocích jsou však nad silnicí vzdouvány podle kapacity inundaþního
mostu M1 až nad úroveĖ povrchu vozovky stávající silnice v úseku mezi inundaþními mosty M1 a M2
tak, že co neproteþe mostním objektem M1, bude se pĜelévat napĜed pĜes silniþní tČleso a pĜi ještČ
vyšších prĤtocích také pĜes sníženou korunu pravobĜežní hráze krátce nad silniþním mostem.
V pĜípadČ ještČ vyšších inundovaných prĤtokĤ, které se dostanou za stávající odsazenou pravobĜežní
moravní hráz, se tedy pĜedpokládá, že inundované vody nad silnicí I/11 se budou þásteþnČ vracet
do koryta Ĝeky Moravy nad silniþním mostem pĜes sníženou a zpevnČnou ochrannou hráz. Hráz je
v korunČ zpevnČna a snížena ve vzdálenosti cca 50 m ve smČru proti toku nad silniþním mostem
v délce cca 100 m na úroveĖ cca 299,90 m n.m. ve spodním konci pĜelivu a na úroveĖ cca 300,20 m
n.m. v horním konci pĜelivu. Dle projednání pĜipravované stavby se zástupci obce byl v rámci stavby
(2) pĜeložen spodní konec stávající ochranné hráze tČsnČ nad silnicí I/11 v délce cca 300 m a zavázán
do silniþního tČlesa vedle pravobĜežního pilíĜe stávajícího inundaþního mostu M2. Zabránilo se tak
nátoku zvýšených vod z Ĝeky Moravy zpČtným vzdutím do polních pozemkĤ nad silnicí. Tento mostní
profil tak nebude nutno ze spodní strany zahrazovat pĜi zvýšených stavech a zĤstane stále otevĜený.
V návaznosti na protipovodĖovou ochranu obce Chromeþ z horní strany je již realizována
protipovodĖová ochrana zástavby obce i ze spodní strany v rámci této stavby (2) pomocí odsazené
ochranné zídky (ochranné hrázky) trasované pod inundaþním mostem M1 podél stávajícího oplocení
pĜilehlých zahrad u rodinných domkĤ a podél stávajícího odvodĖovacího melioraþního pĜíkopu. Vyšší
inundované vody se však budou pĜelévat pĜes nižší stávající hrázku do polních pozemkĤ a záplavová
þára se pĜi stoleté vodČ pĜiblíží zpČtným vzdutím až do blízkosti zástavby obce Chromeþ, pĜípadnČ
i zasáhne nejbližší rodinné domy.
Inundované vody, které proteþou shora inundaþním mostem M1 a pĜípadnČ se pĜelijí pĜes
silniþní tČleso v úseku mezi obČma inundaþními mosty, budou dále protékat po polních pozemcích
pod silnicí I/11 mezi stávající odsazenou moravní hrází a navrhovanou ochrannou zídkou a hrázkou,
která bude situována podél oplocení pĜilehlých rodinných domĤ a podél stávajícího melioraþního
pĜíkopu. V soubČhu s novou ochrannou zídkou a hrázkou pod silnicí I/11 je vybudován rovnČž druhý
odvodĖovací pĜíkop situovaný na návodní stranČ zídky a hrázky, který bude þásteþnČ pĜevádČt
inundované vody a po povodních bude odvádČt níže po toku i zbytky inundovaných vod z polních
pozemkĤ do koryta stávajícího melioraþního pĜíkopu a následnČ do koryta Ĝeky Moravy níže po toku.
Stávající melioraþní pĜíkop, navazující tČsnČ pod silnicí I/11 na pomČrnČ široký pĜíkop, probíhající
podél rodinné zástavby v soubČhu s touto komunikací, bude odvádČt pĜi povodních srážkové
a pĜípadnČ silniþním náspem prosáklé vody - vnitĜní vody z obce Chromeþ ve smČru níže po toku.
V dostateþné vzdálenosti od obce budou tyto vnitĜní vody akumulovány na pĜilehlých polních
pozemcích nebo pĜípadnČ budou dle potĜeby pĜeþerpávány mobilním þerpadlem pĜes ochrannou
hrázku do inundaþního území.
SouþasnČ s protipovodĖovými opatĜeními u obce Chromeþ bylo proþištČno koryto Ĝeky Moravy
krátce nad a pod mostním profilem, odtČženy nánosy na konvexním pravém bĜehu a zprĤtoþnČno
i pravé pole stávajícího dvoupólového mostu.
Pod silnicí I/11 na trase Chromeþ – Bludov budou tedy pĜevádČny Ĝíþní (korytové) vody
silniþním železobetonovým mostem o dvou polích cca po 16 m a stávajícím inundaþním mostkem M2
o šíĜce 2 m. Pod zmínČnou silnicí se rozšiĜuje prĤtoþný profil Ĝeky Moravy do území ohraniþeného
na levém bĜehu Moravy železniþním náspem a na pravém bĜehu novČjší odsazenou ochrannou hrází.
Tato hráz byla vybudována krátce po povodních 1997 na polních pozemcích v trase od pravobĜežního
pilíĜe menšího inundaþního mostu M2 ve smČru toku v délce cca 600 m. Na konci novČjší odsazené
moravní ochranné hráze se spojí Ĝíþní a inundované vody a budou protékat jednak stávajícím
neohrázovaným korytem Moravy a jednak širokým údolím po polních pozemcích až ke stávající
silniþní komunikaci I/44, spojující obec PostĜelmov a obec Bludov na trase do Šumperka. VybĜežené
povodĖové vody pĜeteþou i stávající koryto náhonu na levém bĜehu Ĝeky Moravy a budou zasahovat
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až k železniþnímu náspu na trati do Rudy nad Moravou. V náspu jsou umístČny krátce nad silnicí
do Bludova trubní propusti (DN 800), kterými mohou natékat inundované vody do polních pozemkĤ
za tratí, pokud nebudou opatĜeny hradícím zaĜízením na návodní stranČ náspu.
PĜes silniþní komunikaci I/44, která je v náspu pĜevýšena nad terénem cca 1,5 až 1,8 m
a pĜepažuje široké Ĝíþní údolí, budou pĜevádČny Ĝíþní vody stávajícím železobetonovým silniþním
mostem (dvČ pole cca po 12 m). Inundované vody na levém bĜehu Ĝeky Moravy pĜetékají sníženým
územím v prostoru nezpevnČného parkovištČ a plechovým plotem ohraniþeného areálu bývalé jednoty
u objektu bývalého Bludovského Mlýna s malou vodní elektrárnou a dále pĜes silniþní komunikaci
a do prostoru soukromého hotelu se zahradou. Inundované vody proudící od vrchu mezi železniþní
tratí a korytem náhonu se jednak nad silnicí vrací zpČt do koryta odpadu od MVE a jednak dále
pĜetékají silniþní komunikaci I/44. Pod silnicí protékají po polních pozemcích mezi tratí a odpadem
od MVE a do koryta odpadu se nevrací, neboĢ odpad je již vlastníkem elektrárny po povodních
ohrázován na levém bĜehu zeminou z provedené prohrábky.
Na pravém bĜehu Ĝeky Moravy jsou v inundaþním území s polními pozemky inundované vody
vzdouvány silniþním náspem. ýásteþnČ vrací inundované vody zpČt do koryta Moravy krátce
nad silniþním mostem, þásteþnČ jsou pĜes tČleso silnice pĜevádČny stávajícími inundaþními mostky.
Jeden inundaþní mostek s šíĜkou cca 4 m je umístČn v blízkosti trasy vzdušného vedení VVN, další
mostek je souþástí pĜemostČní Chromeþského náhonu (potoka) s šíĜkou cca 5 m a na pravém bĜehu
potoka jsou cca 100 m od koryta potoka další inundaþní mostky s šíĜkami cca 4,5 a 8 m. Na trase
komunikace I/44 je již v rámci obchvatu obce PostĜelmov vybudován nový velký inundaþní most
o tĜech polích s rozpČtím 12,5 + 16 +12,5 m. Nájezdové rampy obchvatu tak ohraniþují inundaþní
území na pravé stranČ Ĝíþního údolí a zabránily nátoku inundovaných vod nad silnicí I/44 ve smČru
k obci PostĜelmov. Extrémní povodĖové vody, které nestaþí protéct inundaþními mostky se pak
nad silniþním tČlesem vzdouvají a pĜetékají silniþní tČleso – zĜejmČ až nad hodnotou Q100.
V dalším úseku pod silnicí I/44 protéká pĜevážná þást povodĖových prĤtokĤ neohrázovaným
korytem Ĝeky Moravy a dále inundaþním územím po polních pozemcích na levém a na pravém bĜehu
Ĝeky a korytem odpadu od MVE. Samostatnou proudnici tvoĜí inundované vody natékající do prostoru
mezi železniþním náspem a odpadem náhonu, tj. za novou provizornČ budovanou ochrannou hrází
na levém bĜehu odpadu náhonu od MVE Bludovský Mlýn.
V souþasné dobČ se rozlévají Ĝíþní a inundované vody pod silnicí I/44 do polních pozemkĤ nad
obcí PostĜelmov a nad železniþní traĢ ZábĜeh - Šumperk. VýhledovČ se však pĜedpokládá prodloužení
obchvatové komunikace I/44 v trase silnice I/11 ve smČru na Šumperk do údolí Ĝeky Desné, þímž
silniþní násep pĜekĜíží Ĝíþní údolí Ĝeky Moravy již nad železniþní tratí a ovlivní odtokové pomČry
v úseku nad obcí PostĜelmov. Na silniþním náspu pĜevýšeném nad okolní terén budou vytvoĜeny
mostní profily pĜes stávající vodoteþe – pĜes koryto Chromeþského potoka, pĜes koryto Ĝeky Moravy,
tj. nad železniþní tratí a dále pĜes koryto Bludovského potoka - pod železniþní tratí.
Úsek þ. 3: PostĜelmov – Lesnice – Leština
V rozeklaném území, kde se spojují údolí Ĝeky Moravy a údolí Ĝeky Desné, je pĜepaženo údolí
Ĝeky Moravy náspem železniþní trati ZábĜeh – Šumperk. I když jsou v drážním tČlese pĜes stávající
vodní toky - Ĝeku Moravu, Chromeþský potok a Bludovský potok mostní konstrukce a nachází se
v nČm nČkolik inundaþních mostĤ a mostkĤ, zpĤsobuje traĢ vzdouvání inundovaných vod nad tratí
a tedy v polních pozemcích nad obcí PostĜelmov. JeštČ v dobČ zahájení prací na této studii mohly
natékat do obce PostĜelmov pĜes silniþní tČleso (u železniþního pĜejezdu) na silnici III/3703
PostĜelmov – Sudkov již vody pĜi desetiletém prĤtoku, což se potvrdilo pĜi zvýšených stavech v bĜeznu
roku 2000 (kulminace byla 10.3.2000 v dopoledních hodinách). Z tČchto dĤvodĤ byla dle objednávky
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od Povodí Moravy, s.p. v a.s. AQUATIS zpracována projektová dokumentace na vyĜešení
protipovodĖové ochrany obce PostĜelmov v intencích návrhĤ studie a v roce 2004 probČhla realizace
této stavby pod názvem Stavba 270 212 Morava, PostĜelmov – hráz PB. Stavba vyĜešila ochranu
obce z horní strany pomocí ochranných zemních hrází situovaných na polních pozemcích tČsnČ
nad silnicí do obce Sudkov a mezi železniþní tratí a silniþní komunikací I/44 na Bludov a Šumperk.
V železniþním tČlese, které pĜepažuje inundaþní údolí nad obcí PostĜelmov jsou následující
mostky a propustky: na pravém bĜehu Chromeþského potoka je nová propust o svČtlosti 1,7 x 1,3 m,
v místČ koryta Chromeþského potoka je ocelový most o dvou polích s rozpČtím cca po 8 m, o 20 m
dále jsou nové dvČ rámové propusti o svČtlosti 2 x 1 m (Beneše naležato), tČsnČ vedle propustí je
další inundaþní ocelový most o jednom poli šíĜky cca 12 m, cca o 30 m dále je další ocelový inundaþní
most o jednom poli šíĜky cca 12 m. Dále ve smČru proti toku, tj. po trati ve smČru k Sudkovu (Bludovu)
je na trati v místČ kĜížení s Ĝekou Moravou plnostČnný ocelový železniþní most o jednom poli
s rozpČtím cca 30 m. Asi o 100 m výše proti toku je v drážním tČlese další inundaþní železobetonový
most o šíĜce cca 5 až 6 m. Asi o 170 m dále je na trati ýD pĜemostČn Bludovský potok
s železobetonovým mostem šíĜky cca 8 m.
RovnČž pod železniþní tratí je silnČ meandrovité koryto Ĝeky Moravy neohrázováno, takže
povodĖové prĤtoky vybĜežují do luþních a polních pozemkĤ v prostoru nad soutokem dvou Ĝek –
Moravy a Desné pod obcí Sudkov. Inundované vody z obou Ĝek pĜetékají pĜes tČleso silnice III/3703
PostĜelmov – Sudkov v úseku mezi obČma Ĝekami, pod silnicí dále protékají po luþních pozemcích
a vracejí se do obou koryt v prostoru soutoku obou Ĝek. V úseku pod silnicí PostĜelmov – Sudkov tedy
opČt velké vody vybĜežují do luþních a polních pozemkĤ, pĜedevším na levém bĜehu Ĝeky Desné,
a dále pod soutokem na levém bĜehu Ĝeky Moravy.
Koryto Ĝeky Moravy kĜíží zmínČnou silnici na Sudkov v blízkosti zástavby obce PostĜelmov
v mostním profilu železobetonového mostu o jednom poli šíĜky cca 22 m s horní obloukovou nosnou
konstrukcí. Zástavba obce PostĜelmov je již koncem roku 2004 chránČna ochrannou hrází nad silnicí
na Sudkov a rovnČž pod silnicí, kde je vytvoĜena ochrana pomocí protipovodĖových zdí. Ochranná
opatĜení se vyĜešila pĜibetonováním ochranné zídky v trase stávajícího oplocení z betonových
prefabrikátĤ kolem areálu závodu MEP PostĜelmov (na vnitĜní stranČ) na pravém bĜehu Ĝeky Moravy.
Pod areálem MEP je již rovnČž obec chránČna na pravém bĜehu Ĝeky Moravy pomocí nových
ochranných zemních hrází vybudovaných v roce 2004 v úseku až po ýOV PostĜelmov, kde se
ochranná hrázka navázala na stávající ochrannou hráz pĤvodního PostĜelmovského rybníka. Tato
ochranná hráz je ke korytu Ĝeky pĜisazená a nevytváĜí se tak inundaþní území na pravém bĜehu Ĝeky.
VariantnČ se uvažuje v této studii o tom, že v pĜípadČ extrémních povodĖových prĤtokĤ, tj. asi
nad stoletou vodou, by se po snížení nové hrázky nad ýOV PostĜelmov do úrovnČ hladiny Q100
odlehþovaly vyšší vody v místČ tČsnČ nad areálem ýOV pĜes stávající pĜíjezdovou asfaltovanou cestu
do polních pozemkĤ pod zástavbu obce PostĜelmov, tj. do prostoru pĤvodního PostĜelmovského
rybníka. Tato varianta pĜedstavovaná samostatnou stavbou (5) pĜedpokládá stavební úpravy
v popisované lokalitČ a na stávajících ochranných hrázích. Jedná se o vybudování ochranné hrázky
tČsnČ pod zástavbou obce, tj. nad stávajícím rybníþkem nad ýOV, o rekonstrukci pĤvodní rybniþní
hráze v lokalitČ Nový DvĤr a Malý DvĤr a dále ve smČru silnice do mČsta ZábĜeh, o vytvoĜení
ochranné hrázky kolem místní zástavby a vytvoĜení zpevnČného hrázového pĜelivu jak na pĜítoku nad
ýOV, tak i na výtoku v prostoru nad stávajícím Seidlovým jezem naproti odbČru do Vitošovského
náhonu. Po naplnČní tohoto tzv. boþního suchého poldru by se pĜevádČly odlehþené transformované
prĤtoky jednak pĜes mostní objekt situovaný na potoku Rakovec ve stávající hrázi a jednak i pĜes
bezpeþnostní pĜeliv. Korytem potoka Rakovec by se mČly akumulované vody z poldru pĜevádČt
do níže ležícího inundaþního území s polními a luþními pozemky a také do prostoru dalšího bývalého
rybníka za stávající moravní pravobĜežní ochrannou hrází, která dnes nesplĖuje a nemusí splĖovat
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ochranu polních pozemkĤ na stoletou vodu. Hráz tohoto dalšího prĤtoþného boþního poldru je tvoĜena
dnešním zemním valem na polních pozemcích, který tvoĜil zĜejmČ hráz pĤvodního rybníka na pravém
bĜehu Ĝeky Moravy krátce nad obcí Leština.
Studie Mohelnické brázdy navrhuje v rámci samostatné stavby (7) zvýšení stávajícího
zemního valu a jeho využití pro akumulaci a transformaci odlehþených prĤtokĤ ve vytvoĜeném dalším
boþním poldru. Znamenalo by to zvýšení a prodloužení zemního valu, rekonstrukci hrázové propusti
na Krumpašském potoku, vytvoĜení hrázového bezpeþnostního pĜelivu a výsadbu dĜevních porostĤ ve
stávajících polích pod pĜelivem. Inundované vody by z tohoto poldru po naplnČní odtékaly níže po toku
pĜes snížený val – zpevnČný pĜeliv v blízkosti Ĝeky Moravy souþasnČ s inundovanými vodami
vybĜeženými pod zaústČním potoka Rakovce a níže po toku by se vracely do koryta Moravy
a pĜípadnČ pokraþovaly v inundaþním území pĜes silniþní komunikaci II/315 na trase Leština – ZábĜeh.
Stavba (4) – Morava, PostĜelmov – zprĤtoþnČní inundace na LB pod Desnou obsahuje nČkolik
stavebních objektĤ, které umožní využití i polních pozemkĤ na levém bĜehu Ĝeky Moravy pod
PostĜelmovem k pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ pĜibližnČ už nad hodnotou Q2 – v pĜípadČ odstranČní
stávající podélné hráze pĜepažující inundaþní území nad obcí Lesnice a nad hodnotou Q20 – v pĜípadČ
snížení zmínČné hráze nad vtokem do Vitošovského náhonu do úrovnČ hladiny Q20 ve stávajícím
korytČ Ĝeky Moravy.
Už výše proti toku na levém neohrázovaném bĜehu Ĝeky Moravy bude nadále využíváno pod
silnicí PostĜelmov – Sudkov širší inundaþní území s polními pozemky. Ve studii se pĜedpokládá, že
v rámci této stavby prĤtoþnost v místČ vyústČní odpadu ze Sudkovského rybníka bude upravena
odstranČním stávajících hrází na obou bĜezích podél koryta odpadu v dílþí þásti mezi Ĝekou Moravou
a zalomením trasy odpadu, tj. v délce cca 250 m. Inundované vody na levém bĜehu Ĝeky Moravy
budou protékat po polních pozemcích mezi Ĝekou Moravou a silnicí Sudkov – Lesnice až ke stávající
pĜíþné hrázi vybudované v blízkosti jezového profilu – u Seidlova jezu. Ve studii jsme uvažovali
pĤvodnČ se snížením stávající vysoké pĜíþné hráze nad Vitošovským náhonem, tj. v úseku mezi silnicí
a Vitošovským náhonem, do úrovnČ asi dvacetileté vody. Do prĤtoku Q20 by se soustĜećovaly nízké
povodĖové prĤtoky do stávajícího ohrázovaného profilu a vyšší prĤtoky by se odlehþovaly nad
Vitošovským náhonem pĜes sníženou a opevnČnou hráz i do polních pozemkĤ, tj. do území mezi
levobĜežní ochrannou hrází a silnicí Sudkov – Lesnice. Po spoleþných jednáních ĜešitelĤ studie se
zástupci správce toku – Povodí Moravy, s. p., se navrhuje po vyhodnocení hydrotechnických výpoþtĤ
prĤbČhĤ hladin v tomto sledovaném území odstranČní této pĜíþné hráze a rovnČž odstranČní i dalších
úsekĤ stávající pĜisazené levobĜežní hráze od Vitošovského náhonu až po obec Leštinu. VariantnČ se
uvažuje o ponechání a úpravČ dílþích þástí stávající pĜisazené hráze v úseku pod Vitošovským
náhonem tak, že se z hráze v její trase vytvoĜí roztroušené ostrĤvky pro možnost úkrytu polní a lesní
zvČĜe pĜed uvažovanými þastČjšími záplavami na pĜilehlých polních a luþních pozemcích v úseku
od Sudkova po Leštinu.
PĜi stoletém prĤtoku v údolí Ĝeky Moravy tedy bude výhledovČ protékat stávajícím silniþním
ocelovým mostem uloženým pĜes koryto Ĝeky Moravy (tĜi pole cca po 13 m) na silnici Lesnice –
ZábĜeh o podstatnČ menší prĤtok než za souþasného stavu, neboĢ z levé strany bude obtékán
inundovanými vodami.
Po snížení nebo odstranČní stávající pĜíþné hráze na levém bĜehu Ĝeky Moravy nad Lesnicí je
hladina v inundaþním území pĜed silnicí pĜi stoletém prĤtoku (Q100) vČtšinou pod úrovní koruny
vozovky stávající silnice Sudkov – Lesnice, avšak do území za silnicí (k zástavbČ obce nad silnicí) se
mohou dostávat inundované vody stávajícími silniþními propustky, které by bylo nutno pro absolutní
ochranu opatĜit na stranČ k inundaci stavítky, šoupátky nebo zpČtnými klapkami. Pro ochranu
zástavby v obci Lesnice nad silnicí do obce by bylo nutné tedy propustky doþasnČ uzavĜít a pĜípadnČ
zvýšit návodní hranu silniþního tČlesa pytli s pískem.
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V rámci další samostatné stavby (6) by se doĜešila ochrana obce Lesnice od Ĝeky Moravy
jednak v území nad silnicí – pomocí ochranné hrázky v trase podél stávajícího melioraþního pĜíkopu
nebo podél zástavby pomocí ochranné hráze (ochranné zdi) v trase stávajících oplocení se
zavázáním do zvýšeného terénu. V situacích této studie je upĜednostnČna druhá varianta – se
zavázáním ochranné zídky nad silnicí podél zástavby a plotĤ v horní þásti obce do zvýšeného terénu.
RovnČž v úseku pod silnicí do obce Lesnice by se vody nad dvouletým, resp. dvacetiletým
prĤtokem, dostávaly do polních pozemkĤ až k zástavbČ obce Lesnice. V rámci této stavby bude i pod
silnicí chránČna dle studie obec Lesnice až na stoletý prĤtok pĜilehlými ochrannými hrázemi
naznaþenými v situaci. Spodní þást obce Lesnice je již chránČna novČ vybudovanou ochrannou hrází.
V místČ kĜížení hráze s Vitošovským náhonem pod zaústČním potoka Louþky je situován stavidlový
objekt pro regulaci napouštČní bezpeþných prĤtokĤ jednak z koryta Ĝíþky Louþky a jednak
z inundaþního území od Ĝeky Moravy do náhonu. Ochranná hráz pod obcí Lesnice navazuje
na stávající silniþní komunikaci z obce Lesnice do obce Leština, která již rovnČž byla rekonstruována
a vozovka zvýšena pro zajištČní ochrany jak spodní þásti obce Lesnice, tak i další obce níže po toku obce Leština.
Také pĤvodní levobĜežní odsazená ochranná hráz procházející od zmínČné silnice podél
zástavby obce Leština až po silnici Leština – ZábĜeh a dále i levobĜežní hráz v úseku od silnice
na ZábĜeh témČĜ po železniþní vleþku na Vitošov je již zvýšena pro ochranu obce na stoletý prĤtok
s bezpeþnostním pĜevýšením.
V rámci další plánované stavby by mČla být dokonþena protipovodĖová opatĜeni v obci
Lesnice pomocí ochranné hráze kolem horní þásti obce, tj. na pravém bĜehu potoka Louþka – viz
samostatný popis návrhĤ ochrany u doposud nedostateþnČ chránČných lokalit.
LevobĜežní inundované vody pod obcí Sudkov a PostĜelmov, které pĜeteþou sníženou nebo
odstranČnou pĜíþnou hráz u bývalého Seidlova jezu nad Vitošovským náhonem, tj. nad obcí Lesnice
a budou protékat po polních pozemcích za stávající pĜisazenou levobĜežní hrází, budou se pĜelévat
pĜes silnici Lesnice – ZábĜeh a dále budou protékat kolem ohrázované obce Lesnice a obdobnČ podél
obce Leština, se budou vracet zpČt do koryta Ĝeky Moravy prakticky v celé délce od Vitošovského
náhonu až po stávající dvoupólový silniþní most, tj. nad silnicí Leština – ZábĜeh.
Na pravém bĜehu Ĝeky Moravy navrhujeme upravit a zvýšit nad úroveĖ hladiny Q100 stávající
odsazenou ochrannou hráz (v rámci stavby (4), která probíhá podél pravého bĜehu stávajícího
melioraþního pĜíkopu v úseku od hráze tzv. PostĜelmovského rybníka u lokality Malý DvĤr až po silnici
spojující obec Lesnici s mČstem ZábĜeh. Hráz bude zvýšena tak, aby se stoletá voda nerozlévala
na pomČrnČ malou plochu polních pozemkĤ nad silnicí a aby tato silnice nebyla zbyteþnČ pĜelévána
a opevĖována. Ve studii se poþítá s odlehþováním pouze vyšších jak stoletých prĤtokĤ do polních
pozemkĤ v jímacím území s nČkolika jímacími studnami za stávající odsazenou pravobĜežní moravní
hrází až pod silnicí Lesnice – ZábĜeh. Zde budou inundované vody natékat z polních pozemkĤ
do koryta potoka Rakovce a dále do polních pozemkĤ na pravém bĜehu potoka, tj. do prostoru dalšího
bývalého rybníka ohraniþeného v dnešní dobČ zemním valem. PĜedpokládá se využití tohoto
akumulaþního prostoru, který bude výhledovČ na západní stranČ ohraniþen silniþním náspem
plánované pĜeložky silnice I/44 jako dalšího boþního poldru. Pro zvýšení efektu se doporuþuje zemní
val zvýšit a protáhnout až k Ĝece MoravČ krátce pod zaústČním potoka Rakovce v rámci stavby 7, jak
to bylo popsáno již výše v této zprávČ. Do tohoto poldru budou inundované vody natékat již od silnice
na ZábĜeh a po naplnČní poldru se budou vody z poldru odlehþovat pĜes snížený bezpeþnostní pĜeliv,
který je vhodné situovat na pravém bĜehu Ĝeky Moravy krátce pod zaústČním potoka Rakovce. ÚroveĖ
koruny zemního valu (hráze poldru) a koruny bezpeþnostního pĜelivu bude nutno upĜesnit
po zamČĜení celé lokality poldru, bĜehové hrany Ĝeky Moravy a po zpracování podrobnČjších
hydrotechnických výpoþtĤ.
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Pravý bĜeh Ĝeky Moravy nad silnicí Leština – ZábĜeh není ohrázován a vyšší prĤtoky
vybĜežují nad silniþním mostem a již výše proti toku pod zaústČním potoka Rakovce do polních
pozemkĤ a dostávají se nad silnici do ZábĜehu. Starý železobetonový klenutý most pĜes Ĝeku Moravu
v obci Leština má dvČ pole cca po 17 m. Asi 60 m od silniþního mostu se nachází v pravobĜežní
bermČ železobetonový inundaþní most o jednom poli šíĜky cca 5 m. Inundaþním mostem protékají
vody dále ve sníženém a zarostlém prĤlehu podél Ĝeky Moravy ve smČru k inundaþnímu mostu
o þtyĜech polích (v šíĜkách po 8 m), který je situován v náspu železniþní vleþky do kamenolomu
a vápenky Vitošov.
Studie navrhují v rámci samostatné stavby (8) i úpravu a vČtší zprĤtoþnČní stávajícího prĤlehu
v pravobĜežním inundaþním území Ĝeky Moravy, tj. v trase bývalých ramen Ĝeky Moravy jak
nad i pod inundaþním mostem pĜes silnici II/315 do obce Leština, tak i nad a pod inundaþním mostem
pĜes železniþní vleþku do Vitošova. PĜedpokládá se zahloubení dna prĤlehu již nad silnicí ZábĜeh –
Leština a vytvoĜení nátoku vod z koryta Ĝeky Moravy tak, aby do klikatého pĤvodního ramene mohly
natékat již vody nad prĤtokem Q30d. PĜedmČtem stavby by mČlo být i opevnČní prĤtoþných profilĤ
inundaþních mostĤ, proþištČní a zahloubení ramene Moravy a doplnČní dĜevních porostĤ v jeho trase.
Inundované vody vybĜežené na pravém bĜehu nad silnicí do ZábĜehu se dále pĜelévají pĜes
nízký silniþní násep (cca 40 – 80 cm nad okolním terénem) a natékají do polních pozemkĤ nad další
silnicí z obce Leština do obce Rájec. Nad touto silnicí, která se postupnČ zvedá ve smČru k železniþní
vleþce se inundované vody rovnČž vzdouvají a þást prĤtokĤ protéká silniþním mostkem (propustkem).
Vzduté vody se pak pĜelévají pĜes tČleso silnice a dostávají se do polních pozemkĤ nad vleþkou. Dále
protékají zmínČným inundaþním mostem o þtyĜech polích v tČlese vleþky. Vleþka rovnČž zpĤsobuje
urþité vzdutí. Ve studii se nepĜedpokládá vybudování dalšího inundaþního mostu v tČlese vleþky blíže
k silnici do obce Rájec, neboĢ urþité vzdouvání inundovaných vod nad silnicí a vleþkou je
ku prospČchu k zadržování odlehþených prĤtokĤ i v pravobĜežním území.
V pravé þásti inundaþního území nad silnicí do obce Rájec je ohraniþena záplava pod mČstem
ZábĜeh stávající železniþní vleþkou procházející na levém bĜehu Ĝeky Moravské Sázavy, která se dále
pod železniþní vleþkou zaúsĢuje do Ĝeky Moravy nad obcí Zvole. VýhledovČ bude záplava na západní
stranČ inundaþního území ohraniþena plánovaným silniþním obchvatem - rychlostní silnicí
procházející na východní stranČ mČsta ZábĜeh. V místČ kĜížení silniþního náspu se stávajícími
komunikacemi a s železniþní vleþkou bude nutno realizovat mobilní hrazení pro zabránČní nátoku
inundovaných vod za tČleso obchvatu ve smČru k mČstu ZábĜeh.
Úsek þ. 4: Leština (Vitošov) – Zvole – Lukavice - Mohelnice
Železniþní vleþka do Vitošova je dĤležitou pĜíþnou stavbou v širokém údolí Ĝeky Moravy
nad soutokem s Ĝekou Moravskou Sázavou. Nad vleþkou s ocelovým mostem (1 pole šíĜky cca 37 m)
- jsou pĜevádČny pomČrnČ vysoké povodĖové prĤtoky korytem Ĝeky Moravy, které je na levém bĜehu
podél zástavby obce Leština ohrázované až po železniþní vleþku. Hráz bude upravena již
rozestavČnou samostatnou stavbou až na stoletý prĤtok s pĜevýšením. Vyšší prĤtoky nad kapacitou
neohrázovaného koryta se na pravém bĜehu Ĝeky Moravy odlehþují do pravobĜežní inundace již
nad pĜíþnými silnicemi do ZábĜehu a do obce Rájec a v údolním profilu vleþky se vybĜežené vody
jednak vrací zpČt do koryta Ĝeky Moravy nad železniþním mostem a jednak protékají stávajícím
inundaþním mostem o þtyĜech polích v tČlese vleþky a stávajícím silnČ meandrujícím korytem
bývalého ramene Moravy pod vleþkou.
Po úpravČ bude levobĜežní ochranná hráz u obce Leština zavázána až do tČlesa železniþní
vleþky, takže do území za levobĜežní hrází mezi zástavbou obce a tČlesem vleþky se mohou dostat
vody z Ĝeky Moravy jen zpČtným nátokem stávajícím nehrazeným trubním propustkem DN 800
umístČným v tČlese vleþky mezi korytem Moravy a korytem potoka Vesník a pĜípadnČ
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železobetonovým mostem šíĜky cca 6 m v tČlese vleþky v místČ potoka Vesník. Korytem potoka
Vesník se dostávají zpČtným vzdutím pod obec Leština levobĜežní inundované vody až pĜi vyšších
povodĖových prĤtocích, neboĢ potok Vesník je na pravém bĜehu ohrázován až k tČlesu vleþky.
Do polních pozemkĤ pod zástavbou obce Leština a nad železniþní vleþkou až k zástavbČ
obce Vitošov se rovnČž mohou dostat levobĜežní inundované vody zpČtným vzdutím prostĜednictvím
koryta odpadu od Vitošovského náhonu, na nČmž je na trase železniþní vleþky pomČrnČ široký
a vysoký železobetonový most (1 pole šíĜky cca 12 m).
V pĜedchozí studii Mohelnické brázdy se v návrzích Unie pro Ĝeku Moravu i ve firmČ Pöyry
pĜedpokládá vČtší využití tohoto popisovaného území pod zástavbou obce Leština k akumulaci
povodĖových vod, k pĜevádČní urþité þásti povodĖových prĤtokĤ a tedy k transformaci povodĖových
vln, a to prostĜednictvím plánované samostatné stavby (9). Navrhuje se ohrázování obce Leština
ze spodní strany tČsnČ pod sportovním a rekreaþním areálem na pravém bĜehu potoka Vesník
a areálu zemČdČlského družstva na levém bĜehu potoka Vesník s tím, že by se snížila stávající a dnes
upravovaná ochranná hráz na levém bĜehu Ĝeky Moravy nad železniþní vleþkou v délce 60 až 80 m
asi na úroveĖ hladiny dvacetiletého prĤtoku - Q20 a vyšší jak dvacetileté prĤtoky by se odlehþovaly
pĜes tuto zpevnČnou hráz do polních pozemkĤ nad železniþní vleþkou a k Vitošovu.
Tato popisovaná varianta s odlehþením vyšších povodĖových prĤtokĤ pod obcí Leština
do levobĜežních polních pozemkĤ vyvolaná protipovodĖová opatĜení, která jsou zahrnuta
v samostatné stavbČ (10). Stavba pĜedstavuje ohrázování zástavby v lokalitČ Vitošov mezi náspem
vleþky a zvýšeným terénem na levém bĜehu Vitošovského náhonu nad Vitošovem. Odlehþené prĤtoky
by protékaly po polních pozemcích nad vleþkou a ve spodní þásti inundaþního území by natékaly
do prostoru koryta odpadu Vitošovského náhonu a vracely by se do inundaþního území pod vleþkou
stávajícím železobetonovým mostem. PĜi nižších povodĖových prĤtocích by dále inundované vody
od Vitošova protékaly podél levobĜežní vysoké odsazené hráze v trase odpadu Vitošovského náhonu
až k Ĝece MoravČ pod koncem pravobĜežní hráze potoka Vesník. PĜi vyšších povodĖových prĤtocích
se uvažuje ve studii odlehþování tČchto vyšších prĤtokĤ pĜes stávající vysokou ochrannou hráz krátce
pod železniþní vleþkou. Hrázový pĜeliv snížený a zpevnČný v délce cca 300 m pro odlehþování
prĤtokĤ nad Q20 je souþástí výše uvedené stavby (10).
Tyto odlehþené vody by postupnČ zaplĖovaly stávající hrází oddČlené území se zemČdČlsky
obhospodaĜovanými pozemky za ochrannou hrází a dále by protékaly širokou levobĜežní þástí údolní
nivy mezi odsazenou hrází a levobĜežním svahem údolí ve smČru k další stávající pĜíþné hrázi
pod obcí Hrabová a dále po polních pozemcích s upraveným hospodaĜením (navrhuje se zalesnČní
v pĜíþných pásech, vzdouvací pĜíþné hráze a valy suchých poldrĤ, apod.) ve smČru k obcím
Bohuslavice a Dubicko, TĜeština, Mohelnice a Stavenice.
Z levobĜežní þásti údolí Ĝeky Moravy za stávající pomČrnČ vysokou ochrannou hrází by se
inundované – odlehþené vody vracely zpČt do pĜilehlého inundaþního území na levém bĜehu Ĝeky
Moravy až pod obcí TĜeština pĜelivem pĜes sníženou a opevnČnou þást ochranné hráze, která je
zavázána do silniþního tČlesa u silniþního mostu pĜes Lužní potok tČsnČ pod obcí TĜeština. Popis
úpravy levobĜežní þásti širokého údolí Ĝeky Moravy, s navrhovanými úpravami a protipovodĖovými
opatĜeními a boþními prĤtoþnými poldry, je uveden níže.
Z pĜedchozích odstavcĤ je zĜejmé, že pod obcí Leština povodĖové vody do dvacetiletého
prĤtoku Q20 by mČly dle velkorysejších návrhĤ protipovodĖových opatĜení v alternativČ þ. 2 protékat
korytem Ĝeky Moravy (ocelovým mostem v místČ kĜížení Moravy s železniþní vleþkou) a pĜípadnČ
pravobĜežní þástí inundaþního území (þtyĜpólovým inundaþním mostem na vleþce) u obce Leština
a pĜi vyšších prĤtocích se bude þást prĤtokĤ odlehþovat do levobĜežní samostatné inundace
a pĜevádČt pĜes sníženou levobĜežní hráz tČsnČ nad mostem vleþky do polních pozemkĤ nad vleþkou
ve smČru k Vitošovu. Vzhledem k tomu, že se uvažuje pevný pĜeliv v místČ snížené hráze s korunou
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na úrovni hladiny dvacetileté vody, bude pĜi stoletém prĤtoku protékat mostními objekty v tČlese
železniþní vleþky vČtší jak dvacetiletý prĤtok. Tyto vody pod vleþkou budou omezeny do urþité míry
pravobĜežní hrázkou procházející podél potoka Vesník na levém bĜehu Ĝeky Moravy, resp. tČlesem
železniþní vleþky za potokem Vesník, a na pravém bĜehu Ĝeky Moravy pak ve výhledu tČlesem
silniþního náspu plánované trasy rychlostní komunikace (obchvatu mČsta ZábĜeh). Pod železniþní
vleþkou je koryto Ĝeky Moravy silnČ meandrovité a jeho kapacita je pĜibližnČ na jedno až dvouletý
prĤtok. Vyšší vody z koryta vybĜežují do polních a luþních pozemkĤ, které jsou doplnČné vegetaþním
porostem vzrostlých stromĤ v pásu podél toku a rovnČž v nesouvislých plochách v þastČji
zaplavovaném území.
V údolním profilu s koncem pravobĜežní hrázky na potoku Vesník je do Ĝeky Moravy na jejím
pravém bĜehu zaústČna Ĝeka Moravská Sázava. Pro využití co nejvČtšího území na pĜevádČní
povodĖových prĤtokĤ se ve studii navrhuje odstranČní stávající hráze na pravém bĜehu Ĝeky Moravské
Sázavy alespoĖ v dílþím úseku 200 m nad soutokem s Moravou, a to v rámci samostatné stavby (11).
Pod soutokem obou Ĝek budou povodĖové vody v maximální hodnotČ mírnČ nad dvacetiletým
prĤtokem pĜevádČny korytem Ĝeky Moravy a inundaþním územím na obou bĜezích s lesními, luþními
a polními pozemky. Rozliv od konce zkrácené pravobĜežní hráze Moravské Sázavy bude zpČtným
vzdutím zasahovat více proti toku do zemČdČlských pozemkĤ k železniþní trati ve smČru k obci Rájec.
Rozliv tČchto vod bude tedy omezen na levém bĜehu stávající vysokou odsazenou ochrannou
hrází od soutoku obou Ĝek až po mČsto Mohelnici a obec TĜeštinu.
Rozliv tČchto vod na pravém bĜehu Ĝeky Moravy bude omezen postupnČ ve smČru po toku:
pravobĜežní hrází Moravské Sázavy v prostoru krátce nad soutokem, resp. tČlesem železniþní trati ýD
nad obcí Zvole, dále pak již vybudovanou hrází kolem þásti zástavby obce Zvole, pod obcí opČt
náspem železniþní trati až k silniþnímu pĜejezdu pĜes traĢ ýD nad obcí Lukavice, plánovanou pĜíþnou
ochrannou hrází navazující od sjezdu silnice u trati ýD a následnČ i na plánovanou pravobĜežní
hrázku podél náhonu na pravém bĜehu Moravy v lokalitČ papíren v obci Lukavice - stavba (13),
pravobĜežní upravenou hrází podél odpadu od MVE v areálu papíren nad silnicí Lukavice –
Bohuslavice a rovnČž pravobĜežní novou hrází podél odpadu od MVE pod silnicí Lukavice –
Bohuslavice, stávající pravobĜežní hrází, resp. zvýšeným terénem pod ýOV ve spodní þásti zástavby
obce Lukavice, železniþní tratí pod obcí Lukavice a v blízkosti obce Libivá, upravenou a zvýšenou
odsazenou hrází v lokalitČ Libivá až po nápustný objekt do náhonu na MVE Mohelnice, pravobĜežní
hrází náhonu na MVE Mohelnice a pravobĜežní hrází odpadu od MVE Mohelnice po navázání
na silnici Mohelnice – Stavenice, pravobĜežní hrází na odpadu od MVE Mohelnice pod silnicí
Mohelnice – Stavenice, bĜehovou hranou a zvýšeným terénem na pravém bĜehu jezera štČrkovištČ
u mČsta Mohelnice, železniþní tratí až po železniþní most pĜes Ĝeku Moravu v obci Moraviþany,
plánovanou ochrannou hrází pod obcí Moraviþany navazující na plánovanou levobĜežní ochrannou
hráz (zeć) podél odlehþovacího koryta Ĝeky TĜebĤvky ve spodní þásti obce Moraviþany - stavby (19),
odsazenou hrází kolem zástavby obce Doubravice, odsazenou hrázkou podél pĜíjezdové asfaltované
cesty do obce Mitrovice z obce Doubravice, ochrannou odsazenou hrází pod obcí Mitrovice, atd.
Aby se inundované vody na pravém bĜehu Ĝeky Moravy, které zasahují až k drážnímu tČlesu,
nedostaly až do zástavby v pĜilehlých obcích za tratí ýD na trati Olomouc - ýeská TĜebová (Šumperk),
bude nutno v místech trubních a rámových propustí, mostkĤ a mostĤ osadit na návodní stranČ
stavítkové uzávČry, drážky a prahy pro uložení mobilního hrazení – viz podrobnČjší popis
v samostatné kapitole popisující detailnČji jednotlivé lokality a objekty na tocích a v inundaþních
územích z hlediska návrhĤ protipovodĖových opatĜení.
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Úsek þ. 5: Mohelnice – Moraviþany – Doubravice – Mitrovice
V údolním profilu mezi mČstem Mohelnice a obcemi TĜeština, resp. Stavenice, dojde podle
pĜedkládaných technických návrhĤ firmy Pöyry pĜi vyšších N - letých prĤtocích (cca nad dvacetiletou
vodou - Q20) prakticky ke stĜetu dvou hlavních proudnic, protékajících jednak ve stávajícím
kapacitnČjším ohrázovaném profilu podél vlastního koryta Ĝeky Moravy s jezovými profily a pĜíþnými
stavbami, a jednak v soubČžném þlenitém prĤtoþném profilu pĜedevším za stávající levobĜežní
odsazenou a pomČrnČ vysokou ochrannou hrází, tj. v levé þásti údolní nivy s pĜíþnými stavbami
stávajícími i navrhovanými touto studií (silniþními komunikacemi, pĜíþnými hrázemi, ochrannými
hrázemi a valy kolem zástavby jednotlivých obcí), s doplnČnou vegetací ve formČ pĜíþných
a podélných pásĤ stávajících a nových lesních porostĤ v dnešních luþních a polních pozemcích, apod.
Dle popsaných technických návrhĤ ke stĜetu obou hlavních proudnic dojde nad silniþní
komunikací spojující mČsto Mohelnici s obcí TĜeština tím, že odlehþené vody proudící levobĜežní
þlenitou þástí údolí již od obce Leština se budou vracet do hlavního proudu Ĝeky Moravy upraveným
pĜelivem pĜes sníženou þást levobĜežní ochranné hráze tČsnČ pod obcí TĜeština, tj. nad zavázáním
hráze do silniþního tČlesa u pravobĜežního mostního pilíĜe silniþního mostu postaveného pĜes Lužní
potok. Snížení a opevnČní hráze v místČ uvažovaného hrázového pĜelivu je zahrnuto do stavby (15),
která pĜedstavuje ohrázování celé obce TĜeština pro ochranu odlehþenými a inundovanými vodami.
Z toho vyplývá, že urþitá þást prĤtokĤ z levobĜežní proudnice se bude ještČ pod obcí TĜeština
odlehþovat prostĜednictvím silniþního mostu a koryta Lužního potoka a potoka Rohelnice
do levobĜežního inundaþního území mezi obcemi TĜeština a Stavenice, odkud budou vody odtékat
korytem Rohelnice a mostem na silnici Mohelnice – Stavenice a jednak pĜes silnici za levobĜežní
hranou potoka Rohelnice. V tomto pĜilehlém inundaþním území tedy bude tĜeba vybudovat jednak
ochrannou hráz na spodní stranČ zástavby obce TĜeština (v rámci stavby 15) na pravém bĜehu
Rohelnice a také ochrannou hráz kolem zástavby obce Stavenice nad a rovnČž pod silnicí do obce
(v rámci stavby 16).
Odlehþené vody z koryta Lužního potoka se budou pod silnicí – pod obcí Stavenice vracet
zpČt do koryta Rohelnice pĜes levobĜežní neohrázovanou bĜehovou hranu a dále pak do koryta Ĝeky
Moravy v prostoru zaústČní Rohelnice do Moravy v místČ pĤvodního zaústČní potoka Doubravka.
PĜevážná þást povodĖových prĤtokĤ bude pod obcí TĜeština vzdouvána násypem silniþní
komunikace Mohelnice – TĜeština a pod silniþní komunikaci se budou dostávat mostními profily
nČkolika stávajících mostĤ mezi prĤmyslovým podnikem, situovaným tČsnČ pod silnicí na pravém
bĜehu spojeného odpadu od MVE Mohelnice a potoka Mírovky, a mezi zvýšenou silniþní komunikací
u kĜižovatky (rozdvojení silnice) na obec TĜeština a obec Stavenice u potoka Rohelnice.
Ve zmínČné komunikaci, pĜepažující široké údolí Ĝeky Moravy mezi stávajícími jezery
štČrkovišĢ, se nachází následující silniþní mosty ve smČru od prĤmyslového podniku na pravém bĜehu
Ĝeky Moravy:
- ocelový pĜíhradový most (1 pole) a železobetonový most (1 pole) na trase odpadního koryta
od MVE Mohelnice, do kterého je zaústČn potok Mírovka)
- dva inundaþní ocelové mosty (se stĜední podpČrou) mezi korytem Mírovky a Ĝekou Moravou
(šíĜky mostních profilĤ cca po 8 m)
- železobetonový silniþní most pĜes Ĝeku Moravu (2 pole cca po 15 m)
- inundaþní ocelový most se stĜední podpČrou na LB Moravy blíže k Ĝece MoravČ (š = 8 m)
- inundaþní ocelový most se stĜední podpČrou na LB Moravy dále od Ĝeky Moravy (š = 8 m)
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Odpadním korytem od MVE Mohelnice budou pĜevádČny pĜi povodních i inundované prĤtoky
z pravobĜežní þásti inundaþního území. PĜi nižších povodních budou odtékat odpadním korytem
pod silnicí ve smČru k Ĝece MoravČ, kde se zaústí odpad do Ĝeky v prostoru krátce pod bývalým
pevným jezem, který byl v roce 2003 rekonstruován na balvanitý skluz a pĜi vyšších prĤtocích bude
docházet k pĜelévání pravobĜežní hráze odpadu a k nátoku inundovaných vod do jezera štČrkovištČ,
které není pĜímo propojeno s korytem Ĝeky Moravy.
Menší povodĖové prĤtoky, které budou protékat korytem Moravy a inundaþními mosty
v silniþním tČlese, budou pod silnicí protékat pĜes luþní pozemky mezi pravobĜežní hrází potoka
Rohelnice a jezerem štČrkovištČ. PĜi extrémních povodních se budou postupnČ odlehþovat vody podél
odpadu od MVE Mohelnice a podél koryta Ĝeky Moravy do jezera štČrkovištČ, kde bývá hladina
zakleslá pod stávajícím terénem cca o 2,5 až 3 m a prostor nad ní tvoĜí velký retenþní objem.
Po zaplnČní jezera štČrkovištČ pod Mohelnicí se pak budou vody ze štČrkovištČ pĜelévat
do okolních luþních a lesních pozemkĤ pod štČrkovištČm a natékat do zúženého inundaþního území
ohraniþeného na levém bĜehu Ĝeky zalesnČným svahem pĜilehlých kopcĤ nad rozsáhlou lokalitou
Litovelského Pomoraví a na pravém bĜehu pomČrnČ vysokým náspem železniþní trati a zastávky ýD
u obce Moraviþany.
TČsnČ pod obcí Moraviþany je prĤtoþný profil zúžený do dvou mostních profilĤ v tČlese dráhy.
Na hlavním toku Ĝeky Moravy se jedná železniþní ocelový most o 5 polích a do nového
železobetonového inundaþního mostu vybudovaného v roce 1998, (3 pole cca po 8 až 9 m).
Velké vody na toku Ĝeky Moravy se v úseku pod železniþní tratí u obce Moraviþany budou
stĜetávat se zvýšenými povodĖovými prĤtoky od Ĝeky TĜebĤvky.
Od Moraviþan budou povodĖové prĤtoky pod soutokem s TĜebĤvkou protékat korytem Moravy
a rozšiĜujícím se inundaþním údolím, s polními a posléze luþními pozemky, ohraniþeném na levém
bĜehu Moravy drážním tČlesem a na pravém bĜehu ochrannou hrází ve spodní þásti zástavby pĜilehlé
obce Doubravice. Níže po toku je pravobĜežní strana záplavového území ohraniþena zvýšenou
asfaltovanou cestou, s pĜisypanou zemní hrázkou, sloužící jako pĜíjezd do obce Mitrovice. Pod obcí
Mitrovice je v široké pravobĜežní þásti inundaþního údolí ohraniþena inundace stávající zemní hrází,
hrází bývalého rybníka, mezi luþními a polními pozemky. Koryto Ĝeky Moravy je zde neohrázované
a dostává se do území ChránČné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví.
Pro protipovodĖovou ochranu obce Moraviþany bude nutno v tomto spodním konci tzv.
Mohelnické brázdy realizovat i protipovodĖová opatĜení na toku Ĝeky TĜebĤvky v rámci samostatné
stavby (19). Pro zabránČní nátoku povodĖových vod do zástavby obce je tĜeba i na hlavním korytČ
TĜebĤvky vybudovat: omezovací objekt (tabulový uzávČr) a ochrannou hráz (val) nad obcí Moraviþany
na levém bĜehu v místČ rozdvojení koryta TĜebĤvky, dále pak levobĜežní hráz na odlehþovacím rameni
(pravém rameni TĜebĤvky) v úseku mezi omezovacím objektem a silnicí do obce Doubravice,
ochrannou zídku na levém bĜehu odlehþovacího ramene za silnicí podél oplocení stávajícího
prĤmyslového areálu, ochrannou hrázku podél stávajícího oplocení spodní þásti zástavby obce mezi
odlehþovacím ramenem a pĤvodním korytem Ĝeky TĜebĤvky. Na hlavním (starém) toku je nutno
u drážního tČlesa vybudovat další podobný - tabulový objekt pro zabránČní nátoku povodĖových vod
zpČtným vzdutím do zástavby obce.
Výpoþtem prĤbČhu hladin povodĖových prĤtokĤ ve výustní þásti toku a na soutoku obou Ĝek
(pĜi stoletém prĤtoku) a zamČĜením okraje zástavby obce Doubravice ze strany od Ĝeky TĜebĤvky
bude nutno provČĜit nutnost ohrázování okraje zástavby obce Doubravice ze severozápadní strany –
od inundaþního území TĜebĤvky.
RovnČž tak spodní þást obce Mitrovice bude nutno zĜejmČ bezpeþnČji ochránit zvýšením
stávajících ochranných odsazených hrázek a hrází ze strany pravobĜežního inundaþního území
v širokém údolí Ĝeky Moravy v horním konci Litovelského Pomoraví.
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Úsek þ. 6: Navrhované inundaþní území za stávající LB hrází
Struþný popis navrhovaných úprav a opatĜení v levobĜežní þásti údolí za stávající vysokou
levobĜežní hrází v úseku Leština – TĜeština pro pĜevádČní odlehþených povodĖových prĤtokĤ pod obcí
Leština:
Pod obcí Leština, resp. pod železniþní vleþkou do Vitošova je hlavní prĤtoþný profil inundaþního
území kolem koryta Ĝeky Moravy v pásu mezi železniþní tratí na pravém bĜehu a stávající vysokou
odsazenou ochrannou hrází na levém bĜehu Ĝeky Moravy pomČrnČ široký a jeho kapacita dosahuje
v dnešní dobČ i více jak stoletého prĤtoku.
Zástupci firmy Pöyry navrhují co nejvČtší využití stávajícího koryta Moravy a stávajícího
ohrázovaného inundaþního území s odsazenými hrázemi pro pĜevádČní malých a stĜedních
povodĖových prĤtokĤ a následnČ pak využívaní i odlehlejších þástí širokého údolí Ĝeky Moravy
za dĜíve vybudovanými hrázemi. Za ochrannými hrázemi, které se klikatČ táhnou pĜibližnČ stĜedem
údolí prakticky od obce Leština až po obec TĜeština. Za ochrannými hrázemi se nacházejí vČtšinou
polní pozemky (orná pĤda), které jsou v souþasné dobČ chránČny témČĜ až na stoletý prĤtok a tedy
nejsou využívány pro pĜevádČní i menších povodĖových prĤtokĤ.
Za stávajícími opravenými a rekonstruovanými vysokými ochrannými hrázemi v levobĜežním
území Moravy se nachází vČtšinou i zástavba menších obcí, které nejsou samostatnČ ohrázovány
a v pĜípadČ vyšších povodní a pĜi nahodilém porušení þástí ochranných hrází jsou tyto obce
zaplavovány a mohou zde vznikat velké škody na veĜejném a soukromém majetku.
PĜi pochĤzkách tímto územím bylo konstatováno, že v nČkolika pĜípadech zde kdysi bývaly
pomČrnČ rozlehlé rybníky, neboĢ jsou v terénu ještČ patrné zbytky rybniþních hrází, které jsou vČtšinou
porostlé náletovými dĜevinami nebo jsou v krajinČ upraveny do valĤ zemČdČlsky obhospodaĜovaných.
V tČchto odlehlých þástech širokého údolí byly pozemky využívány nejen jako orná pĤda, ale jako
lesní plochy a jako rybniþní stavby s vodním hospodáĜstvím. Tyto rybníky pak pĜi vyšších srážkách
sloužily k þásteþné akumulaci povrchových vod (zadržení vod v krajinČ) a posléze k nalepšování
nízkých prĤtokĤ v odvodĖovacích a zavodĖovacích pĜíkopech v suchém období.
Ve studiích zpracovaných ve firmČ Pöyry jsou navrhovány v rámci alternativy þ. 2 nejen
úpravy v odlehlejších þástech údolí za hrázemi pro zvýšení efektu pĜevádČní povodní celou šíĜkou
údolí formou Ĝízených nátokĤ a výtokĤ v boþních inundaþních územích (v boþních prĤtoþných
poldrech), ale na polních pozemcích je navrhováno i rozšíĜení a zvČtšení ploch lesních pozemkĤ,
které by mČly být situovány v pĜíþných i podélných pásech pro zdrsnČní povrchu terénu v prĤtoþném
profilu. V boþním inundaþním území za stávajícími hrázemi se pĜedpokládá i využití pĜíþných hrází
a valĤ stávajících i navrhovaných pro doþasné vzdutí hladin vody v krajinČ, které by mČly tvoĜit
i protipovodĖovou ochranu zástavby u jednotlivých obcí. DoplĖující pĜíþné pásy lesĤ by tak mČly tvoĜit
pĜirozené pĜíþné pĜekážky (vzdouvací hrázky) a podélné pasy lesních porostĤ by tvoĜily souvislejší
biokoridor v podélném smČru údolí pro migraci živoþichĤ.
První využívanou plochou pod obcí Leština za levobĜežní ochrannou hrází pro pĜevádČní
odlehþených prĤtokĤ asi nad hodnotou dvacetileté vody Q20 je území polních pozemkĤ nad železniþní
vleþkou do Vitošova. Do tohoto území by natékala voda pĜes sníženou levobĜežní hráz tČsnČ
nad železniþním mostem (pod sportovním areálem obce Leština) pĜes polní pozemky mezi hrází
a korytem potoka Vesník, které by se zmČnily v louky. Tato varianta by vyvolala výstavbu nové
ochranné hráze pod obcí Leština (ze spodní strany) – viz výše zmínČná stavba (9). Na potoku Vesník
by bylo tĜeba osadit stavidlový objekt v trase hráze. Nutnost ohrázování zástavby pod obcí i za silnicí
Leština – Vitošov je tĜeba ovČĜit výpoþtem prĤbČhu hladin maximálních odlehþovaných prĤtokĤ.
Odlehþené prĤtoky budou postupnČ plnit inundaþní území nad vleþkou a nad zástavbou obce Vitošov
a posléze budou natékat do koryta odpadu Vitošovského náhonu a dále budou odtékat
do inundaþního území pod vleþkou prostĜednictvím kapacitního velkého železobetonového mostu
Copyright © Pöyry Environment a.s.
4_zprava_OL.doc

strana 31

Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

na vleþce v místČ kĜížení s odpadem. Pro zabránČní nátoku vzdutých inundovaných vod do zástavby
obce Vitošov bude nutno vytvoĜit ochranu pomocí zemní hrázky nebo zídky na levém bĜehu pravé
vČtve Vitošovského náhonu a na pravém i levém bĜehu odpadu od bývalé MVE pod výrobním areálem
– bude pĜedmČtem rovnČž již zmínČné stavby (10).
Krátce pod mostem pĜes vleþku bude ochranná hráz navazující na tČleso vleþky snížena
a zpevnČna v urþité délce tak, aby se mohly odlehþovat vody cca nad Q20 opČt pĜes levobĜežní
vysokou hráz do odlehlé þásti údolní nivy s polními pozemky v území pod obcí Hrabová.
V místČ, kde se pĜibližují levobĜežní hráz a silnice z obce Hrabová ve smČru k obci
Bohuslavice, se nachází v souþasné dobČ zemní tČleso, pravdČpodobnČ hráz pĤvodního rybníka
s trubní propustí u ochranné hráze (cca DN 1200) a s kamenným mostkem na Lužním potoku. PĜíþná
hráz se pĜípadnČ v rámci navrhované stavby (12) zvýší a zaváže ve smČru podél silnice z obce
Hrabová. V rekonstruované pĜíþné hrázi se upraví i stávající propustky a mostky, které zĤstanou
nehrazené pro pĜevádČní malých prĤtokĤ a vypouštČní prĤtoþného poldru. Bezpeþnostní pĜeliv je
v návrhu situován v horním konci hráze v navázání na silniþní tČleso blíže k obci Hrabová, kde by
pĜetékaly po naplnČní poldru (asi nad kótou 266,00 m n.m.) transformované odlehþované prĤtoky pĜes
silnici do dalšího záchytného území nad obcemi Bohuslavice a Dubicko.
V údolním profilu Lukavice – Bohuslavice – Dubicko se pĜedpokládá další samostatná stavba
(14), ve které jedním ze stavebních objektĤ by byla pĜíþná hráz, která by þásteþnČ vzdouvala
odlehþené inundované prĤtoky do urþité kóty (cca 261,50 m n.m.) nad silnicí Bohuslavice – Dubicko.
Využití tohoto území za stávající vysokou ochrannou hrází na levém bĜehu Ĝeky Moravy pĜedpokládá
ohrázování návodní strany obce Dubicko a ohrázování obce Bohuslavice (napĜ. pomocí zemních
valĤ doplnČných pásem lesních porostĤ napĜ. na návodní stranČ). Mezi obcemi Dubicko a Bohuslavice
se navrhuje ochranná zemní hráz na návodní stranČ silnice s hrázovými propustky v místech
stávajících silniþních propustkĤ. Tyto hrázové propustky by zĤstaly nehrazené a stále prĤtoþné i pĜi
povodních. PĜístup za povodní do obce Bohuslavice by byl tedy zajišĢován z obce Dubicko, neboĢ
mezi levobĜežní ochrannou hrází a obcí Bohuslavice se pĜedpokládá pĜevádČní odlehþených
inundovaných prĤtokĤ pĜes pĜeliv ochranné hráze (valu nad silnicí) a pĜes tČleso silnice. Nad
pĜelévanou þástí silnice a hrázovým pĜelivem se uvažuje lesní pás. Maximální kóta hladiny se uvažuje
cca 261,50 m n.m. Spodní þást zástavby obou obcí za stávající levobĜežní hrází se ochrání hrázkami
prodlouženými v trase pod silnicí.
Obdobným zpĤsobem se vytvoĜí v rámci samostatné navrhované stavby (17) níže po toku, tj.
nad silnicí TĜeština – Bohuslavice (po lokalitu Háj) další boþní prĤtoþný poldr s hrází na návodní
stranČ silnice. Výška maximálního nadržení vody v poldru nad obcí TĜeština se uvažuje na kótČ cca
254,80 m n.m. V tomto území s polními pozemky se doplní pĜíþné pásy lesních porostĤ (viz situace)
pro zdrsnČní povrchu terénu a pro vytvoĜení þlenitČjší krajiny s ohledem na lesní a polní zvČĜ a ostatní
živoþichy. Bezpeþnostní upravený pĜeliv se pĜedpokládá v blízkosti horního konce stávající levobĜežní
ochranné odsazené hráze pod lokalitou Háj, která navazuje na silniþní tČleso hráze TĜeština – Háj.
V pĜíþné hrázi poldru je nutno pak vytvoĜit nehrazené hrázové propusti na Lužním potoku
a na ostatních vodoteþích. Odlehþené vody by se pĜepouštČly do dalšího menšího prĤtoþného poldru
vedle obce TĜeština, takže obec je nutno na návodní stranČ ohrázovat zemní hrází nebo valem.
ProtipovodĖová ochrana obce TĜeština by byla zajištČna ochrannou hrází situovanou kolem
obce a zavázanou v obou koncích do zvýšeného terénu – údolního svahu nad obcí a pomocí dalších
stavebních objektĤ v rámci samostatné stavby (15).
PĜepouštČní odlehþených inundovaných prĤtokĤ zpČt do hlavního inundaþního území kolem
toku Moravy se dle výše popisovaných úprav pĜedpokládá v hrázi navazující na silniþní tČleso
u silniþního mostu pĜes Lužní potok ve spodním konci zástavby obce TĜeština. Hrázový pĜeliv
zpevnČný v délce cca 300 m je navrhován jako souþást stavby (15).
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ProtipovodĖová ochrana níže položené obce Stavenice pĜi patČ levobĜežního svahu Ĝíþního
údolí Ĝeky Moravy se navrhuje v rámci samostatné stavby (16).
Další prĤbČh odtokových pomČrĤ pod obcemi TĜeština a Stavenice byl již popsán výše
v pĜedchozích kapitolách.
Úsek þ. 7: Lokalita Libivá (variantní Ĝešení)
VariantnČ je vhodné posoudit úþinnost uvažovaných dvou menších prĤtoþných poldrú
v lokalitČ Libivá - Mohelnice, kde je možné vybudovat v rámci uvažované stavby (18), mezi stávající
pravobĜežní hrází Ĝeky Moravy, pravobĜežní hrází náhonu na MVE Mohelnice a zvýšeným terénem –
železniþní tratí ýD. Nátok do poldru by byl upraven v horní þásti stávající upravené ochranné hráze
(pod navázáním hráze do zvýšeného terénu u drážního tČlesa). Odtok z obou poldrĤ by byl Ĝešen
postupnČ pĜes zpevnČné hrázové pĜelivy pĜíþných hrází, situované v místech zavázání poldrových
hrází do zvýšeného terénu – na stranČ pĜilehlé k železniþní trati, kde by se vzduté vody plynule
odlehþovaly a vylévaly do svažitého území s polními pozemky, které by bylo vhodné pĜemČnit
v místech proudnice na luþní pozemky, a v území nad Mírovkou by se vracely inundované vody zpČt
do koryta odpadu náhonu od MVE a následnČ do koryta Moravy pod balvanitým skluzem, situovaným
pod silnicí Mohelnice – TĜeština. Vyšší prĤtoky by se zĜejmČ vzdouvaly ještČ nad zmínČnou silnicí
ve výustní trati Mírovky a pravdČpodobnČ i pĜelévaly pĜes silnici do jezera štČrkovištČ.
Nutno zde poznamenat, že stávající silnice Mohelnice – TĜeština, pĜepažující široké Ĝíþní údolí
a vzdouvající inundované vody, bude výhledovČ rekonstruována i se stávajícími mosty a mostky.

4.1.1.9 Návrh postupu realizace jednotlivých staveb v údolní nivČ Ĝeky Moravy v
úseku tzv. Mohelnické brázdy dle pĜedchozích studií
Vzhledem k tomu, že nČkteré obce podél stávajícího, vČtšinou ohrázovaného toku, doposud
nejsou chránČny na návrhový prĤtok Q50 až Q100 a s ohledem na návrh úprav odtokových pomČrĤ
a protipovodĖových opatĜení, aĢ už pouze technických nebo i ekologických, je nutno rozvrhnout
realizaci jednotlivých staveb celého souboru staveb jak na území tzv. Mohelnické brázdy, tak i výše
proti toku a níže po toku dle potĜeby a dle priorit.
Realizaci plánovaných staveb (technických opatĜení) pro zajištČní protipovodĖové ochrany
zástavby obcí a mČst (návrhy jsou uvažovány vČtšinou na stoletý prĤtok – Q100 s bezpeþnostním
pĜevýšením ochranných hrází a zdí) a pĜípadnČ i na realizaci ekologických opatĜení navrhovaných
a doporuþovaných pro zvýšení efektu zadržení vod v krajinČ a zvýšení transformaþních úþinkĤ a také
pro snížení škod na zaplavovaných obhospodaĜovaných pozemcích v údolní nivČ Ĝeky Moravy
ve sledovaném úseku na území Olomouckého kraje lze rozdČlit do nČkolika etap:
1) Nezbytná technická opatĜení pro zajištČní protipovodĖové ochrany u dnes ještČ
nechránČných obcí
2) Návrhy technických opatĜení s využitím inundaþních území za stávajícími hrázemi
pro zlepšení odtokových pomČrĤ i níže
3) Ekologická opatĜení technického rázu v korytČ Ĝeky Moravy a v trasách místních vodoteþí
a prĤlehĤ
4) Ekologická opatĜení technického rázu spoþívající ve vytvoĜení nových koryt ve sníženém
terénu údolní nivy
5) Ekologická opatĜení v údolní nivČ spoþívající ve zmČnČ hospodaĜení na zaplavovaných
pozemcích
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Ad. 1) Nezbytná technická opatĜení pro zajištČní protipovodĖové ochrany u dnes ještČ
nechránČných obcí
Od katastrofálních povodní 07/1997 až do konce roku 2006 byly realizovány opravy
a rekonstrukce stávajících podélných ochranných hrází a vybudovány nové ochranné hráze, které
v úseku od pramene až po Kojetín chrání pĜevážnou þást zástavby pĜilehlých obcí a mČst situovaných
za ochrannými hrázemi prakticky na padesátiletý až stoletý prĤtok.
Pro zajištČní úplné protipovodĖové ochrany obcí ve sledovaném úseku od Ĝeky Moravy je nutno:
-

ještČ doplnit nČkterá nedokonþená opatĜení na území obcí Bohdíkov, Olšany, Chromeþ,
Lesnice, Zvole, Lukavice, Mladeþ, Hynkov, Tovaþov, Lobodice, UhĜiþice, Kojetín
realizovat protipovodĖová opatĜení u obcí Moraviþany (pĜedevším od Ĝeky TĜebĤvky), Litovel,
Horka nad Moravou, Chomoutov, Olomouc, Kožušany, ġážaly, Grygov, Citov, VČrovany.

Je tĜeba si však uvČdomit, že stávající podélné ochranné hráze omezují rozliv vybĜežených
vod z vlastního koryta Ĝeky Moravy a soustĜećují veškeré malé i velké N – leté prĤtoky do relativnČ
úzkých ohrázovaných prĤtoþných profilĤ v širokých územích Ĝíþního údolí, zvyšují sice stupeĖ
protipovodĖové ochrany území v tomto dílþím úseku Ĝíþního toku za ochrannými hrázemi, avšak
do jisté míry snižují stupeĖ protipovodĖové ochrany území Ĝíþního údolí v úsecích níže po toku.
TČmito opatĜeními (pouze rekonstrukcí a zvýšením stávajících podélných hrází a vytvoĜením dalších
podélných hrází blízko toku) se odtok povodĖových prĤtokĤ z popisovaného území Mohelnické brázdy
oproti pĤvodnímu stavu pĜed povodnČmi 07/1997 zrychlí pĜi extrémních povodních právČ vylouþením
velkých þástí záplavového území za pĤvodnČ nižšími ochrannými hrázemi a v Ĝíþním údolí bez hrází.
Výsledkem tedy je skuteþnost, že kulminaþní prĤtoky se na toku Moravy ještČ zvýší a zhorší se tak
situace i níže po toku. Z tČchto dĤvodĤ je tĜeba následnČ nebo souþasnČ pĜipravovat další stavby
souboru staveb pro zlepšení odtokových pomČrĤ ve sledovaném úseku, pĜedevším v úseku
Mohelnické brázdy a pod ním a rovnČž pro zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany v údolí Ĝeky
Moravy i níže po toku následujícími opatĜeními.
Ad. 2) Návrhy technických opatĜení s využitím inundaþních území za stávajícími hrázemi
pro zlepšení odtokových pomČrĤ i níže
Studie souboru staveb obnovy retence údolní nivy Mohelnické brázdy a rovnČž tato studie
však pĜedpokládá nejen zajištČní a dobudování protipovodĖových opatĜení a zvýšení stupnČ ochrany
zbývajících nechránČných obcí v trase Mohelnické brázdy a rovnČž v dalších úsecích, ale i zlepšení
odtokových pomČrĤ (transformaci povodĖových prĤtokĤ), tj. zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany
i obcí a mČst níže po toku, tedy pod Mohelnickou brázdou, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a dále
po toku pod Olomoucí. Pro splnČní tČchto požadavkĤ se uvažuje o ještČ vČtším využití území údolní
nivy Ĝeky Moravy, pĜedevším v trase Mohelnické brázdy, rozšíĜením prĤtoþných profilĤ o území
za stávajícími podélnými pĜisazenými a rovnČž i odsazenými ochrannými hrázemi soubČžnými
s tokem Ĝeky Moravy.
Toho se mĤže dosáhnout v rámci technických opatĜení dvČma zpĤsoby:
x

VARIANTA þ. 1 – odstranČním stávajících podélných ochranných hrází (v celé délce nebo jen
v urþitých místech) tak, aby se i vody pĜi nízkých povodĖových prĤtocích dostávaly do území
za stávajícími hrázemi, kde by se jejich odtok zbrzdil i zmČnou vegetace a jiným zpĤsobem
obhospodaĜování všech zaplavovaných pozemkĤ v popisované údolní nivČ - dle návrhĤ UNIE
pro Ĝeku Moravu a þásteþnČ i dle návrhĤ Univerzity Palackého v Olomouci.

x

VARIANTA þ. 2 – snížením stávajících ochranných hrází jen v urþitých zvolených místech tak,
aby se zajistilo Ĝízené odlehþování vyšších N – letých povodĖových prĤtokĤ (cca nad Q20)
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do boþních þástí údolní nivy za stávajícími ochrannými hrázemi, kde by se odlehþené vody
þásteþnČ akumulovaly, zadržely a snížily by co nejvíce kulminaþní prĤtoky a tím více
transformovaly povodĖové vlny. Tato uvažovaná technická opatĜení však pĜedpokládají
rovnČž zmČnu vegetace a zmČnu zpĤsobu obhospodaĜování zemČdČlských pozemkĤ jak
v samotném stávajícím (ohrázovaném) prĤtoþném profilu podél koryta Moravy, tak
i v inundaþním území za stávajícími ochrannými hrázemi - dle návrhĤ spoleþnosti Pöyry
Environment a.s. a þásteþnČ i dle UPO.
Pro umožnČní rozlivĤ vybĜežených a odlehþených vod do tČchto širších území za stávajícími
podélnými ochrannými hrázemi na území Mohelnické brázdy je však nutno zajistit navíc
protipovodĖovou ochranu nČkterých již v souþasné dobČ dostateþnČ ochránČných obcí jako jsou
ve smČru toku obce: PostĜelmov (ze spodní strany na pravém bĜehu Ĝeky Moravy), Leština
(ze spodní strany obce), Vitošov, Bohuslavice, Dubicko, TĜeština a Stavenice.
RozšíĜení rozlivĤ více k okrajĤm údolní nivy a protipovodĖovou ochranu takto
ohrožovaných obcí zajistí pro výše naznaþené dvČ varianty technického Ĝešení následující výþet
uvažovaných staveb popsaných v samostatné pĜedchozí studii zpracované pro Povodí Moravy, s.p.,
v roce 2004:
Návrhy dle varianty þ. 1 (dle UNIE pro Ĝeku Moravu):
Stavba þ. 3 Stavba þ. 4 Stavba þ. 5 Stavba þ. 7 Stavba þ. 8 Stavba þ. 9 Stavba þ. 10 Stavba þ. 11 Stavba þ. 13 Stavba þ. 14 –
Stavba þ. 15 –
Stavba þ. 16 –
Stavba þ. 18 –

Morava - Chromeþ, odstranČní hráze H2 – PB
Morava – PostĜelmov, zprĤtoþnČní inundace na LB pod Desnou
Morava – PostĜelmov, poldr – PB
Morava – Leština, poldr - PB
Morava – Leština, zprĤtoþnČní odlehþovacího ramene - PB
Morava – Leština, odlehþení vod nad železniþní vleþkou – LB
Morava – Vitošov, protipovodĖová opatĜení
Morava – Rájec, snížení hráze na Ĝece Moravské SázavČ – PB
Morava – Zvole, Lukavice, protipovodĖová opatĜení podél trati ýD
Morava – Bohuslavice a Dubicko, protipovodĖová opatĜení
Morava – TĜeština, protipovodĖová opatĜení
Morava – Stavenice, protipovodĖová opatĜení
Morava – Libivá, Mohelnice, odstranČní hráze – PB

V tomto souboru staveb nejsou zahrnuty návrhy technických a ekologických opatĜení na obnovení,
resp. vybudování nových silnČ meandrujících koryt v trase proudnic inundaþních území mimo stávající
koryto Ĝeky Moravy (na luþních a polních pozemcích za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi).
Návrhy dle varianty þ. 2 (dle Pöyry Environment a.s. ):
Návrh úpravy odtokových pomČrĤ v celé šíĜce Ĝíþního údolí lze rozdČlit do dvou etap, které by
postupnČ umožnily zvýšení efektu transformace povodĖových prĤtokĤ ve sledovaném území a rovnČž
níže po toku pod Mohelnickou brázdou.
Etapa þ. 1:
Etapa þ.1 pĜedstavuje úpravu stávajících ochranných hrází v urþitých místech pro umožnČní
Ĝízeného (plánovaného) odlehþování vyšších povodĖových prĤtokĤ (cca nad Q20) do boþních
inundaþních území za ochrannými hrázemi a pĜedstavuje rovnČž s tím související protipovodĖovou
ochranu zástavby obcí, které se nacházejí v plánovaném záplavovém území za stávajícími hrázemi.
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Pro tyto úþely by bylo nutno nejprve realizovat následující soubor staveb:
Stavba þ. 3 Stavba þ. 4 Stavba þ. 7 Stavba þ. 8 Stavba þ. 9 Stavba þ. 10 Stavba þ. 11 Stavba þ. 12 Stavba þ. 13 Stavba þ. 14 –
Stavba þ. 15 –
Stavba þ. 16 –
Stavba þ. 17 –
Stavba þ. 18 –

Morava - Chromeþ, hrázový pĜeliv a nápust do odstav. ramene – PB
Morava – PostĜelmov, zprĤtoþnČní inundace na LB pod Desnou
Morava – Leština, poldr - PB
Morava – Leština, zprĤtoþnČní odlehþovacího ramene - PB
Morava – Leština, odlehþení vod nad železniþní vleþkou – LB
Morava – Vitošov, protipovodĖová opatĜení
Morava – Rájec, snížení hráze na Ĝece Moravské SázavČ – PB
Morava – Hrabová, úprava þásti stávající pĜíþné hráze (pĜeliv), odpad
Morava – Zvole, Lukavice, protipovodĖová opatĜení podél trati ýD
Morava – Bohuslavice a Dubicko, protipovodĖová opatĜení
Morava – TĜeština, protipovodĖová opatĜení
Morava – Stavenice, protipovodĖová opatĜení
Morava – TĜeština, poldr - LB
Morava – Libivá, Mohelnice, hrázový pĜeliv a terénní úpravy – PB

Etapa þ. 2:
Etapa þ. 2 pĜedstavuje nejen využití inundaþního území za stávajícími ochrannými hrázemi a
Ĝízené (plánované) odlehþování vyšších povodĖových prĤtokĤ (cca nad Q20), ale také vČtší využití
tohoto zaplavovaného území pro akumulaci vyššího objemu odlehþených vod a vČtší transformaþní
úþinek pomocí pĜíþných vzdouvacích hrází s bezpeþnostními pĜelivy, tedy vybudování boþních
prĤtoþných poldrĤ.
V úseku Mohelnické brázdy jsou to lokality v následujícím souboru staveb:
Stavba þ. 5 - Morava – PostĜelmov, poldr – PB
Stavba þ. 12 - Morava – Hrabová, rekonstrukce hráze poldru
Stavba þ. 18 – Morava – Libivá, Mohelnice, poldry – PB
Pro postupnou realizaci všech staveb navrhovaných firmou Pöyry Environment a.s. na území
Mohelnické brázdy ve dvou etapách by bylo tĜeba vynaložit celkem investiþní náklady v celkové
hodnotČ cca 380 mil. Kþ.
Dle studijních poznatkĤ pĜi zvažování technického Ĝešení boþních prĤtoþných poldru Libivá –
Mohelnice (stavba þ.18) je diskutabilní efekt tČchto menších poldrĤ na transformaci povodĖových
prĤtokĤ a variantnČ je možné Ĝešit zmČnu odtokových pomČrĤ v této lokalitČ obdobnČ jak to navrhuje
UNIE pro Ĝeku Moravu. Pöyry Environment a.s. tedy rovnČž zvažuje Ĝešení místo dvou relativnČ
malých poldrĤ využití tohoto území za stávajícími ochrannými hrázemi k pĜevádČní vyšších jak
dvacetiletých až stoletých prĤtokĤ tak, že na horním konci stávající hráze by byl upraven a zpevnČn
pĜeliv pro odlehþení kulminaþních prĤtokĤ a inundované vody by protékaly mezi tratí ýD a stávající
hrází až k silnici Mohelnice – TĜeština, kde by se odlehþené vody vracely zpČt do koryta Ĝeky Moravy
prostĜednictvím odpadního koryta od MVE Mohelnice, obdobnČ jako pĜi uvažování odtoku
odlehþených vod z poldrĤ a obdobnČ jak by to fungovalo dnes pĜi pĜelivu stávající ochranné hráze na
pravém bĜehu nad Mohelnicí.
Výše uvedené celkové náklady na obČ etapy souborĤ všech staveb navrhovaných firmou
Pöyry Environment a.s. by se tedy snížily na hodnotu cca 340 mil. Kþ.
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Ad. 3) Ekologická opatĜení technického rázu v korytČ Ĝeky Moravy
PĜedchozí studie zpracovaná v Pöyry Environment pro Povodí Moravy, s.p., s uvažováním co
nejvČtšího využití údolní nivy Mohelnické brázdy k pĜevádČní a transformaci povodĖových prĤtokĤ
Ĝeky Moravy, doporuþuje rovnČž realizaci ekologických opatĜení ve vlastním prĤtoþném profilu koryta
Ĝeky Moravy. Jedná se o revitalizaci stávajícího koryta Ĝeky Moravy formou zprĤtoþnČní pĤvodních
odstavených ramen, vybudování obtokových ramen (rybochodĤ) kolem stávajících pohyblivých nebo
vysokých pevných jezĤ a úpravu stávajících nízkých pevných jezĤ a stupĖĤ na balvanité skluzy
a na Ĝadu balvanitých stupínkĤ a pĜepážek.
Ad. 4) Ekologická opatĜení technického rázu spoþívající ve vytvoĜení nových koryt ve sníženém
terénu údolní nivy
Jde o technická opatĜení, která byla navrhována spoluĜešitelem pĜi zpracování pĜedchozí
studie Mohelnické brázdy – Unií pro Ĝeku Moravu. Tato opatĜení revitalizují stávající nejnižší þásti
údolní nivy mimo vlastní koryto Ĝeky Moravy a budou zaþlenČna do ekologických opatĜení, neboĢ by
výraznČ mČla kladný vliv pĜedevším na životní prostĜedí, tedy na zlepšení a zvýraznČní života fauny
a flóry na dnes vČtšinou zemČdČlsky obhospodaĜovaných pozemcích. Jedná se o vybudování nových
silnČ meandrujících koryt v trase proudnic inundaþních území mimo stávající koryto Ĝeky Moravy
(na luþních a polních pozemcích za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi).
PĜi návrhu nových soubČžných koryt v inundaþním území dle návrhĤ Unie pro Ĝeku Moravu,
pokud budou akceptovány státní správou a pĜedevším samotnými vlastníky dotþených pozemkĤ, se
pak navýší finanþní náklady.
Ad. 5) Ekologická opatĜení v údolní nivČ spoþívající ve zmČnČ hospodaĜení na zaplavovaných
pozemcích
Jedná se o ekologická opatĜení, spoþívající v zalesnČní a v zatravnČní dnes i ve výhledu
zaplavovaných pozemkĤ. V návrzích se pĜedpokládá zalesnČní stávajících luþních a polních pozemkĤ,
pĜedevším na dnes již témČĜ každoroþnČ zaplavovaných þástech údolní nivy - v blízkosti stávajícího
koryta Ĝeky Moravy a prakticky i v dnešním ohrázovaném prĤtoþném profilu s meandrujícím korytem
Ĝeky Moravy a s užšími, þi širšími bermami a obhospodaĜovanými plochami mezi stávajícími
podélnými odsazenými ochrannými hrázemi. ZatravnČné by mČly být dle návrhĤ všech tĜí ĜešitelĤ
studie pĜedevším odlehlejší polní zemČdČlsky obhospodaĜované, avšak rovnČž þasto zaplavované
pozemky, v blízkosti toku a za pásem lužních lesĤ.
Uvažovaná opatĜení ve stávajícím ohrázovaném prĤtoþném profilu by mohla být realizována
po projednání se zástupci státní správy a pĜedevším s vlastníky dotþených pozemkĤ prakticky hned,
neboĢ tyto pozemky jsou zaplavovány v blízkosti koryta Ĝeky Moravy témČĜ každoroþnČ, nebo alespoĖ
jednou za dva až tĜi roky.
ZalesnČní a zatravnČní by se však týkalo i dnes nezaplavovaných pozemkĤ na vyþlenČných
vhodných plochách za stávajícími ochrannými hrázemi, které by byly buć v rámci navrhovaných
staveb odstranČny a nebo pĜelévány, takže by se za nČ dostávaly vody již asi pĜi dvouletém prĤtoku
(dle návrhĤ UNIE a místy i Univerzity Palackého v Olomouci) a pĜípadnČ až nad dvacetiletým
prĤtokem (dle návrhĤ Pöyry a místy i Univerzity Palackého v Olomouci).
Ekologická opatĜení popsaná v této páté etapČ by bylo možné realizovat zĜejmČ až
po projednání a odsouhlasení zmČny hospodaĜení na odlehlejších pozemcích, vČtšinou za stávajícími
ochrannými hrázemi, tedy po jejich odstranČní nebo po vybudování technických opatĜení
na stávajících podélných hrázích a v inundaþním území za hrázemi. PĜi tČchto úvahách a návrzích se
však pĜedpokládá velice složitá a nároþná problematika s projednáváním zmČn stávajících
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vodohospodáĜských rozhodnutí, která byla vydána na stávající hráze, jež ochraĖují nejen zástavbu,
ale i polní pozemky za stávajícími hrázemi, místy až na stoletý prĤtok. Snížení stupnČ protipovodĖové
ochrany tČchto dotþených polních a luþních pozemkĤ by museli pĜedevším odsouhlasit vlastníci
stávajících chránČných pozemkĤ. UsnadnČní uvolĖování pozemkĤ za hrázemi k þastČjšímu
zaplavování a k retenci vod bČžných i povodĖových v odlehlejších þástech Ĝíþního údolí by mohlo
nastat po zmČnČ stávající legislativy a po dosažení náhrad za ušlé zisky z pČstování zemČdČlských
plodin na zaplavovaných plochách do takové výše, že by se zmČna hospodaĜení vlastníkĤ na jejich
pozemcích vyplatila. Bude to tedy odviset od výše podpor pro dotþené vlastníky zemČdČlské pĤdy
na realizaci zalesnČní nebo na realizaci zatravnČní stávajících polních pozemkĤ.

4.1.1.10 Navazující úsek údolní nivy pod Mohelnickou brázdou – Litovelské Pomoraví
Pod úsekem Ĝíþního údolí Ĝeky Moravy, nazývaným Mohelnická brázda, protéká vČtšinou
neupravená Ĝeka Morava s þetnými pĤvodními rameny chránČným územím zvaným Litovelské
Pomoraví. Pod ohrázováním obce Mitrovice se níže po toku inundaþní území nad lokalitou Nové
Mlýny rozevírá a záplavové území na obou bĜezích Ĝeky Moravy dosahuje šíĜky cca 1200 m.
Na pravém bĜehu zasahuje záplavová þára až k rychlostní silnici R35 z Olomouce do Mohelnice. Níže
pod lokalitou Nové Mlýny s náhonem na MVE a pod zaústČním odpadu od MVE do Ĝeky Moravy se
zase údolní niva zužuje a inundované vody se dostávají k dálniþnímu tČlesu a prostĜednictvím
dálniþního mostu na Mlýnském potoce až za dálnici ve smČru k obcím ěimice a Mladeþ. Pro snížení
nátoku inundovaných vod z Ĝeky Moravy do Mlýnského potoka a dále k obcím ěimice a Mladeþ
doporuþujeme na pravém bĜehu náhonu vybudovat ochrannou hráz v úseku mezi silniþním tČlesem
na R35 a pevným jezem (ěimice) tak, že hráz bude navádČt inundované vody do jezového profilu tak,
aby do zahrazeného vtoku náhonu natékalo pĜi povodních jen urþité množství vody, které by v obcích
ěimice a Mladeþ nezpĤsobily povodĖové stavy. U vtoku do náhonu je nutno pravobĜežní þást koryta
Moravy s navazující nábĜežní jezovou zdí opevnit tak, aby pĜi obtékání jezu nebyly bĜehy vodami
narušovány.
PĜíþnou silnicí z obce Mladeþ do lokality Nové Zámky, která pĜepažuje Ĝíþní údolí, se
inundované vody v údolí vzdouvají. Pod touto silnicí se opČt Ĝíþní údolí nad mČstem Litovel rozšiĜuje
až do šíĜky cca 3 km, avšak v rozlehlé mČstské zástavbČ se silniþními komunikacemi a železniþní tratí
vedenými napĜíþ údolím se inundované vody vzdouvají a zaplavují velkou þást mČsta, neboĢ toto je
zcela nevhodnČ vystavČno pĜímo uprostĜed široké údolní nivy.
Nutno konstatovat, že i v Ĝíþním údolí pod Mohelnickou brázdou je vhodné co nejvíce využívat
k pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ celou šíĜku údolní nivy. Cílem návrhĤ by mČla být pokud možno
rovnČž Ĝízená inundace, s využitím nejprve vnitĜní záplavové zóny - v ohrázovaném prĤtoþném profilu
a pĜi vyšších povodĖových prĤtocích i vnČjší záplavové zóny - za stávajícími selskými nebo i novými
a vyššími ochrannými hrázemi tak, jak ji navrhuje a popisuje ve svém þlánku (v pĜíloze pro þasopis
Carex I/97) pro údolní nivu Ĝeky Moravy v Litovelském Pomoraví Ing. Michal Krejþí ze Správy CHKO
Litovelské Pomoraví.
PĜedpokládá se však, že pro vČtší ochranu zástavby, pĜedevším mČsta Litovle, bude tĜeba
zvážit a pokud možno realizovat i nepopulární technická – protipovodĖová opatĜení, resp. úpravy
odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy, která sníží þetnost záplav mČsta vystavČného pĜímo v celé šíĜce
široké údolní nivy a rovnČž dalších obcí nad a pod tímto mČstem.
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4.1.1.11 Úpravy odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy na území mČsta Litovel
Struþný popis stávajícího stavu odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy a variantní návrhy úprav
odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení v této složité lokalitČ jsou uvedeny v samostatné
kapitole v oddílu popisujícím jednotlivé vybrané lokality s nedostateþnou protipovodĖovou ochranou.
Údolní niva Ĝeky Moravy se pod soutČskou šíĜky cca 1 km u obce ěimice mezi zalesnČnými
svahy pĜilehlých kopcĤ na obou bĜezích plynule smČrem po toku v délce cca 7 km rozšiĜuje
do širokého profilu a v lokalitČ mČsta Litovel, tj. ve spojnici mezi mČstem Litovel a obcí ýervenka
dosahuje šíĜky témČĜ 5 km. I níže po toku si údolí Ĝeky Moravy zachovává pĜibližnČ tuto šíĜku, avšak
vlastní prĤtoþný ohrázovaný profil se opČt postupnČ mezi jednotlivými roztroušenými obcemi v údolní
nivČ pod mČstem Litovel zužuje.
V rozšíĜené údolní nivČ s rozsáhlou zástavbou tak zákonitČ dochází ke zmenšení podélného
sklonu vlastního toku i inundaþního území a tedy ke snížení prĤtokových rychlostí.
MČsto Litovel patĜí mezi povodnČmi nejohroženČjší sídla v povodí Ĝeky Moravy a je
zaplavováno již pĜi nízkých N – letých prĤtocích.
Vlivem geologických podmínek dochází v rozšíĜeném údolí již v prostoru nad Litovlí k velmi
intenzivnímu vČtvení pĜirozeného koryta Ĝeky Moravy a navíc se postupem þasu upravovaly pĜirozené
toky pomocí vzdouvacích objektĤ (vČtšinou pevných srubokamenných jezĤ) a dále pak vznikala i nová
koryta – mlýnské náhony, pĜedevším pĜi pravostranné þásti údolí, pro energetické využívání k pohonu
mlýnských kol v nČkolika soukromých mlýnech a v dnešní dobČ se nadále využívají k pohonu vodních
turbín v nČkolika malých vodních elektrárnách (MVE). NČkterá ramena a drobné vodoteþe byly þasem
zrušeny a zastavČny nadzemními objekty. I tak stávající Ĝíþní ramena vytváĜejí s ostatními historickými
objekty jedineþnou mČstskou aglomeraci vysoké kulturní a historické hodnoty – ne nadarmo se Ĝíká
mČstu Litovli Hanácké Benátky.
PĜes rozlehlou zástavbu mČsta Litovle v širokém Ĝíþním údolí sice protéká nČkolik rĤzných
vodoteþí a proplétá se nČkolik svodnic a odvodĖovacích pĜíkopĤ, z nichž þtyĜi koryta jsou vČtšího
profilu, která kĜíží železniþní traĢ a hlavní i vedlejší soubČžnou silniþní komunikaci prostĜednictvím
vČtších mostních objektĤ. Je tĜeba si však uvČdomit, že ze þtyĜ hlavních vodoteþí je využíváno plnČ
k pĜevádČní nízkých i povodĖových prĤtokĤ jen jedna vodoteþ – hlavní koryto Ĝeky Moravy, tzv.
MČstská Morava v levé þásti prĤtoþného profilu širokého údolí, a další tĜi menší koryta v trasách
mlýnských a elektrárenských náhonĤ jsou kapacitnČ omezena prostĜednictvím vzdouvacích objektĤ
a objektĤ s energetickým využitím.
PĜi narĤstání povodĖových prĤtokĤ má svou negativní úlohu i stávající hlavní polopohyblivý
jez na hlavním toku Ĝeky Moravy krátce nad mČstem a nad pĜíþnými liniovými stavbami – náspy
železniþní trati a hlavní silnice, který má jedno pole s pevným vzdouvacím prahem a dvČ štČrkové
propusti pĜi pravém bĜehu hrazené stavidlovými uzávČry u vtoku do hlavního náhonu. Mostní profily
na MČstské MoravČ v trase železnice a hlavního silniþního tahu se jeví dostateþnČ kapacitní, avšak
problematickým se zdá prĤtoþný profil historického klenutého mostu o šesti relativnČ úzkých polích,
které se mohou ucpávat plovoucími pĜedmČty a ještČ pĜed tím se rozšíĜené koryto ve dnČ nad i pod
mostem zanáší splaveninami.
Vzhledem k tomu, že lichobČžníkové koryto Ĝeky Moravy nad hlavním jezem protékající
širokou Ĝíþní nivou je neohrázované na obou bĜezích, vyšší vody se již odlehþují a vybĜežují výše proti
toku na obou bĜezích a v rovinatém území tak pomalu a nenásilnČ natékají až do okrajĤ širokého údolí
a dále se zde vzdouvají nad železniþní tratí a ještČ dále pak zatékají za boþní silnice a cesty –
na levém bĜehu až k železniþní trati za obcí ýervenka a na pravém bĜehu ke korytu Malé vody
a Mlýnského potoka a dále pak do obce Víska a k zástavbČ u potoka Louþka. ýást inundovaných vod
na levém bĜehu hlavního toku se zĜejmČ pĜi extrémních povodních vrací krátce pod jezem zpČt
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do koryta Ĝeky Moravy pĜes místní zahrádky, kde zĜejmČ narušují bĜehové hrany vodní erozí. ýást
inundovaných vod také natéká do výše položených koryt mlýnských a elektrárenských náhonĤ, které
prostĜednictvím pĜíþných a vzdouvacích staveb a objektĤ mají daleko menší kapacitu než hlavní tok
jak nad železnicí, tak i v úsecích pod silniþními komunikacemi a níže v zástavbČ mČsta Litovel. PrávČ
Ĝada tČchto vzdouvacích polohrazených objektĤ tedy neumožĖuje plné využití kapacity koryt náhonĤ
a jejich odpadĤ, neboĢ i níže pod Litovlí se na nich opČt nacházejí další nevyhraditelné vzdouvací
objekty, jež nahánČjí Ĝíþní vody na další energetická vodní díla.
ZĜejmČ se dá zjednodušenČ Ĝíci, že v tomto pĜípadČ široký prĤtoþný profil v širokém Ĝíþním
údolí má na odtokové pomČry v místČ rozlehlé zástavby mČsta negativní vliv. Je zde nČkolik mČlkých
ramen a mnoho malých prĤtoþných profilĤ mostkĤ a propustkĤ, o které je tĜeba se neustále starat,
inundované vody jsou na obou bĜezích vzdouvány zemními náspy železnice a následnČ i náspy
silniþních komunikací, které nahánČjí vybĜežené vody do samých okrajĤ široké údolní nivy, kde je
tĜeba zajišĢovat jak jejich odtok níže po toku – pod mČsto, tak i zajišĢovat protipovodĖovou ochranu
okolní rozsáhlé zástavby podél nČkolika málo kapacitních vodoteþí s dalšími vzdouvacími stavbami
a objekty.
Bylo by tedy tĜeba vypracovat podrobnČjší studii úprav odtokových pomČrĤ v této
problematické lokalitČ ve více variantách a porovnat efektivnost vynaložených finanþních nákladĤ
na jednotlivá Ĝešení pro zajištČní vyššího stupnČ protipovodĖových opatĜení s ohledem na rozsah
záplav v široké Ĝíþní nivČ.
Zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany mČsta Litovel lze variantnČ dosáhnout bez
ohledu na možná protipovodĖová opatĜení navrhovaná pĜímo v této lokalitČ také tím, že v povodí výše
proti toku se na Ĝece MoravČ nebo na jiných jejich pĜítocích vybudují pĜehradní nebo alespoĖ suché
nádrže (ve vhodných lokalitách na horním toku, napĜ. lokality Dolní Morava a Hanušovice), pĜípadnČ
podél dnes ohrázovaných tokĤ se budou využívat více a ĜízenČ boþní prĤtoþné inundace nebo boþní
prĤtoþné poldry v široké údolní nivČ za stávajícími ochrannými hrázemi (napĜ. v úseku Ĝeky Moravy na
území tzv. Mohelnické brázdy a rovnČž v Litovelském Pomoraví), které by akumulovaly þást objemu
povodĖových vod a transformovaly povodĖové vlny a kulminaþní prĤtoky na nižší hodnotu. Tento
zpĤsob úpravy odtokových pomČrĤ výše proti toku by mČl kladný vliv nejen na samotné mČsto Litovel,
ale i na další obce a mČsta níže po toku, pĜedevším však na mČsto Olomouc a obce nad soutokem
s Ĝekou Beþvou, ale i na Ĝeku Moravu a zástavbu podél Moravy pod Beþvou.
Pokud se budeme zabývat jen úpravami kolem mČsta Litovel, obecnČ lze k této lokalitČ Ĝíci, že
by mČla být snaha s co nejmenším rozsahem stavebních úprav a tedy finanþních prostĜedkĤ
dosáhnout co nejvČtší snížení hladin v Ĝíþních ramenech a v záplavovém území pĜes mČsto Litovel,
pĜípadnČ i nad ním, ale pĜedevším krátce pod mČstem Litovel pro zvýšení stupnČ protipovodĖové
ochrany zástavby mČsta. Toho lze dosáhnout jedinČ proþištČním a zkapacitnČním stávajících
prĤtoþných profilĤ, tedy jak Ĝíþních koryt a náhonĤ, tak i prĤtoþných inundací, pĜípadnČ vybudováním
dalších tzv. obtokových koryt, aĢ už v severní þásti mezi mČstem Litovel a obcí ýervenka, nebo v jižní
þásti širokého údolí mezi Olomockým pĜedmČstím mČsta Litovle a obcí NasobĤrky.
Úvahy o variantních úpravách odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy v lokalitČ mČsta Litovel
a trochu velkorysejší úvahy o dalších umČlých a obtokových ramenech (dle varianty þ. 1), se zĜejmČ
drží koncepce se zachováním stávajících, relativnČ málo kapacitních Ĝíþních ramen ve formČ náhonĤ
a tedy zachování stávajících hydroenergetických staveb (objektĤ MVE) na tČchto malých tocích, které
podstatnČ omezují prĤtoþnost koryt.
ZkapacitnČní inundaþních území mimo Ĝíþní koryta je v pomČrnČ zalesnČném území
Litovelského Pomoraví nemožné z hlediska ochrany pĜírody v CHKO, takže dĤležitou roli bude hrát
rozsah zkapacitnČní vlastních vodních tokĤ a pĜípadnČ i snížení rozsahu zaplavovaných ploch
v dnešním inundaþním území ve mČstČ a v jeho nejbližším okolí.
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Zásadou tedy je, že pro snížení povodĖových hladin ve mČstČ Litovel a pro zvýšení stupnČ
protipovodĖové ochrany je tĜeba dosáhnout v první ĜadČ snížení hladin povodĖových prĤtokĤ pod
mČstem Litovel, nebo zkapacitnČní stávajících vodních tokĤ procházejících mČstem Litovel.
Hlavním recipientem a nejvČtším korytem pĜevádČjícím velkou þást povodĖových prĤtokĤ je
hlavní koryto Ĝeky Moravy – MČstská Morava. Bylo by vhodné zvýšit kapacitu toku zahloubením dna –
odtČžením štČrkových nánosĤ, pĜípadnČ i rozšíĜením koryta jak pĜes mČsto, tak i níže pod mČstem.
Hladiny povodĖových prĤtokĤ v korytČ Moravy v úseku krátce pod železnicí a hlavní silnicí na Uniþov
lze snížit zkapacitnČním stávajícího mostního profilu na soubČžné silnici s klenutým mostem,
zahloubením dna pod ním a nad ním a pĜípadnČ i dalším mostním profilem vedle historického mostu.
Pro zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany lze ještČ uvažovat o zvýšení stávajících ochranných
hrází, neboĢ zvýšení nátoku povodĖových prĤtokĤ do tohoto hlavního koryta lze dosáhnout
i rekonstrukcí pevné hradící þásti jezu na pohyblivou (napĜ. klapku nebo segment).
ZkapacitnČní stávajících vodních tokĤ (ramen) lze jednak proþištČním, prohrábkou, tedy
zahloubením nebo rozšíĜením prĤtoþného profilu, a dále pak odstranČním stávajících pĜekážek
v prĤtoþném profilu, tedy pĜedevším v mlýnských a elektrárenských náhonech. Koryta náhonĤ jsou
mČlká a vČtšinou nasedlaná na vyvýšeném terénu, tj. v mírném pravobĜežním svahu Ĝíþního údolí tak,
aby se dosáhlo co nejvČtšího spádu na energetických vodních dílech – mlýnech a vodních
elektrárnách.
Vzhledem k tomu, že pravdČpodobnČ vlastníci MVE budou stále požadovat využívání vody
a spádových pomČrĤ na stávajících náhonech, nebude množné zrušit a vybourat tyto objekty.
VariantnČ lze tedy uvažovat o zachování vodních elektráren a mlýnĤ a o rekonstrukci stávajících
vzdouvacích objektĤ z pevných a polopohyblivých na plnČ pohyblivá, s hrazeným prĤtoþným profilem,
pokud možno až do dna. NáslednČ by bylo nutné vybudovat kolem výrobních zaĜízení nová
a kapacitnČjší obtoková koryta a zkapacitnit (zahloubit nebo rozšíĜit) stávající koryta náhonĤ a jejich
odpadĤ pod energetickými díly tak, aby tato koryta pĜevedla daleko vČtší prĤtoky než je jen hltnost
turbín a prĤtoþnost stávajících malých jalových propustí.
ProblematiþtČjší by bylo zkapacitnČní a zprĤtoþnČní koryta dalších náhonĤ v pravobĜežní þásti
Ĝíþního údolí – na toku Stružky a hlavnČ na Mlýnském potoku ve mČstČ i pod mČstem Litovel, kde se
nachází nČkolik vzdouvacích objektĤ a hydroenergetických dČl, tedy celá kaskáda vzdouvacích
a odlehþovacích jezĤ a jízkĤ, pĜípadnČ jalových propustí.
PĜi takto navrhovaném variantním Ĝešení úpravy odtokových pomČrĤ (dle varianty þ. 2) pro
zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany mČsta Litovle soustĜedČním povodĖových vod pouze
do vČtších prĤtoþných profilĤ ve stĜední þásti zástavby a zkapacitnČním stávajících vČtších vodních
tokĤ – pĤvodních Ĝíþních ramen (4 koryta), pĜípadnČ i s jejich vyšším ohrázováním, lze uvažovat
variantnČ o zmenšení rozsahu záplavového území ve mČstČ, resp. i tČsnČ nad mČstem a to zúžením
inundaþního území již nad mČstem Litovel. VariantnČ se tedy pĜedpokládá zvýšení ochranných hrází
na obou bĜezích hlavního toku Moravy, na obou bĜezích zahloubeného a rozšíĜeného hlavního
náhonu, odboþujícího od rekonstruovaného stávajícího jezu, v úseku nad železniþní tratí až
po zvýšený terén u mČstských lázní, ohrázování zástavby rodinných domkĤ a chat nad železnicí
v lokalitČ mezi hlavním náhonem a Struskou, vytvoĜení ochranné hráze na návodní stranČ železniþní
trati v dílþí þásti mezi pravým bĜehem potoka Strusky a levým bĜehem Mlýnského potoka. Zúžení
inundaþního území tČsnČ nad mČstem Litovel se pĜedpokládá vytvoĜením nové ochranné hráze
na levém bĜehu Ĝeky Moravy nad zahrádkáĜskou kolonií a nad rodinnými domky v návaznosti
na levobĜežní hráz Moravy nad železnicí, která by pokraþovala ve smČru proti toku podél stávající
silnice od prĤmyslového areálu až k zvýšenému terénu u lokality Nové Zámky (od Ĝeky Moravy
v délce cca 3300 m, pĜi výšce hráze cca 1,2 – 1,5 m). Na pravé stranČ inundaþního území nad Litovlí
se pĜedpokládá omezení rozlivu inundovaných vod z Ĝeky Moravy, resp. z Mlýnského potoka v úseku
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nad železniþní tratí od pravého bĜehu Mlýnského potoka k levému bĜehu místní vodoteþe a podél
vodoteþe k obci Víska, dále by ochranná hráz lemovala okolí zástavby obce Víska až po Mlýnský
potok a ve smČru proti toku by pokraþovala v pĜímém smČru podél Mlýnského potoka až k dálniþnímu
tČlesu dálnice na Mohelnici, kde z druhé strany dálnice bude navazovat navrhovaná ochranná hráz
probíhající od Mlýnského potoka po zmínČné dálniþní tČleso pro ochranu pĜilehlé zástavby ve spodní
þásti obce Sobáþov.
Tímto opatĜením (dle varianty þ. 2) bychom soustĜedily povodĖové prĤtoky pouze do hlavních
a pĤvodních Ĝíþních ramen, nepĜipustili bychom zatékání inundovaných vod do okrajĤ zastavČného
inundaþního území, kde jsou vody ještČ více vzdouvány a kde bychom se museli potýkat
s pĜevádČním nízkých prĤtokĤ mnoha malými mostky a propustky, které jsou dnes špatnČ udržované
a málo propustné.
Zúžením inundaþního území nad mČstem Litovel by pravdČpodobnČ došlo k mírnému zvýšení
hladin povodĖových prĤtokĤ, pokud se jen o málo zvýší nátok Ĝíþní vody do koryta pod
rekonstruovaným jezem, což by však nemČlo mít negativní vliv. Naopak by se tím zvýšila akumulaþní
schopnost a transformaþní úþinek ve zúženém inundaþním území.
Naznaþovanými opatĜeními bude nutno zĜejmČ zvýšit stávající bĜehové hrany a ochranné
hráze podél vČtších vodoteþí, do kterých se soustĜedí pĜevádČné povodĖové prĤtoky, a to tím více,
þím ménČ se podaĜí zahloubit a rozšíĜit jejich koryta ve spodních úsecích pĜes mČsto a pod mČstem.
PravdČpodobnČ bude nutno z dĤvodĤ zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany ve spodní þásti
zástavby mČsta Litovel tuto ochránit i ze spodní strany proti zpČtnému vzdutí ochrannými hrázemi
nebo ochrannými zídkami.
ZpČtné vzdutí povodĖových hladin pĜi takto uvažované variantČ þ.2 se zúžením inundaþního
území nad mČstem Litovel by nemČlo zasahovat do šíĜky tak daleko, jak je to za stávajícího stavu.
V tomto pĜípadČ nebude nutno zkapacitĖovat stávající mosty a mostky v boþních þástech širokého
údolí, pĜípadnČ i budovat nové inundaþní mostky a propustky ze spodní strany pĤvodního inundaþního
území, které dnes mají odvádČt inundované vody natékající z širokého inundaþního území nad Litovlí,
pĜedevším v levobĜežní þásti údolí.
Poznámka:
V souþasné dobČ se již zpracovává pĜípravná projektová dokumentace (investiþní zámČr)
na Ĝešení protipovodĖové ochrany mČsta Litovel dle GENERELU, tj. dle varianty þ.1 – s proþištČním
a zkapacitnČním stávajících koryt a s obtokovým (odlehþovacím) korytem na severní stranČ mČsta, tj.
v levobĜežní þásti údolní nivy.
Alternativní velkorysejší Ĝešení protipovodĖových opatĜení ve mČstČ Litovli by bylo tĜeba
ovČĜit dalšími podrobnČjšími studiemi s hydrotechnickými výpoþty v nČkolika rĤzných variantách
a podvariantách. Návrhy dílþích úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení lze také
kombinovat tak, aby výsledný návrh byl hydrotechnicky optimální a zásah do zástavby mČsta
a do CHKO Litovelské Pomoraví co nejmenší a rovnČž aby výše investiþních nákladĤ byla pĜijatelná.

4.1.1.12 Odtokové pomČry v údolí Ĝeky Moravy pod mČstem Litovel
Pod mČstem Litovel se prĤtoþný profil inundaþního území ve smČru po toku zužuje vlivem
ohraniþení na obou stranách stávajícími liniovými stavbami procházejícími ve smČru od severozápadu
k jihovýchodu. V levobĜežním mírném svahu širokého údolí probíhá trasa železniþního náspu na trati
ZábĜeh – Olomouc, k níž se pĜimyká obec StĜeĖ, která je proti povodním chránČna odsazenou
obvodovou hrází, jejíž konce se zavazují pĜi severním okraji zástavby do drážního tČlesa. Jižní þást
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zástavby obce a tedy obvodová hráz svým zpĤsobem zasahují zleva do prĤtoþného profilu v údolí
Ĝeky Moravy a inundaþní území tak zužují. Tím se tedy vzdouvají hladiny povodĖových prĤtokĤ
ve smČru proti toku, tedy k mČstu Litovel. SouþasnČ i zástavba obce Lhota nad Moravou a obvodová
ochranná hráz zasahují zase zprava do prĤtoþného profilu a navíc i spojující komunikace mezi obČma
obcemi se silniþním náspem rovnČž zpĤsobují vzdouvání Ĝíþních a inundovaných vod ve zúženém
profilu údolí.
Rozliv Ĝíþních vod do širokého údolí na pravém bĜehu Ĝeky Moravy je v dnešní dobČ rovnČž
omezen již pod mČstem Litovel pĤvodní ochrannou hrází probíhající prakticky podél Mlýnského potoka
(tzv. Malé vody), tj. koryta náhonu na Ĝadu vodních dČl, kde byly a i nadále vČtšinou jsou využívány
spádové pomČry v objektech malých vodních elektráren (MVE). Tato ochranná hráz již od Litovle
chrání zástavbu Ĝady obcí roztroušených v pravobĜežní þásti široké údolní nivy mezi Ĝekou Moravou a
silniþním náspem rychlostní silnice R35 z Olomouce do Mohelnice. Jedná se ve smČru po toku o
lokality: tzv. Litovelské pĜedmČstí, obec ChoĜelice, vzdálenČjší obec Rozvadovice, níže po toku pak
pĜilehlou obec BĜezové a vzdálenČjší obec Unþovice, v profilu další pĜíþné komunikace níže po toku
jde o obec Lhota nad Moravou tČsnČ za pravobĜežní hrází a vzdálenČjší obec Mezice a Náklo, níže po
toku pak obec Hynkov tČsnČ za pravobĜežní hrází a vzdálenČjší obec PĜíkazy, která již prakticky
nebyla pĜi povodních 1997 zasažena záplavou od Ĝeky Moravy. ZmínČná ochranná hráz odsazená od
pravého bĜehu koryta Moravy konþí u obce Hynkov na pravém bĜehu Mlýnského náhonu – pĜed
vtokem do dnes zchátralého objektu MVE Hynkov. Odpad od MVE Hynkov procházející pĜes místní
rybníþek je krátce pod obcí Hynkov zaústČn do druhého ramene Moravy – do koryta tzv. StĜední
Moravy, která je pod obcí nehrázovaná a protéká v lesních pozemcích klikatou trasou v soubČhu
s hlavním korytem Ĝeky Moravy. Teprve až níže po toku, kde do koryta Mlýnského náhonu (do koryta
StĜední Moravy) zaúsĢuje Cholinka, která pak opČt odboþuje od koryta náhonu do údolí Ĝeky Moravy,
probíhá další odsazená hráz na pravém bĜehu náhonu jižním smČrem od lokality U TĜí MostĤ a
zavazuje se do zvýšeného terénu u toku ýastava mezi obcemi SkrbeĖ a Horka nad Moravou. Tato
odsazená hráz pravdČpodobnČ chrání obec SkrbeĖ proti inundovaným vodám z koryta StĜední Moravy
a rovnČž z vlastního koryta Ĝeky Moravy krátce nad obcí Horka nad Moravou. ObdobnČ i obce Horka
a Chomoutov na pravém bĜehu Ĝeky Moravy jsou do jisté míry v dnešní dobČ chránČny proti
inundovaným vodám z Ĝeky Moravy stávajícími ochrannými hrázemi – pĤvodnČ tzv. lesáckými nebo
selskými hrázkami.
ZmínČné obce ChoĜelice, Rozvadovice, BĜezové, Unþovice, Lhota nad Moravou, Náklo,
PĜíkazy, Hynkov, SkrbeĖ, Horka nad Moravou a Chomoutov patĜí mezi Ĝadu obcí pod mČstem
Litovel a nad mČstem Olomouc, které se nacházejí za stávající pravobĜežní odsazenou ochrannou
hrází, resp. ochrannými hrázemi a hrázkami a tudíž jsou dnes proti inundovaným povodĖovým
prĤtokĤm z Mlýnského náhonu (StĜední Moravy) a z Ĝeky Moravy chránČny na pomČrnČ vysoký stupeĖ
protipovodĖové ochrany. VČtšinou byly tyto obce pĜi extrémních povodních (vyšších jak stoletých)
v þervenci roku 1997 také zasaženy vodami z Ĝeky Moravy, které se dostaly za odsazené ochranné
hráze již krátce pod mČstem Litovel, údajnČ buć pĜelitím hrází ve snížených místech nebo
prostĜednictvím jinak porušených hrází. Takto odlehþené vody za ochrannými hrázemi protékaly
soubČžnČ v rozšíĜeném území s polními pozemky a neoþekávanČ ohrozily a mnohdy i zaplavily
zmínČné obce, které jsou v údolní nivČ více þi ménČ vzdáleny od ochranných hrází. V boþních
inundaþních územích se postupnČ od Litovle vzdouvaly pĜelité vody i zvýšenými cestami a silniþními
náspy a natékaly také tam, kde pĤvodnČ nebyly ani oþekávány. Po opravČ a rekonstrukci stávajících
ochranných odsazených hrází po povodních 1997 na pravém bĜehu Ĝeky Moravy by nemČly
v souþasnosti ani vyšší N – leté prĤtoky ohrožovat tyto jmenované obce, pokud nebudou hráze pĜelity
ještČ vyššími vodami nebo hráze nebudou porušeny jiným zpĤsobem (vlivem vytvoĜených nor
po hlodavcích, vyvrácením stromových porostĤ v ochranných hrázích, apod.).
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Za souþasného stavu se pĜedpokládá ochrana tČchto obcí mnohdy až na stoletý prĤtok - ovČĜí
se postupnČ pĜi detailnČjších studiích podrobnČjšími výpoþty a pĜemČĜením stávajících hrází a
okolního terénu v celém rozsahu. V tomto pĜípadČ budou povodĖové prĤtoky v Ĝece MoravČ
pĜevádČny jednak vlastním korytem a jednak inundaþním územím mezi tokem a ochranným hrázemi
na obou bĜezích. Nutno zde poznamenat, že za stávající pravobĜežní hrází pod mČstem Litovel - mezi
hrází a zvýšeným terénem širokého údolí, resp. mezi ochrannými hrázemi na pravém bĜehu
a silniþním náspem stávající rychlostní komunikace do Mohelnice na trase do Hradce Králové, se
nacházejí vedle dostateþnČ chránČných obcí i rozsáhlé polní pozemky, které dnes nejsou ani pĜi
stoletém prĤtoku zaplavovány. Za stávající pravobĜežní hrází se nachází tedy velká plocha
nezaplavovaných polních a luþních pozemkĤ, na kterých by bylo možné akumulovat rovnČž velký
objem inundovaných Ĝíþních vod prostĜednictvím boþních prĤtoþných inundací.
V rámci alternativních návrhĤ týkajících se úprav odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy v široké
údolní nivČ i pod Mohelnickou brázdou a mČstem Litovel (dle alternativy þ. 2) se uvažuje o co
nejvČtší využití údolní nivy Ĝeky Moravy, tj. i na pravém bĜehu, k pĜevádČní alespoĖ þástí extrémních
povodĖových prĤtokĤ územím za stávajícími ochrannými hrázemi, kam by se odlehþovaly vyšší
prĤtoky ĜízenČ pĜes snížené a zpevnČné þásti hrází. Za stávající vysoké hráze by se ve zvolených
místech se sníženou korunou hráze odlehþovaly až vyšší jak dvacetileté nebo padesátileté prĤtoky,
které by transformovaly povodĖovou vlnu nad Q20 až Q50 a snížily by tak kulminaþní prĤtoky
ve vlastním ohrázovaném prĤtoþném profilu a v korytČ Moravy. ýásteþnou akumulací povodĖových
vod v rozsáhlém území za podélnými ochrannými hrázemi a transformací povodĖových prĤtokĤ se dá
pĜedbČžnČ pĜedpokládat i snížení kulminaþních prĤtokĤ pĜes velké mČsto Olomouc. Efekt by bylo
nutné ovČĜit hydrotechnickými výpoþty na matematickém modelu (Povodí Moravy, s.p.). Tato
alternativa þ.2 uvažovaných úprav odtokových pomČrĤ pĜi extrémních povodních by však vyžadovala
urþité úpravy v inundaþním území za stávajícími podélnými ochrannými hrázemi na pravém bĜehu
Ĝeky Moravy v úseku mezi Litovlí a Olomoucí, a to ve formČ vybudování obvodových ochranných hrází
kolem obcí, které se nacházejí za dnešními hrázemi. NČkteré obce výše jmenované, které se
nacházejí tČsnČ za stávajícími hrázemi, by byly obtékány inundovanými vodami a bylo by tĜeba je
obehnat tzv. sekundárními ochrannými hrázemi kolem dokola (obce BĜezové, Lhota nad Moravou,
Hynkov). V tom pĜípadČ by však zde byl pĜi povodních nad Q20, resp. Q50 znemožnČn pĜístup
po stávajících silnicích. NČkteré okrajové obce by vyžadovaly vybudovat ochranné hráze jen v urþitých
snížených územích s tím, že hráze by se zavázaly do pĜilehlých svahĤ širokého Ĝíþního údolí, nebo
do zvýšených silniþních náspĤ (ChoĜelice, Rozvadovice, Unþovice, Mezice, Náklo, PĜíkazy, SkrbeĖ,
Horka nad Moravou, Chomoutov).

4.1.1.13 Omezení nátoku Ĝíþních vod do StĜední Moravy v lokalitČ Hynkov
Koryto Ĝeky Moravy nad a pod obcí Hynkov
Hlavní tok Ĝeky Moravy nad obcí Hynkov se svým meandrujícím korytem proplétá lužními lesy
a cca 250 m nad soutokem jiných ramen je na levém bĜehu situován odlehþovací boþní jez zvaný
Hraneþný. Srubokamenný pevný jez byl vybudován pĜibližnČ v roce 1920.
Koryto Ĝeky Moravy se nad obcí Hynkov spojuje s menším pravobĜežním ramenem Moravy
nazývaným Malá voda, resp. Mlýnský potok (náhon), který svými dalšími vČtvemi nad a pod Litovlí
pĜivádČl vodu na Ĝadu mlýnĤ. Asi 200 m pod soutokem obou ramen je na hlavním toku Moravy nad
obcí Hynkov situován pevný jez Hynkov, od kterého opČt odboþuje na pravém bĜehu Mlýnský potok,
nazývaný též StĜední Morava, který rovnČž pĜivádČl vodu k mlýnĤm budovaným témČĜ v každé pĜilehlé
obci (Hynkov, Horka, Hejþín, ěepþín, Olomouc).
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Vlastní koryto Ĝeky Moravy je v urþité þásti toku krátce pod jezem Hynkov regulované a dále
pod obcí Hynkov již protéká svým klikatým neupraveným korytem širokou údolní nivou, pĜevážnČ
porostlou lužními lesy a loukami. Regulace toku v úseku krátce pod jezem Hynkov byla provádČna
postupnČ od roku 1918 dle potĜeby a dle porušených bĜehĤ pĜi zvýšených stavech. V bĜehové þásti
bylo koryto opevnČno v patČ svahĤ kamennou patkou zajištČnou Ĝadou dĜevČných pilot, o kterou je
opĜen kamenný zához, resp. kamenná dlažba a pohoz.
Neohrázované koryto Moravy lichobČžníkového tvaru má šíĜku ve dnČ tČsnČ pod jezem cca 30
m a dále po toku se zužuje na šíĜku cca 20 až 15 m. Po obou stranách jsou bĜehy a terén porostlé
lužními lesy.
Vzdouvací objekt – jez Hynkov
Z dostupných podkladĤ vyplývá, že pevný jez byl na Ĝece MoravČ u obce PĜíkazy - Hynkov
dobudován v roce 1923, pravdČpodobnČ i s pravobĜežním Mlýnským náhonem, pro energetické
využití Ĝíþní vody a spádových pomČrĤ v lokalitČ Hynkov a rovnČž v dalších obcích níže po toku.
Poslední oprava jezu byla realizována po katastrofální povodni 07/1997 v roce 1998.
Úþelem vodního díla je stabilizace koryta Ĝeky Moravy a vzdouvání vody v Ĝece MoravČ pro
zajištČní pĜítoku vody do pravostranného toku StĜední Moravy, na kterém slouží k odbČrĤm povrchové
vody pro spotĜebu a rovnČž pro energetické využití.
Vtoková þást StĜední Moravy - Mlýnského náhonu
Na pravém bĜehu Ĝeky Moravy tČsnČ nad jezovým profilem odboþuje od hlavního toku opČt
mlýnský náhon – Mlýnský potok, který je nazýván jako StĜední Morava. Vtok do náhonu nikdy nebyl a
v souþasné dobČ není hrazený a dČlení vod do obou koryt pĜi nízkých prĤtocích je regulován pouze pĜi
nízkých prĤtocích stavidlem šíĜky 3,6 m na štČrkové propusti v pravobĜežní þásti jezového pĜelivu.
Asi 140 m od jezového profilu je pĜes koryto StĜední Moravy osazen na lesní veĜejné cestČ
hospodáĜský most ze železobetonové konstrukce o jednom poli s šíĜkou 8 m. Pod mostním profilem
vychází ve dnČ StĜední Moravy spádový stupeĖ, který je od mostního profilu upraven jako balvanitý
skluz z lomového kamene.

Náhon na bývalý mlýn v obci Hynkov
PĤvodní koryto Mlýnského náhonu se vtokem na pravé stranČ Ĝeky Moravy u jezu Hynkov bylo
v horní þásti pod jezovým profilem asi v 70 – tých letech minulého století upravené tak, že krátce nad
odlehþovacím pevným jízkem s pĜelivem do klikatého odlehþovacího koryta bylo hlavní koryto náhonu
napĜímené a na toku tzv. StĜední Moravy se vybudoval hospodáĜský železobetonový most
s balvanitým skluzem, který vyĜešil spádový rozdíl mezi pĤvodním a odlehþovacím korytem.
Odlehþovací klikaté koryto pod odlehþovacím jízkem bylo zaslepeno a odstaveno. Zbývající koryto
náhonu na mlýn v obci Hynkov bylo pĜibližnČ nad profilem hospodáĜského mostu rovnČž zaslepené
zemním tČlesem, po kterém prochází místní zpevnČná cesta a cyklostezka. V úseku níže po toku byl
náhon odstaven z provozu, neboĢ objekt MVE je v devastovaném stavu. RovnČž tČsnČ pĜed vtokem
do objektu MVE v areálu bývalého mlýna bylo koryto náhonu v místČ pĤvodního mostku – lávky
zaslepené zásypem zeminou, zemní hrázkou. V dnešní dobČ do odstaveného koryta náhonu
nenatéká pĜi bČžném stavu Ĝíþní voda z Ĝeky Moravy, resp. ze StĜední Moravy.
Krátce pod jezovým profilem jezu Hynkov odsazená ochranná hráz na pravém bĜehu Ĝeky
Moravy odboþuje dále od koryta Moravy v trase podél pravého bĜehu pĤvodního koryta mlýnského
náhonu, prochází tČsnČ kolem zástavby pĜilehlých venkovských stavení a je zavázána na betonovou
zídku tČsnČ pĜed vtokem na bývalou MVE u bývalého mlýna, kde hráz pro ochranu obce konþí.
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Šterková propust se stavidlovým uzávČrem pevného jezu Hynkov þásteþnČ umožĖuje regulaci
odtoku vod pĜes jez a regulaci nátoku vod do koryta bývalého Mlýnského náhonu - StĜední Moravy,
pĜedevším pĜi nízkých prĤtocích dle platného manipulaþního Ĝádu. PĜi prĤtoku v MoravČ nad jezem
Hynkov do 5,0 m3/s je prĤtok dČlen ve prospČch Ĝeky Moravy. PĜi prĤtoku nad 5,0 m3/s je prĤtok dČlen
ve prospČch StĜední Moravy, pĜiþemž do hlavní Moravy je prĤtok postupnČ zvyšován z 2,5 m3/s až na
prĤtok 20 m3/s, který však v úsecích níže po toku zpĤsobuje ohrožování pĜilehlé zástavby na pravém
bĜehu náhonu v nČkolika dalších obcích.
V rámci samostatné dílþí studie zpracované pro Povodí Moravy, s.p., byly studovány možnosti
regulace nátoku Ĝíþních vod do koryta StĜední Moravy tak, aby i pĜi nižších povodĖových stavech
neškodily níže po toku.
Cílem plánované stavby omezovacího objektu je využít pro tok StĜední Moravy maximální
prĤtok cca 12 m3/s a zvýšit tak prĤtok v hlavním korytČ Ĝeky Moravy pod jezem Hynkov. Tím dojde ke
zvýšení protipovodĖové ochrany obce Hynkov a dále po toku i obce Horky nad Moravou. SouþasnČ
mĤže objekt pĤsobit jako zábrana pĜi chodu ledĤ a usmČrĖovat jejich odplutí hlavním tokem Moravy.
Omezovací objekt, který by Ĝešil rozdČlování prĤtokĤ jednak do hlavního koryta Ĝeky Moravy
pod jezem Hynkov a jednak do boþního koryta tzv. StĜední Moravy, je možné umístit buć pĜímo ve
vtoku do StĜední Moravy – v jezovém profilu nebo tČsnČ nad stávajícím hospodáĜským mostem a
balvanitým skluzem – v místČ odboþení Mlýnského náhonu (dnes zaslepeného) ve vzdálenosti cca
140 m od jezového profilu. Z hlediska lokalizace omezovacího objektu se uvažuje tedy Ĝešení ve dvou
variantách a každá varianta má své výhody a nevýhody jednak z hlediska finanþních nákladĤ na
omezovací objekt a stavební úpravy v jeho okolí, ale pĜedevším s ohledem na budoucí provoz a
údržbu objektu, vlastního vtoku do objektu a rovnČž koryta StĜední Moravy ve vtokové þásti.
Je tĜeba si rovnČž uvČdomit, že pro návrh omezovacího objektu je rozhodující, zda zĤstanou
koryto Mlýnského náhonu a objekt MVE v lokalitČ bývalého mlýna Hynkov nadále odstavené, nebo
zda bude výhledovČ obnoven provoz Mlýnského náhonu a tedy i objektu MVE Hynkov. PĜi
zprovoznČném náhonu a objektu MVE Hynkov lze umístit omezovací objekt hned tČsnČ nad stávající
hospodáĜský most a ten by mohl mít pohyblivý uzávČr menších rozmČrĤ na doplĖování vody do koryta
StĜední Moravy (cca 4 m3/s) do hodnoty 12 m3/s, pĜiþemž pĜi provozu MVE Hynkov se pĜedpokládá
využití hltnosti turbín v hodnotČ cca QT = 8 m3/s. V této studii se uvažuje Ĝešení omezování nátoku vod
do koryta StĜední Moravy dle alternativy B, tj. s pĜedpokladem obnovení pĤvodní MVE v objektu
bývalého mlýna Hynkov.
PĜi alternativČ B – s uvažováním obnovení provozu MVE Hynkov v lokalitČ bývalého mlýna
bude dle varianty þ. 2 navržen tČsnČ nad hospodáĜským mostem menší pohyblivý uzávČr než pĜi
alternativČ A, neboĢ se pĜedpokládá nátok vod do StĜední Moravy níže po toku nejen pĜes popisovaný
omezovací objekt, ale i pĜes obnovený Mlýnský náhon a turbíny, resp. jalovou propust
v rekonstruovaném objektu MVE v areálu bývalého mlýna v obci Hynkov, a to v celkovém souþtovém
množství max. Q = 12 m3/s.
Omezování prĤtokĤ v korytČ StĜední Moravy pod obcí Hynkov by bylo pĜi provozu MVE
Hynkov realizováno pohyblivým uzávČrem umístČným nad hospodáĜským mostem. PĜi provozování
MVE s hltností turbín cca QT = 8 m3/s by protékalo hrazeným profilem nad a krátce pod hospodáĜským
mostem množství cca QS = 4 m3/s.
S ohledem na pĜevádČní plovoucích pĜedmČtĤ mimo náhon, tedy do dalšího úseku koryta
StĜední Moravy, jeví se výhodnČjší omezovací objekt tvoĜený klapkovým uzávČrem ve stĜední þásti
prĤtoþného profilu obdobnČ jako u alternativy A. Oproti alternativČ A s potĜebou pĜevádČní max.
prĤtoku Qmax = 12 m3/s mĤže být u alternativy B – pro pĜevádČní maximálního prĤtoku QS = 4 m3/s
uzávČr užší za pĜedpokladu, že pĜes Mlýnský náhon a objekt MVE Hynkov se pĜevede max. prĤtok
QT = 8 m3/s (turbínami pĜi provozu MVE nebo jalovou propustí pĜi odstavených turbínách v MVE).
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Omezovací objekt nad hospodáĜským mostem mĤže být tvoĜen rovnČž tabulovým uzávČrem
(pro možnost zahrazování do zvyšujícího se prĤtoku), avšak pĜi zvýšených pĜítocích a spuštČné tabuli
se budou nad ní zachytávat a shromažćovat plovoucí pĜedmČty, které se pak mohou splavovat do
Mlýnského náhonu nad vtok a do kašny turbín MVE. Plaveniny bude nutno pak v této lokalitČ
odstraĖovat dle skuteþného stavu a dle potĜeby.
PĜi alternativČ B a variantČ þ.2 s omezovacím objektem jen nad hospodáĜským mostem
bude nutno souþasnČ provést rekonstrukci stávajících ochranných hrází na obou bĜezích Mlýnského
náhonu, resp. pĜedevším na pravém bĜehu náhonu až k objektu bývalého mlýna Hynkov s MVE, neboĢ
pĜi extrémních povodních na Ĝece MoravČ a souþasnČ pĜi odstavené MVE dosáhne hladina v náhonu
témČĜ výšky hladiny nad jezem, nebo i pod jezem Hynkov, pokud nebude v levobĜežní hrázi náhonu
vytvoĜen odlehþovací jízek nebo rybochod ve formČ balvanitého skluzu. Na boþním odlehþovacím
korytČ, pod odlehþovacím jízkem nebo nad korytem rybochodu, bude nutno poþítat s novým
hospodáĜským mostem v místČ kĜížení s místní asfaltovanou lesní cestou. V tomto pĜípadČ by se
rozdČlovalo pĜítokové množství vody z Ĝeky Moravy do tĜech koryt:
1) do StĜední Moravy pod hospodáĜským mostem
2) do Mlýnského náhonu a dále na MVE
3) do rybochodu, resp. do odlehþovacího koryta odboþujícího z náhonu a zaústČného do StĜední
Moravy krátce pod hospodáĜským mostem
Jeden omezovací objekt na StĜední MoravČ v místČ tČsnČ nad hospodáĜským mostem a
úpravy výšky ochranných hrází na obou bĜezích náhonu až k objektu MVE Hynkov by umožĖovaly
maximální využití spádových pomČrĤ (využití vzduté hladiny nad jezem Hynkov a potažmo i v náhonu
a v objektu MVE) i pĜi menších povodĖových stavech.
VariantnČ lze regulovat úroveĖ hladiny v Mlýnském náhonu a nátok vod do koryta náhonu
ještČ druhým omezovacím objektem umístČným v profilu vtoku do náhonu, tj. prakticky ve stejném
profilu jako je omezovací objekt nad hospodáĜským mostem.
PĜi povodĖových stavech v Ĝece MoravČ by se sice tímto objektem dosáhlo snížení hladiny
v korytČ náhonu z dĤvodĤ zabezpeþení protipovodĖové ochrany obce Hynkov (nemusely by se
rekonstruovat – zvyšovat stávající hráze v náhonu mezi omezovacím objektem a MVE Hynkov), avšak
snižovaly by se spádové pomČry v místČ MVE Hynkov, tedy i výkon a výroba elektrické energie.
Nutno podotknout, že druhý omezovací – rozdČlovací objekt na vtoku do samotného
Mlýnského náhonu ve stejném profilu, vedle prvního objektu nad hospodáĜským mostem na rameni
StĜední Moravy, by byl ponČkud finanþnČ nároþnČjší – vČtší pro zajištČní nátoku QT = 8 m3/s do MVE.
Omezovací objekt na vtoku do Mlýnského náhonu by byl spojen s mostní konstrukcí, neboĢ pĜi
obnovení provozu náhonu je nutné pĜemostit náhon v místČ kĜížení stávající lesní asfaltované cesty,
která pĜechází z levobĜežní hrázky náhonu na pravobĜežní odsazenou Moravní hráz ve smČru proti
toku Ĝeky Moravy – do nadjezí jezu Hynkov.
Druhý omezovací objekt, tj. na vtoku do Mlýnského náhonu, by byl zĜejmČ tvoĜen stavidlovými
uzávČry (asi 3 ks po 2 m) umístČnými na návodní stranČ nového hospodáĜského mostu na stávající
lesní cestČ.
PĜi normálním provozu by byla stavidla s ruþním ovládáním vyhrazena nad bČžnou hladinou
v korytČ náhonu a pĜi povodĖových stavech by se souþasnČ všechna tĜi spouštČla. PĜi odstavení MVE
Hynkov z provozu by bylo možné stavidla spustit úplnČ do dna a uzavĜít vtok do náhonu i pĜi stoleté
vodČ. V horní þásti tohoto omezovacího stavidlového objektu se pĜedpokládá železobetonová norná
stČna s hrubými þeslemi, které by zachytávaly plovoucí pĜedmČty a ty by mohly být proplachovány
pĜes klapkový uzávČr nad hospodáĜským mostem dále do koryta StĜední Moravy.
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Výše popisovaná varianta þ. 2 se dvČma omezovacími objekty, jeden nad hospodáĜským
mostem na toku StĜední Moravy a jeden na vtoku do koryta Mlýnského náhonu, by byla zĜejmČ ménČ
efektivní z hlediska technického Ĝešení a z hlediska provozu a rovnČž finanþnČ nároþnČjší. Je však si
tĜeba uvČdomit, že po zprovoznČní Mlýnského náhonu a MVE Hynkov bude nutno vybudovat alespoĖ
lávku pĜes vtokovou þást náhonu, na jejíž návodní stranČ s podpČrnými a dČlícími pilíĜi by bylo vhodné
umístit drážky pro pĜípadné umožnČní provizorního zahrazení vtoku do náhonu.

4.1.1.14 Údolí pod obcí Hynkov ve smČru k obcím Horka nad Moravou a Chomoutov
Inundaþní území na levém bĜehu Ĝeky Moravy zasahuje až k odsazené levobĜežní hrázi
Benkovského potoka, který je zaústČn do Ĝeky Moravy v úseku mezi obČmi lokalitami, pĜípadnČ
až k železniþní trati, resp. k silnici II/446 od obce ŠtČpánov do obce Chomoutov. Na pravém bĜehu
Ĝeky Moravy záplava zasahuje pĜi prĤtoku asi stoleté vody až do polních pozemkĤ pod obcí Hynkov
krátce nad obec SkrbeĖ, která je dnes svým zpĤsobem chránČna þásteþnČ zvýšeným terénem
a rovnČž ochrannou hrází vedenou podél pravého bĜehu StĜední Moravy ve smČru až k vodnímu toku
ýastavČ.
V pĜípadČ velkorysého alternativního Ĝešení úpravy odtokových pomČrĤ s vČtším využíváním
široké údolní nivy Ĝeky Moravy i za stávajícími podélnými hrázemi - dle alternativy þ.2, kdy by byly
obce výše proti toku chránČny sekundárními hrázemi a odlehþené povodĖové prĤtoky by protékaly
po polních pozemcích kolem tČchto obcí, bylo by nutné odstranit alespoĖ spodní þást stávající hráze
u ýastavy tak, aby se odlehþené a inundované vody v tomto území zpČtnČ nevzdouvaly více
do zástavby obce SkrbeĖ. PĜi této alternativČ by tedy bylo nutno každopádnČ vybudovat ochrannou
hráz na severní stranČ obce SkrbeĖ se zavázáním do zvýšeného terénu v jižní þásti obce.
OdstranČním spodního konce stávající hráze na levém bĜehu ýastavy, resp. na pravém bĜehu
Mlýnského náhonu by se vracely výše inundované vody z polních pozemkĤ zpČt do pĤvodního
ohrázovaného prĤtoþného profilu nad obcí Horka nad Moravou.

4.1.1.15 Horka nad Moravou, Chomoutov
Obec Horka nad Moravou souþasnČ s obcí Chomoutov se rozprostírají svým zpĤsobem
nešĢastnČ takĜka ve stĜední a tedy nejnižší þásti údolní nivy na pravém bĜehu Ĝeky Moravy.
V souþasné dobČ jsou obČ obce sice chránČny nízkými ochrannými hrázemi probíhajícími podél toku
Ĝeky Moravy a rovnČž podél tokĤ menších, které rovnČž protékají údolní nivou soubČžnČ s Moravou
(Mlýnský potok, tj. tzv. StĜední Morava), nebo jsou zaústČny do koryta Ĝeky Moravy, resp. Mlýnského
potoka nad nebo pod obcemi (Cholinka, ýastava). Nad obcemi jsou také vybudovány, vČtšinou
pĜi okrajích lesních pozemkĤ, odsazené ochranné hráze, avšak pĜed extrémními povodnČmi nejsou
tyto obce od Ĝeky Moravy chránČny.
Pro ochranu obcí Horka nad Moravou a Chomoutov se nabízí možnost vybudovat prakticky
napĜíþ údolím v území nad obČma obcemi ochrannou zemní hráz nebo zemní val, který by byl
zavázán do zvýšeného terénu v pravobĜežním svahu údolí na jednom konci a do silniþního tČlesa
na silnici II/446 u pravobĜežního pilíĜe stávajícího železobetonového mostu v obci Chomoutov.
Ochrannou hráz lze vést nad obcemi jednak v tČsné blízkosti zástavby obce Horka, pĜi okraji polních
pozemkĤ, tj. od zvýšeného terénu na pravém bĜehu Mlýnského potoka a potoka ýastavy tČsnČ nad
obcí Horka s navázáním druhého konce hráze na zvýšený terén v lokalitČ Ohrada, a jednak
ve velkorysejší trase výše nad obcí Horka v polních pozemcích, tj. od zvýšeného terénu na pravém
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bĜehu potoka ýastava v lokalitČ MČĜiþná s tím, že druhý konec by se navázal na stávající odsazenou
ochrannou hráz u Ĝeky Moravy výše nad lokalitou Ohrada. Tento návrh však pĜedpokládá, že v místČ
kĜížení ochranné hráze s Mlýnským potokem a s ýastavou by byly vybudovány stavidlové omezovací
objekty, které by pĜi povodních omezovaly nátok inundovaných vod z Ĝeky Moravy do dalších úsekĤ
jejich koryt, které procházejí pĜes obec Horku jihovýchodním smČrem.
Další þást pravobĜežní ochranné hráze pod silnicí II/446 pro ochranu obce Chomoutov
na pravém bĜehu Ĝeky Moravy by mČla navázat na pravobĜežní pilíĜ silniþního mostu a pokraþovat pod
silnicí obloukem po polních pozemcích v odsazené trase od Ĝeky Moravy, dále pak podél východního
okraje zástavby obce až pod území s plánovaným rozšíĜením zástavby obce krátce nad zaústČním
ramene Mlýnského potoka, resp. ýastavy do Ĝeky Moravy níže pod obcí Chomoutov. Konec ochranné
hráze by byl po zalomení trasy zavázán do zvýšeného tČlesa silnice II/446. V pĜípadČ, že hladina asi
stoletého prĤtoku bude výše než koruna vozovky silnice v místČ zavázání hráze, bude nutno na druhé
stranČ silniþního náspu zvýšit ochranný zemní val v soubČhu s touto silnicí pro ochranu nové
i stávající starší zástavby v jižní þásti obce Chomoutov. Silnice od Olomouce by byla doþasnČ
neprĤjezdná a pĜehrazena mobilním hrazením. PĜíjezd do obou obcí pĜi extrémních povodních by byl
zajištČn pĜi této variantČ od KĜelova nebo od SkrbnČ.
V návrhu se pĜedpokládá, že ochranná hráz probíhající napĜíþ údolím nad obcemi Horka
a Chomoutov a kolem Chomoutova podél pravého bĜehu Moravy bude protažena tak daleko pod obec
Chomoutov, že zpČtné vzdutí inundovaných vod z Ĝeky Moravy nedosáhne do zástavby obou obcí
ze spodní strany. Spodní strana tedy by mČla být bez ohrázování (nutno ovČĜit po zamČĜení spodního
okraje zástavby s ohledem na hladinu zpČtného vzdutí Moravy od spodního konce ochranné hráze
pod obcí Chomoutov) a omezené prĤtoky v Mlýnském potoku a v ýastavČ by mČly odtékat pĜirozeným
zpĤsobem, obdobnČ jako vnitĜní vody a vody srážkové pĜi povodĖových stavech.
LevobĜežní þást obce Chomoutov by mČla být rovnČž ochránČna novou obvodovou ochrannou
hrází nebo zemním valem odsazeným od okraje zástavby a konce hrází by byly zavázány
na levobĜežní pilíĜ silniþního mostu. Hydrotechnickými výpoþty je nutno ovČĜit výšku hladiny
pĜi stoletém prĤtoku pĜi této variantČ Ĝešení protipovodĖových opatĜení, neboĢ pĜevážná þást vod Ĝeky
Moravy bude prakticky soustĜedČna do tohoto silniþního mostu. Urþitá þást inundovaných vod bude
obtékat levobĜežní þást zástavby obce Chomoutov a do koryta Moravy se bude vracet až
nad soutokem Moravy a Oskavy pĜes bĜehové hrany obou koryt. Pro odlehþení vod z vlastního koryta
nad silniþním mostem by bylo vhodné uvažovat o vybudování alespoĖ dvou dalších inundaþních
mostĤ na silnici II/446 severnČ od obce Chomoutov na levém bĜehu Moravy.

4.1.1.16 ěeka Morava v Olomouci a úsek pod Olomoucí
PĜi takto navrženém systému protipovodĖové ochrany obcí Horka nad Moravou a Chomoutov
v úseku nad Olomoucí, kdy bude podstatnČ omezen prĤtok odlehþených Ĝíþních vod pĜes obČ obce
pĜi povodĖových stavech a Ĝíþní vody budou pĜevádČny pĜedevším korytem Ĝeky Moravy a levobĜežní
þástí údolní nivy na stranČ k Ĝece OskavČ v území až po železniþní traĢ, je tĜeba pĜi prodloužení
odsazené ochranné hráze na pravém bĜehu Moravy pod obcí Chomoutov ovČĜit dosah zpČtného
vzdutí inundovaných vod na pravém bĜehu k zástavbČ obcí Horka a Chomoutov ze spodní strany
inundaþního údolí.
Po extrémních povodních v 07/1997 se v Ĝece MoravČ v tomto území nad Olomoucí zvýšil
u stoletého prĤtoku kulminaþní prĤtok ze Q = 484 m3/s až na Q100 = 551 m3/s. Stávající kapacita
Moravy je udávána asi v hodnotČ 20-ti leté vody Q20 = 384 m3/s. Nejmenší kapacita koryta na území
mČsta Olomouce je pod mČstem, kde dosahuje asi hodnoty cca Q = 200 m3/s. ProtipovodĖová
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opatĜení v Olomouci a rovnČž v ostatních mČstech a obcích na toku Ĝeky Moravy a na jejich pĜítocích
musí zajistit úpravy výustních objektĤ s osazením hradících prvkĤ a se zajištČním pĜeþerpávání
vnitĜních a odpadních vod.
V souþasné dobČ se již realizuje v rámci ETAPY I. stavba protipovodĖových opatĜení
na zkapacitnČní koryta Ĝeky Moravy pro ochranu zástavby mČsta Olomouc ve spodní þásti mČsta, tj.
v úseku od silniþního mostu na ulici Velkomoravské až po železniþní vleþku nad ulicí Holickou
v lokalitČ Hodolany v délce cca 500 m. Zúžený prĤtoþný profil v korytČ Moravy nad a pod stávajícím
pohyblivým jezem v Olomouci bude úpravami rozšíĜen pomocí obtokového koryta s dalším pohyblivým
jezem. S tČmito úpravami odtokových pomČrĤ souvisí i výstavba nového silniþního mostu nad jezem
a další vyvolané investice pro pĜeložku Ĝady inženýrských sítí a zaĜízení v tomto území.
LevobĜežní obtokový kanál má délku cca 533 m a šíĜku 12 m. PĜi celkovém návrhovém
prĤtoku QN = 650 m3/s pĜevede obtokový kanál prĤtok QO = 180 m3/s a pro jezový úsek tak zĤstává
prĤtok QM = 470 m3/s. Hloubka kanálu v podjezí je 7 až 8 m a v nadjezí 7 až 7,5 m. Pod zatravnČnými
svahy, tj. pod bČžnými hladinami bude kanál ohraniþen kamenobetonovými svislými zdmi.
Pro ochranu zástavby mČsta Olomouce proti povodĖovým prĤtokĤm, dle pĜedchozích studií
s ohledem na efektivnost vynaložených investic až do hodnoty QN = 650 m3/s, což je již vyšší jak
stoletý prĤtok (asi Q400), je nutno zabránit nátoku i inundovaných vod z Ĝeky Moravy nad Olomoucí do
zástavby mČsta pomocí ochranné hráze nebo zemního valu umístČného napĜíþ údolím Ĝeky Moravy.
Pokud by byla úroveĖ stávajícího prĤmyslového areálu mezi železnicí a Mlýnským potokem (StĜední
Moravou) pod úrovní hladiny inundovaných vod pĜí výše zmínČném návrhovém prĤtoku v Ĝece
MoravČ, byla by trasována ochranná hráz již nad lokalitou ěepþín od železniþního tČlesa nad
železniþní stanicí ěepþín a dále pak po obvodu zmínČného areálu a podél pravého bĜehu Mlýnského
potoka až k místní cestČ v prodloužení Máchovy ulice. V místČ pĜekĜížení ochranné hráze Mlýnského
potoka tČsnČ nad cestním mostkem bude zĜízen omezovací objekt s tabulovým uzávČrem, který bude
omezovat, pĜípadnČ i zamezovat nátok vod do koryta pod objektem dle potĜeby pĜi zvýšených
prĤtocích, které by ohrožovaly zástavbu níže podél toku StĜední Moravy. Od koryta by hráz kolmo
odboþila a byla by trasována na návodní stranČ místní komunikace tak, aby i pĜi povodních byla
chránČna a mohla zde probíhat doprava a kontrola stavu ochranné hráze. U Ĝeky Moravy by hráz
pĜekĜížila v místČ mobilního hrazení silnici od Hejþína a navázala by se na nájezdovou rampu na
silniþní most pĜes Ĝeku Moravu na silnici II/446. PĜi extrémních povodních bude provoz na silnici II/446
ve smČru na Chomoutov pĜerušen, neboĢ zaplavená silnice bude neprĤjezdná.
RovnČž na levém bĜehu Ĝeky Moravy bude nutno zamezit nátoku vyšších vod nad zmínČným
návrhovým prĤtokem QN = 650 m3/s do zástavby za ochrannou hrází v lokalitČ ýernovír, a to
zvýšením stávající levobĜežní hráze podél zahrad nad novým silniþním mostem. Bude nutno rovnČž
zvýšit a rekonstruovat stávající ochrannou hráz podél levého bĜehu levobĜežního pĜítoku do Ĝeky
Moravy – podél Trusovického potoka až nad železniþní traĢ tak, aby inundované vody nenatékaly za
traĢ a podél ní do níže ležícího zastavČného území. PravdČpodobnČ bude nutno výustní þást koryta
Trusovického potoka mírnČ pĜeložit a odsunout od místní zástavby pro umožnČní zvýšení stávající
hráze na levém bĜehu potoka tak, aby nebylo nutno zasahovat do soukromých pozemkĤ. VariantnČ je
možné zde uvažovat o výstavbČ ochranných zdí místo hrází v úsecích se stísnČnými pomČry.
V úseku Ĝeky Moravy pod silniþním mostem do mČstské þásti ýernovír je koryto Moravy
upravené, avšak pro zvýšení kapacity doporuþujeme jeho proþištČní a snížení dna prakticky v celém
úseku pĜes mČsto Olomouc a v nČkterých dílþích úsecích i rozšíĜení kynety tam, kde je to možné.
ProtipovodĖovou ochranu zástavby v lokalitČ Lazce v úseku pod mostem na pravém bĜehu Ĝeky
Moravy podél místních zahrádek lze Ĝešit v horní þásti pomocí ochranných zdí pĜisazených ke
stávajícím, níže po toku pak zvýšením stávající ochranné hráze až k místní zástavbČ rodinných domĤ
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na ulici Na Letné. V tomto úseku by bylo možné i rozšíĜit stávající kynetu Moravy. Podél ulice Na letné
je možné zvýšit ochranu pouze rekonstrukcí a zvýšením stávajících ochranných zídek podél bĜehové
hrany koryta až k ulici Komenského.
Úpravy ochranných hrází a zvýšení bĜehĤ na levém bĜehu Ĝeky Moravy pod lokalitou ýernovír
budou odviset od zkapacitnČní koryta níže po toku. V horním úseku bude nutno pro ochranu zástavby
zvýšit ochrannou hráz a ve spodním úseku nad ulicí Komenského zvýšit stávající ochranné zídky
jejich rekonstrukcí.
Pro úpravy odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení na toku a podél toku Ĝeky Moravy
níže po toku, tj. pod ulicí Komenského až po železniþní traĢ pod lokalitou Nové Sady, se v souþasné
dobČ zpracovává v rámci etapy II.b a II.a ve firmČ Pöyry Environment a.s. projektová dokumentace
pro územní Ĝízení. V rámci tČchto plánovaných opatĜení bude nutno razantnČji zasáhnout
do prĤtoþného profilu Ĝeky Moravy pĜedevším v úseku mezi ulicí Komenského a zaústČním Ĝeky
BystĜice s tím, že stávající nábĜežní zdi podél historické zástavby budou na obou bĜezích v délce cca
600 m vybourány, koryto se v horní þásti rozšíĜí vytvoĜením prĤjezdných berem nad bČžnou hladinou
a vybudují se pomocí vrtaných pilot nové železobetonové opČrné nábĜežní zdi obložené kamenem.
Tímto jedinČ možným Ĝešením úpravy prĤtoþného profilu toku bude nutno nahradit i stávající nízké
a nekapacitní silniþní mosty na ulicích Komenského a MasarykovČ mosty novými a mírnČ zvýšenými
nad stávající terén. Zásahem do soubČžných komunikací podél Ĝady vysokých domĤ dojde
k jejich zúžení a k realizaci pĜeložek mnoha inženýrských sítí a zaĜízení.
Krátce nad soutokem a v úseku pod soutokem s Ĝekou BystĜicí bude koryto Moravy až po
železniþní vleþku nad ulicí Holickou upraveno proþištČním a rozšíĜením bermy na pravém bĜehu, kde
bude nutno zvýšit ochranu pĜilehlé zástavby pomocí zemní hrázky. Na levém bĜehu ve stísnČných
podmínkách bude zajištČna ochrana pĜilehlého areálu pravdČpodobnČ pomocí ochranných zdí
a zídek.
V rámci etapy II.a se v úseku pod ulicí Velkomoravskou provede rovnČž proþištČní
a prohrábka dna koryta Moravy až po železniþní traĢ. Na pravém bĜehu se v úseku mezi ulicí
Velkomoravskou a ulicí U dČtského domova rozšíĜí berma a zvýší ochrana zástavby pomocí ochranné
zídky. V tomto úseku bude nutno zĜejmČ provést pĜeložku kanalizaþního sbČraþe „C“ a úpravy dalších
inženýrských sítí. Zástavba na levém bĜehu pod ulicí Velkomoravskou bude ochránČna pomocí
ochranných zídek, které se krátce nad ulicí U dČtského domova naváží na ochrannou hráz odboþující
od koryta Moravy po okraji zástavby ve smČru k železniþnímu náspu. PĜedpokládá se snížení levého
bĜehu nad ulicí U dČtského domova a odlehþování povodĖových prĤtokĤ do levobĜežního inundaþního
území ve smČru k železniþní trati.
Provozní areál Povodí Moravy, s.p., závodu StĜední Morava a areál kojeneckého ústavu
na levém bĜehu budou ochránČny podél Ĝeky Moravy pomocí pĜisazené ochranné zídky a na východní
stranČ pomocí ochranných hrází.
RovnČž na pravém bĜehu bude nutno zvýšit ochranu pĜilehlé zástavby nad železniþní tratí
zvýšení stávající ochranné hráze, která bude zavázána do drážního tČlesa.
PĜedbČžnČ se pĜedpokládá, že inundované vody na levém bĜehu budou pĜevádČny pod
železniþní traĢ novým inundaþním mostem, který bude nutno vybudovat v rámci další etapy
protipovodĖových opatĜení v úseku pod železniþní tratí. Zástavba na levém bĜehu pod železniþní tratí
proti inundovaným vodám z Ĝeky Moravy bude chránČna odsazenou ochrannou hrází, která bude
trasována po obvodu prĤmyslových areálĤ až k silnici na Nový DvĤr a pĜípadnČ až za silnici
s navázáním hráze do železniþního tČlesa na trati PĜerov - Olomouc.

Copyright © Pöyry Environment a.s.
4_zprava_OL.doc

strana 51

Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

4.1.1.17 Úsek Ĝeky Moravy od Olomouce po Ĝeku Beþvu
Na pravém bĜehu pod železniþní tratí bude Ĝešena protipovodĖová ochrana zástavby a ýOV
Olomouc až po silnici II/570 rekonstrukcí a zvýšením stávající ochranné hráze. Zástavba v lokalitČ
K NovosadĤm za silnicí je dnes zĜejmČ chránČna silniþním náspem silnice II/435 pĜevýšeným
nad stávajícím terénem (ovČĜí se v další studii po pĜepoþtu hladin).
Krátce pod Olomoucí je koryto Ĝeky Moravy vČtšinou neupravené, silnČ meandrující a pĜírodČ
blízké, bez ochranných hrází, takže inundované vody protékají po polních pozemcích mezi silnicí
II/435 z Olomouce do Kožušan na pravém bĜehu a silnicí z Olomouce z mČstské þásti Nový SvČt
do lokality Nový DvĤr na levém bĜehu.
V pĜípadČ nízkého tČlesa silnice bude nutno pĜedsypat pĜed silniþní tČleso zemní val (hráz)
a ochránit i obec Nemilany pomocí zemní hráze odboþující od silnice II/435 a probíhající podél místní
cesty k zástavbČ obce a kolem ní i pĜes potok Nemilanku s tím, že se hráz zaváže až do zvýšeného
terénu pod obcí Nemilany. Na trase Nemilanky by bylo nutno vybudovat stavidlový objekt.
VariantnČ je možné využít pro ochranu obce Nemilany stávající silniþní násep na silnici II/435
z Olomouce ve smČru k obci Kožušany – ġážaly s tím, že v pĜípadČ nízkého silniþního tČlesa by bylo
nutno rovnČž pĜedsypat pĜed silnici zemní hráz, která by pak mČla ochránit i níže po toku obec
Kožušany.
V levobĜežním inundaþním území pod Olomoucí na spodním konci silnice z Olomouce je
zĜejmČ zaplavován osamocený areál v lokalitČ Nový DvĤr, který je možné ochránit pomocí ochranných
hrázek, resp. ochranných zídek, napĜ. podél silnice a v trase stávajícího oplocení. Ochranu si zĜejmČ
zajistí dle potĜeby majitel areálu.
Níže po toku pak zaplavují inundované vody z Ĝeky Moravy, pĜípadnČ i z levobĜežních pĜítokĤ
– potoka Týneþky, v rozsáhlém levobĜežním území okraj vzdálenČjší obce Grygov, kterou bude nutno
ochránit ze severní a ze západní strany odsazenou (sekundární) hrází.
Za pĜedpokladu realizace alespoĖ nČkterých navrhovaných protipovodĖových opatĜení
s využíváním širších þástí údolní nivy Ĝeky Moravy v horní þásti toku (na území Mohelnické brázdy
a Litovelského Pomoraví) k pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ lze oþekávat, že stoletý prĤtok bude
tak transformován, že inundované vody v pravobĜežním území pod obcí Kožušany by nemČly
zasáhnout až k okraji zástavby obce ġážaly.
RovnČž další obce na pravém bĜehu níže po toku (Charváty, Drahlov, ýertoryje, Bolelouc,
Tuþapy, Dub nad Moravou a Nenakonice) nejsou tak ohrožovány pĜi stoletém prĤtoku, že by je bylo
nutno chránit dodateþným hrázováním. Urþité problémy mohou zpĤsobovat zvyšené prĤtoky na trase
Mlýnského náhonu, který odboþuje na pravém bĜehu Ĝeky Moravy tČsnČ nad pohyblivým jezem
Bolelouc, neboĢ vtok do náhonu není hrazen. VariantnČ se uvažuje o vybudování hradícího objektu
na vtoku do náhonu s tím, že od nČho bude rovnČž vybudována po pravém bĜehu náhonu ochranná
hráz, která se zaváže do zvýšeného terénu. Zabrání se tak vtékání inundovaných vod z pravého
bĜehu Ĝeky Moravy do koryta náhonu pĜi povodĖových stavech.
Toto opatĜení zvýší stupeĖ protipovodĖové ochrany i v další obci VČrovany situované na toku
Mlýnského náhonu. V obci VČrovany bude nutno dodateþnČ ochránit východní okraj nové zástavby
proti inundovaným vodám z Ĝeky Moravy ochrannou hrází, trasovanou po pravém bĜehu potoka
Steklá, který je zaústČn ve spodní þásti obce do koryta Mlýnského náhonu. RovnČž ze spodní strany
obce, pod místním hĜbitĤvkem situovaným na vyvýšeném pahorku, bude nutno ochránit novou þást
zástavby pĜi okraji obce VČrovany, v trase místní polní cesty.
Z obce VČrovany probíhá napĜíþ údolím a pĜes Ĝeku Moravu na mírnČ zvýšeném náspu silnice
do obce Citov. ěeka Morava zde není hrázována a velké vody inundují nad silnicí na oba bĜehy.
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V levobĜežním inundaþním území s polními a luþními pozemky natékají inundované vody až do koryta
tzv. Morávky, která protéká tímto územím od severu od obce ġážaly k obci Citov a obec tak je
v dnešní dobČ pĜi povodĖových stavech na Ĝece MoravČ ohrožována ze severní a západní strany.
Z tČchto dĤvodĤ bude nutno na toku Morávky zajistit nad obcí uzavírací, resp. omezovací objekt,
a na pravém bĜehu Morávky bude nutno vybudovat po západním okraji obce Citov ochrannou hráz až
po spodní konec obce, kde i zde bude nutno v korytČ Morávky vybudovat stavidlový objekt
pro zabránČní zpČtného vzdutí inundovaných vod korytem Morávky jak z Ĝeky Moravy, tak i z Ĝeky
Beþvy.
V pravobĜežní þásti inundaþního území pod obcí VČrovany se nachází pomČrnČ velký rybník
zvaný Hradeþský a menší rybník KĜenovský. Oba boþní rybníky jsou na východní stranČ ohrázovány
a podél okraje probíhá trasa Mlýnského náhonu ve smČru do mČsta Tovaþov. Ve spodní þásti protéká
Mlýnský náhon mezi obČma rybníky a proto bude nutno v rámci protipovodĖových opatĜení umístit
na vtoku do úseku mezi rybníky omezovací stavidlový objekt, který bude omezovat nátok
inundovaných vod z Ĝeky Moravy do koryta náhonu v mČstské þásti trasy. SouþasnČ bude nutno
prodloužit ochrannou hráz od KĜenovského rybníka k náspu místní polní cesty a rovnČž pak v úseku
pod cestou podél pravého bĜehu odlehþovacího koryta v návaznosti na stávající hráz, která pak
pokraþuje jako východní hráz místního rybníka pod mČstem Tovaþov, tj. nad silnicí z Tovaþova
do obce Troubky. Tato hráz pĜekĜíží hlavní silnici II/434 a naváže na levobĜežní hráz podél koryta
jalového odpadu od Mlýnského náhonu. V místČ zaústČní koryta jalového odpadu do Ĝeky Moravy
krátce nad soutokem s Ĝekou Beþvou se vybuduje stavidlový objekt pro zabránČní zpČtného vzdutí
Ĝíþních vod do koryta odpadu a do mČsta Tovaþov. Pro odvádČní inundovaných vod z pravobĜežního
území východnČ od mČsta Tovaþov je nutno na pĜíjezdové cestČ do areálu štČrkovny mezi dvČma
jezery (Skašovským rybníkem a rybníkem Donbas) vybudovat inundaþní most pro odvádČní
inundovaných vod do Ĝeky Moravy z území pod silnicí z Tovaþova do Troubek.

4.1.1.18 Úsek Ĝeky Moravy pod soutokem s Ĝekou Beþvou
Vzhledem k tomu, že za pravobĜežní hrází Ĝeky Moravy v místČ soutoku s Ĝekou Beþvou se
nachází vodárensky využívaná jezera pro zásobování prakticky celého PĜerovska, bude nutno zvýšit
a zpevnit stávající obvodovou hráz kolem jezer podél toku Ĝeky Moravy nad i pod Beþvou.
ObdobnČ bude nutno ochránit druhé vodárenské jezero na levém bĜehu Beþvy a Moravy
jednak proti Ĝíþním vodám z Ĝeky Moravy - tČsnČ pod soutokem s Beþvou a rovnČž proti inundovaným
vodám z Ĝeky Beþvy obtékající obec Troubky - na východní stranČ jezera, tj. pomocí nové ochranné
hráze trasované podél levého bĜehu tzv. Malé Beþvy. Tato hráz by navázala na stávající levobĜežní
hráz na Malé BeþvČ pĜi západním okraji obce Troubky nad jezerem.
Odsazená ochranná hráz na pravém bĜehu Ĝeky Moravy, resp. na pravém bĜehu výustní trati
Ĝíþky Blaty podél obce Lobodice byla v roce 2005 - 2006 rekonstruována, takže pĜedpokládáme, že
byla i zvýšena pro zabránČní nátoku inundovaných vod z Ĝeky Moravy do zástavby na pravém bĜehu.
ObdobnČ by mČly být zvýšeny i hráze na obou bĜezích koryta Mlýnského náhonu ve spodní þásti obce
Lobodice, které se pĜibližuje tČsnČ k Ĝece MoravČ krátce pod obcí Lobodice a Ĝíþní vody z Moravy
pĜi povodních se mohou pĜelévat do koryta náhonu.
ObdobnČ by mČlo být zpČtnČ ohrázováno i koryto výustní þásti Ĝíþky Valová pro zabránČní
zaplavování spodní þásti zástavby obce Lobodice severním smČrem a rovnČž i pro zabránČní
zaplavování obce UhĜiþice situované jižním smČrem. Ve studii se navrhuje vybudování ochranné
hráze ze strany inundaþního území pĜi severním okraji obce UhĜiþice. Ochranná zemní hráz (zemní
val) by se zavázal na obou koncích do zvýšeného terénu.
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Pro ochranu mČsta Kojetín se navrhuje prodloužit stávající hráz na pravém bĜehu Ĝeky
Moravy smČrem proti toku až do prostoru zvaného Obora pod spodním koncem zástavby obce
UhĜiþice a tato hráz by byla po odboþení od koryta Moravy zavázána do levobĜežní hrázky Mlýnského
náhonu a na pravém bĜehu náhonu do zvýšeného terénu tČsnČ pod obcí UhĜiþice. V místČ pĜekĜížení
ochranné hráze pĜes koryto Mlýnského náhonu se vybuduje na náhonu omezovací objekt, který bude
omezovat natékání inundovaných vod z Ĝeky Moravy do mČstské þásti koryta náhonu.
RovnČž ve výustní trati dlouhého Mlýnského náhonu, který má poþátek až u obce Bolelouc,
bude nutno zvýšit bĜehové hrany nebo ochranné hráze na obou bĜezích náhonu pro zabránČní nátoku
Ĝíþních vod z Ĝeky Moravy do okolních pozemkĤ ve mČstČ Kojetín v úseku od hospodáĜského mostu
výše proti toku dle maximální hladiny v Ĝece MoravČ pĜi stoletém prĤtoku.
RovnČž v úseku mezi silnicí I/47 a železniþní tratí bude tĜeba rekonstruovat stávající
pravobĜežní hráz podél Ĝeky Moravy, pokud je pod úrovní hladiny Q100. TČsnČ pod železniþní tratí je
sice na pravém bĜehu vybudována ochranná hráz, avšak pod pĜejezdem je snížena a mĤže zde
natékat voda z Ĝeky Moravy do inundaþního území. Areál ýOV je v inundaþním území ohrázován
obvodovou hrází, avšak vjezd je v úrovni terénu a musí se poþítat s tím, že pĜi povodĖových stavech
bude nutno tento vjezd mobilnČ zahradit dle potĜeby. Nutno zde upravit a pevnit terén pro osazení
mobilního hrazení. Jihovýchodní okraj zástavby mČsta Kojetín je tĜeba chránit pĜed inundovanými
vodami zabránČním nátoku tČchto vod pĜes propustky v drážním tČlese železniþní trati na KromČĜíž
pomocí mobilních zábran.
Spodní okraj zástavby mČsta Kojetín mĤže už být zaplavován vodami z Ĝeky Hané, jejíž koryto
bude nutno v dlouhém úseku proþistit a zkapacitnit.
Rozsáhlé inundaþní území na levém bĜehu Ĝeky Moravy s lesními pozemky je již od soutoku
s Ĝekou Beþvou využíváno pro pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ odlehþených jak z Ĝeky Beþvy
nad soutokem, tj. v úseku pod PĜerovem a nad obcí Troubky, tak i z Ĝeky Moravy pod soutokem, neboĢ
levé bĜehy obou tokĤ jsou vČtšinou v úrovni okolního terénu a nejsou opatĜeny hrázemi. Levý bĜeh
Ĝeky Moravy je opatĜen hrází v úseku až pod železniþní tratí do mČsta ChropynČ. V železniþním náspu
jsou vybudovány inundaþní mosty, kterými se pĜevádí inundované vody níže pod železniþní traĢ.
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Návrhy úprav odtokových pomČrĤ Ĝeky Beþvy a protipovodĖových
opatĜení na toku a podél nČho na území Olomouckého kraje

4.1.2

4.1.2.1 Hydrologické podklady
Aktuální hydrologická data byla pĜevzata ze Studie ochrany pĜed povodnČmi na území
Olomouckého kraje, která se v souþasné dobČ zpracovává v rámci vodohospodáĜského plánování
v oblastech povodí.
Základní údaje podle ýSN 75 1400 - hydrologický profil Teplice nad Beþvou
Hydrologické þíslo povodí

4-11-02-0330

Plocha povodí

1275,99 km2

PrĤmČrné roþní srážky ( 1931 - 80 )

888 mm

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok ( 1931 - 80, 2005 )

15,3 m3s-1

N - leté povodĖové prĤtoky:
N

1

2

5

10

20

50

100

QN 210,00 285,00 515,00 620,00 680,00 740,00 780,00
QN 219,00 317,00 452,00 555,00 659,00 799,00 908,00

let

Období

3 -1

1931-1960

3 -1

2005

ms

ms

Základní údaje podle ýSN 75 1400 - hydrologický profil Dluhonice
Hydrologické þíslo povodí

4-11-02-0700

Plocha povodí

1592,69 km2

PrĤmČrné roþní srážky ( 1931 - 80 )

850 mm

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok ( 1931 - 80, 2005 )

17,3 m3s-1

N - leté povodĖové prĤtoky :
N

1

2

5

10

20

50

100

let
3 -1

Období

QN 229,00 320,00 424,00 490,00 550,00 630,00 685,00

ms

1931-1960

QN 239,00 337,00 466,00 564,00 662,00 792,00 892,00

m3s-1

2005
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Základní údaje podle ýSN 75 1400 - hydrologický profil Morava nad Beþvou
Hydrologické þíslo povodí

4-10-03-1360

Plocha povodí

3577,19 km2

PrĤmČrné roþní srážky ( 1931 - 80 )

724 mm

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok ( 1931 - 80 )

26,6 m3s-1

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok (2005 )

28,2 m3s-1

N - leté povodĖové prĤtoky
N

1

2

5

10

20

50

100

QN 170,00 220,00 315,00 385,00 430,00 475,00 500,00
QN 138,00 182,00 253,00 314,00 384,00 486,00 573,00

let

Období

3 -1

1931-1960

3 -1

2005

ms

ms

Základní údaje podle ýSN 75 1400 - hydrologický profil Morava pod Beþvou
Hydrologické þíslo povodí

4-12-01-0013

Plocha povodí

5208,59 km2

PrĤmČrné roþní srážky ( 1931 - 80 )

762 mm

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok ( 1931 - 80 )

44,1 m3s-1

Dlouhodobý prĤmČrný roþní prĤtok ( 2005 )

45,6 m3s-1

N - leté povodĖové prĤtoky
N

1

2

5

10

20

50

100

let
3 -1

Období

QN 375,00 480,00 610,00 680,00 740,00 780,00 810,00

ms

1931-1960

QN 332,00 402,00 499,00 575,00 653,00 759,00 842,00

m3s-1

2005

4.1.2.2 Povodí Ĝeky Beþvy
Všeobecný popis
Povodí Ĝeky Beþvy s þíslem hydrologického poĜadí 4-11-01 a 4-11-02 o ploše cca 1630 km2 se
rozkládá ve východní þásti hlavního povodí Ĝeky Moravy a je ohraniþeno na severu jižními svahy
Oderských vrchĤ a hlavním hĜebenem Moravskoslezských Beskyd. Povodí je tvarovČ nepravidelné
a výškovČ znaþnČ rozmanité. Zaujímá pĜevážnou þást okresĤ Vsetín a PĜerov, þásteþnČ zabíhá
do okresu KromČĜíž, zanedbatelnČ se týká okresĤ Nový Jiþín a Opava.
Pramenná oblast patĜí k extrémnČ vlhkým územím v našem státČ, stĜední þást povodí je mírnČ
vlhká. Celá Ĝíþní soustava má charakter horských tokĤ. Významnými pĜítoky Beþvy jsou kromČ
Rožnovské Beþvy také Senice, BystĜiþka a JuhynČ.
ěeka Beþva má délku 120 km. Od pramene po soutok s Rožnovskou Beþvou je nazývaná
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jako Vsetínská Beþva (58,8 km), pod soutokem jako Spojená Beþva s délkou 61,2 km. V hlavním
povodí Ĝeky Moravy má mimoĜádný význam, neboĢ svými prĤtoky znaþnČ ovlivĖuje vodnost Moravy.
Všechny její pĜítoky v pramenné oblasti mají bystĜinný charakter, který si ponechávají
i ve svých dolních tratích a podélný sklon Beþvy klesá na 1,2 ‰ až teprve u Hranic na MoravČ. SvĤj
štČrkonosný charakter si však Beþva ponechává v celé délce. Mezi významné pravostranné pĜítoky
patĜí BystĜiþka, Rožnovská Beþva, Veliþka, Jezernice, Hlásanec, Louþka, Trnávka a Strhanec, zleva
pak pĜitékají Senice, JuhynČ, Libuše, Radslavický potok, Luþnice. Povodí pĜítokĤ na území
Olomouckého kraje není tak významné a pĜítoky nemají na hydrologický režim Beþvy významný vliv.
Území kolem Beþvy má charakter kulturní zemČdČlsko-lesní krajiny nivy a teras Ĝeky Beþvy.
Významná mČsta a obce, kterými tzv. Spojená Beþva protéká v zájmovém území jsou Teplice nad
Beþvou, Hranice, Lipník nad Beþvou, Týn nad Beþvou a pĜedevším mČsto PĜerov. Na tato mČsta
podél toku je soustĜedČna hlavní pozornost pĜi návrhu ochranných opatĜení proti povodním.
Na Ĝece BeþvČ se ve sledovaném úseku nachází Ĝada objektĤ s rĤzným využitím (jezy
a mosty). VČtšina mostĤ na BeþvČ je kapacitní. Na toku jsou však i objekty málo kapacitní þi
nekapacitní, což se projevilo i pĜi povodni v roce 1997. PĜedevším jsou to objekty ve mČstČ PĜerov
a silniþní most v obci ýernotín, které jsou zatápČny již pĜi prĤtoku Q20. RovnČž zavČšená lávka pro
pČší v PĜerovČ u tenisových kurtĤ je prvním mostem ve mČstČ, kde v prĤbČhu povodnČ docházelo
k zachytávání plovoucích pĜedmČtĤ, které výraznČ omezovaly prĤtoþný profil. Dalším kritickým místem
v PĜerovČ je stávající železniþní most. PĤvodní vleþkový most ýD níže po toku byl pĜi povodních 1997
stržen a ve stejném profilu byl pak postaven most nový a kapacitní.
Vodní tok Beþva je jedním z nejlépe zachovalých nivních ekosystémĤ údolních Ĝek na stĜední
MoravČ. Jedná se o území, ve kterém se nachází rozsáhlý komplex mrtvých a slepých ramen, lužních
lesĤ, zamokĜených nivních luk, bĜehových nátrží a štČrkových lavic. ěeka Beþva je na nČkolika
úsecích ekologicky velmi cenná a je významným biotopem pro velké množství organismĤ, které jsou
vázány na vodní prostĜedí.
Poklesem prĤmyslové výroby a rovnČž zemČdČlské þinnosti po roce 1989 došlo ke zlepšení
kvality vody v Ĝece, vrátilo se sem mnoho rĤzných živoþichĤ a rostou zde kriticky ohrožené vodní
a mokĜadní rostliny. Zachovala se zde celá Ĝada pĜírodČ blízkých až pĜirozených nivních biocenóz
a jejich lokality byly vymezeny jako ekologicky významné prvky krajiny.
V souþasné dobČ se v zájmovém území nachází nČkolik významných lokalit zaĜazených
do soustavy chránČných území NATURA 2000 vyhlášené na Ĝece BeþvČ v zájmovém území:
-

Beþva – Žebraþka, což je vodní tok Ĝeky Beþvy od Hranic na MoravČ až po severovýchodní
okraj PĜerova s bĜehovými porosty a s komplexem lužních lesĤ a sítí pĤvodních koryt Ĝeky
Beþvy, dále pak lokalita Žebraþka – národní pĜírodní rezervace, listnatý háj v tČsném
sousedství PĜerova obklopený zemČdČlsky využívaným územím.

-

Týn nad Beþvou, kde je pĜírodní památka, kterou tvoĜí soustava þtyĜ drobných tĤní vzniklých
zavodnČním depresí na dnČ štČrkovny v blízkosti obce.

ěeka Beþva hraje rovnČž velmi dĤležitou roli v kostĜe ekologické stability celé krajiny a je
významná pro hydrologickou a klimatickou rovnováhu dané oblasti. Niva Ĝeky Beþvy, která se
vyznaþuje vysokou biodiverzitou, spolu s geologickými zajímavostmi, jako jsou vrásy v Moravské
bránČ nebo rozsáhlé Ĝíþní náplavy u Oseku nad Beþvou vytváĜí nadregionální vodní biokoridor.
ěeka Beþva protéká chránČným krajinným územím s vysokou stabilitou a autoregulací. Podél
toku se vyskytuje Ĝada pĜírodních památek a pĜírodních rezervací.
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Vývoj vodohospodáĜského plánování v povodí Beþvy
PĜed provedenými úpravami byla Beþva považována za divokou Ĝeku. SoustavnČ byla
upravena od svého ústí až po Hrozenkov v tĜicátých letech. Rožnovská Beþva od ústí po Horní Beþvu.
Kapacita koryta není ustálena. Ve volných tratích jsou úpravy na povodnČ pČtileté, v místních
tratích jsou pĜimČĜenČ zvýšeny. Projekty úprav Beþev poþítaly rovnČž s retenþními úþinky nádrží.
Ve Státním vodohospodáĜském plánu z r. 1955 (SVP 55) je uvedeno, že projekty z konce
minulého století pĜedpokládaly vybudování 64 vodních nádrží s retenþním prostorem cca 10 mil. m3.
V programu z roku 1911 je jich už uvádČno pouze šest.
Po povodni v roce 1919 bylo ve studiích znovu vytipováno 8 vodních nádrží v povodí
Vsetínské Beþvy, 8 v povodí Rožnovské Beþvy a dvČ v povodí Spojené Beþvy. Po dalším místním
šetĜení a studiích bylo v r. 1930 vytipováno v povodí Rožnovské Beþvy 5 nádrží s retenþním objemem
2,45 mil. m3, v povodí Vsetínské Beþvy 6 nádrží s retenþním objemem 5 mil. m3 a pod soutokem boþní
nádrž u osady Kamenec. I tato koncepce byla pĜekonána. Dosud byly v povodí Beþvy vybudovány
pouze dvČ vodní nádrže – Horní Beþva a BystĜiþka. ObČ jsou pro snížení objemu velkých vod málo
úþinné a mají jen místní význam.
V SVP 55 bylo uvádČno šest plánovaných údolních nádrží (na MiloĖovském potoce,
na Vsetínské BeþvČ v HovČzí, na Senici u Lužné, na Rožnovské BeþvČ nad Rožnovem
pod RadhoštČm, na Juhyni u Kelþe a na BeþvČ u Teplic nad Beþvou) s celkovou retencí 33,45 mil. m3.
Další þtyĜi nádrže jsou vedeny v katalogu uvažované a pČt nádrží je zaĜazeno v kategorii vedené
v SVP evidenþnČ. Plán opČt nebyl realizován.
Ve SmČrném vodohospodáĜském plánu vydaném v roce 1966 (SVP 66) byl uveden jmenovitý
seznam nádrží podle þasových úrovní jejich vzniku. Do roku 1985 mČla být v povodí Beþvy dokonþena
nádrž na Juhyni v Rejnochovicích, do roku 2000 dvČ nádrže na Rožnovské BeþvČ a na Veliþce,
po roce 2000 bylo uvažováno s nádrží na Vsetínské BeþvČ v HovČzí a na Hutiském potoce. V tzv.
evidovaných nádržích bylo vyjmenováno dalších devČt, žádná z nich nebyla realizována.
PovodeĖ 97 a její dĤsledky
PovodeĖ v þervenci 1997 v povodí Ĝeky Beþvy byla zapĜíþinČna extrémními úhrny srážek
v Moravskoslezských Beskydech a v þásti Hostýnských vrchĤ. Dne 6.7.1997 þinil denní rekordní úhrn
srážek na Lysé HoĜe 234 mm, v období 4.7. – 8.7.1997 zde napadlo 586 mm srážek, za mČsíc
þervenec 811 mm. PĜestože je Lysá Hora za rozvodnicí Beþvy, jsou pĜíslušné údaje charakteristické i
pro situaci v horním povodí Beþvy.
K prudkému vzestupu vodních stavĤ v povodí Beþvy došlo v ranních hodinách v nedČli
6.7.1997. Extrémní úroveĖ stavĤ Beþvy a jejích pĜítokĤ vysoko pĜekroþila již 7.7.1997 rozsahy mČĜení
v automatické monitorovací síti a další vývoj byl pouze odhadován. Velikost prĤtokĤ inundacemi se
nedala odhadnout ani pĜibližnČ. ýást prĤtokĤ z Beþvy v PĜerovČ a pod PĜerovem (v rozsahu 50 - 100
m3/s) se pĜelila do povodí MoštČnky. PovodĖová vlna byla charakteristická svou dravostí, niþivou silou
a katastrofálnČ velkým množstvím splavenin a plavenin.
Okres Vsetín
Povodní byly zniþeny, poškozeny nebo odstaveny nČkteré zdroje pitné vody (prameništČ
Hrachovec, Rožnov pod RadhoštČm, úpravna vody v Jarcové, vodovod Kelþsko, vodovodní potrubí
ve VsetínČ, Jarcové, BystĜiþce, a rovnČž v dalších lokalitách. Byly poškozeny železniþní tratČ, zejména
v úseku Valašské MeziĜíþí – BystĜiþka, dále místní komunikace, byly zniþeny mosty, porušeno
telefonní spojení. Jako dĤsledek povodĖové situace bylo evidováno na 180 sesuvĤ pĤdy. ýervencová
povodeĖ postihla 46 obcí, tj. 60 % obcí okresu Vsetín. Toky ve správČ Povodí Moravy se vylily z bĜehĤ
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na 19,8 km2 území okresu.
Rožnovská Beþva byla znaþnČ poškozena pĜedevším v RožnovČ pod RadhoštČm, znaþná
poškození se týkají koryta vodního toku BystĜiþky, Vsetínské Beþvy i Spojené Beþvy.
Okres PĜerov
PovodeĖ se v okrese projevila rozsáhlými plošnými a hlubokými rozlivy z Beþvy a MoštČnky,
dvČmi kulminacemi a to 7.7. a 20.7.1997. Na povodni se kromČ Moravy podílely i rozvodnČné toky:
Veliþka, JuhynČ, BystĜiþka, Jezernice, Morávka, Valová, Strhanec a DolnonČtþický potok. Zaplaveno
bylo pĜes 18 % území okresu v 50 obcích, bylo evakuováno 3200 osob z 16 obcí, 13 osob pĜišlo
o život. Zcela zniþeno bylo 519 domĤ a 2.452 domĤ bylo poškozených. Výþet není koneþný.
Vysoký stav vody v MoravČ pĜi kulminaci povodnČ v ústí Beþvy a MoštČnky mČl katastrofální
následky pro pĜilehlé území. Rozlivy v soutokovém trojúhelníku Citov – KromČĜíž – PĜerov zasáhly
plochu 150 km2.
PovodeĖ byla pĜíþinou i dalších havárií:
x
x

x
x
x
x
x

došlo k protržení retenþní nádrže v PotštátČ, poškozeny byly vodní nádrže Šišma, Hluzov,
Rouské
bylo zaplaveno nČkolik þistíren odpadních vod, areály rĤzných malých i velkých firem,
PĜerovské strojírny, Teplárny PĜerov, SME, rozvodny elektrické energie a zásobníky a rozvody
plynu, areál ZZN, železniþní stanice PĜerov, atd.
byl odstaven zdroj pitné vody v TovaþovČ,poškozeny vodovodní Ĝady v Troubkách a TovaþovČ
byly poškozeny úseky železniþních tratí a silniþních komunikací
došlo k výpadkĤm zdroje elektrické energie v okresu PĜerov na nČkolik dní
byly poškozeny úseky ochranných hrází, neboĢ v mnoha místech byly pĜelévány vodami
jednak z Ĝeky a jednak z inundaþních území do koryta Beþvy
katastrofálnČ byla zaplavena pĜedevším obec Troubky, která leží za levobĜežní hrází
ve sníženém terénu

4.1.2.3 PĤvodní návrhy protipovodĖové ochrany krátce po povodních 1997
Návrh protipovodĖové ochrany pro Ĝeku - tzv. Spojenou Beþvu vychází dĤslednČ ze zásady
ochránit proti škodlivému úþinku pouze obce ležící v inundaþním území Ĝeky. Ochrana pĜevážné
vČtšiny obcí je Ĝešena jejich þásteþným nebo úplným ohrázováním, pĜiþemž se vČtšinou pĜedbČžnČ
doporuþovalo pĜevýšit kótu korun hrází cca o 0,5 m nad nejvyšší úrovní hladiny povodnČ 07/1997.
I v dnešní dobČ se pĜedpokládá, že urþení koneþného stupnČ ochrany bude pĜináležet obecním
úĜadĤm nebo zastupitelĤm obcí s pĜihlédnutím k porovnání nutných nákladĤ na výstavbu s velikostí
možných vzniklých škod.
Výjimku z tohoto návrhu Ĝešení tvoĜí obce Teplice nad Beþvou a PĜerov, které svým rozsahem
nebo konfigurací terénu neumožĖují Ĝešení protipovodĖových opatĜení komplexním ohrázováním.
ProtipovodĖová ochrana tČchto obcí je optimálnČ navrhována zkapacitnČním jejich mČstských tratí
a dále navržením jednoho až tĜí nových akumulaþních prostorĤ, transformujících povodĖovou vlnu
na pĜijatelný maximální prĤtok, pokud možno v hodnotČ kapacity stávajících koryt a stávajících
jezových objektĤ a mostních profilĤ.
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4.1.2.4 Zhodnocení dĜíve navrhovaných protipovodĖových opatĜení
V hlavním povodí Ĝeky Moravy má Ĝeka Beþva mimoĜádný vodohospodáĜský význam a svými
prĤtoky znaþnČ ovlivĖuje vodnost a vodní režim na stĜedním a dokonce i na dolním toku Ĝeky Moravy.
Odvádí vodu z oblasti Beskyd a z Oderských vrchĤ a z hlediska hydrologického režimu patĜí její
pramenná oblast k extrémnČ vlhkým místĤm na našem území, stĜední þást povodí je pak mírnČ vlhká.
Všechny pĜítoky Beþvy v pramenné oblasti mají bystĜinný charakter, který si ponechávají i ve svých
dolních tratích. Celá Ĝíþní soustava má tedy charakter horských tokĤ. Pro Beþvu je charakteristické
velké kolísání prĤtokĤ s náhlými a rychlými zmČnami, což je zpĤsobeno i charakteristickými
hydrogeologickými podmínkami, kde flyšová souvrství jílovcĤ a pískovcĤ mají relativnČ malou
propustnost a jímavost.
NejvČtší prĤtoky se vyskytují v mČsících bĜeznu a dubnu v dĤsledku tání snČhu, nejmenší jsou
v mČsíci záĜí. PovodnČ s výjimkou podzimu a samotné zimy mohou ovšem nastat kdykoliv. I když byla
postupnČ provedena regulace koryta Ĝeky Beþvy a její tok byl upraven, ve volných tratích jsou úpravy
vČtšinou na prĤtoky v hodnotČ cca Q5 a v místních tratích jsou pak pĜimČĜenČ zvýšeny, dokázala Ĝeka
svou sílu pĜi záplavách v þervenci roku 1997.
Z tČchto dĤvodĤ se vodohospodáĜi dlouhodobČ snaží vytvoĜit v povodí Ĝeky Beþvy pĜimČĜenČ
velký retenþní prostor (cca 90 mil. m3), kde by mohlo docházet k potĜebné retardaci a transformaci
povodĖových prĤtokĤ do neškodných parametrĤ. Limitujícím faktorem zde je kapacita mČstské trati
v mČstČ PĜerovČ, kde vzniká úzké hrdlo v profilu železniþního mostu s prĤtoþností jen asi Q=500 m3/s.
Jako Ĝešení tohoto problému se dlouhodobČ sledovala výstavba velké pĜehradní nádrže
v profilu Teplice nad Beþvou, která by mČla i další vodohospodáĜské využití (zásobování vodou,
plavba atd.). Po roce 1989 se tato koncepce stala prakticky nereálnou a proto byly rozpracovány
v dílþích studiích další variantní návrhy pro úpravu odtokových pomČrĤ Ĝeky Beþvy:
x
x
x

Suchá nádrž (poldr) Teplice
Poldry Hranice a Osek
ZkapacitnČní Beþvy

4.1.2.5 Velká pĜehradní nádrž Teplice
V rámci této pĤvodní varianty bylo postupnČ zpracováno v minulém století nČkolik
prĤzkumných prací a vodohospodáĜských studií pro situování pĜehradní hráze v údolí Ĝeky Beþvy
nad Teplicemi.
Poslední obsáhlejší návrhovou prací je Studie hlavní hráze z prosince 1990, kde je provedeno
struþné shrnutí a vyhodnocení nČkolika pĜedchozích studijních prací. Toto Ĝešení zĤstalo v podstatČ
dodnes platné, protože od té doby se technickým návrhem nikdo podrobnČji nezabýval. Velká nádrž
byla potom vždy jen používána jako srovnávací varianta k dalším alternativním Ĝešením. Jejími
rozhodujícími stavebními objekty jsou zemní hráze a funkþní zaĜízení.
PĜehradní hráz se navrhuje jako sypaná z údolních štČrkĤ se stĜedním tČsnČním
ze sprašových hlín a s opevnČním návodního líce kamenným pohozem. Její levobĜežní zavázání je
v bezprostĜední blízkosti obce Skaliþka. Zavázání do podloží je navrženo jílocementovou tČsnicí
membránou s dotČsnČním kontaktu membrány do podloží kontaktní injektáží. V prostorách zavázání
na obou bĜezích je toto Ĝešení kombinováno s vodorovným tČsnicím prvkem.
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Dále je uvažováno ohrázování obce Hustopeþe a rovnČž rozsáhlé ohrázování v konci vzdutí,
které bylo do projektu doplnČno v polovinČ osmdesátých let. Funkþní zaĜízení pĜehrady tvoĜí dva
hlavní objekty, a to odbČrný a výpustný objekt a bezpeþnostní pĜeliv.
Stavba pĜehrady pĜedpokládá rovnČž provedení dvou rozsáhlých vyvolaných investic pĜeložku dvojkolejné elektrifikované železniþní trati þ. 280 Hranice - Vsetín v úseku Hranice - Valašské
MeziĜíþí a pĜeložku silnice první tĜídy I/35 ( E 442 ) v úseku Hranice - Valašské MeziĜíþí. Jedná se
o velmi rozsáhlé a finanþnČ nároþné stavby, které se svými náklady zhruba vyrovnají výstavbČ vlastní
nádrže a které ve svém dĤsledku znaþnČ pĜispívají k souþasné neprĤchodnosti tohoto projektu.
PĜehradní nádrž je schopna svým velkým retenþním prostorem transformovat návrhovou
povodeĖ až na hodnotu kulminaþního prĤtoku cca 450 m3/s, což by vyĜešilo ochranu celého níže
ležícího úseku Beþvy až po její ústí do Moravy.

Hlavní technické parametry - velká pĜehradní nádrž Teplice
Výška zemní hráze nad základem
m
55
Max. retenþní hladina
Zatopená plocha pĜi max. hladinČ

m n.m.

276,50

ha

1 710
3

80

mil. m

3

60

Celkový objem

mil. m

3

152

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006

mil. Kþ

10 400

Retenþní objem pĜi max. hladinČ
Zásobní objem

mil. m

Návrh velké nádrže je technicky velice komplikovaný a vychází extrémnČ finanþnČ nákladný.
Její prosazení do výstavby je proto v souþasné dobČ nereálné.

4.1.2.6 Poldr Teplice
Po roce 1989 byla koncepce velké nádrže opuštČna a s výstavbou v profilu Teplice se
prakticky pĜestalo poþítat. Teprve po katastrofální povodni v þervenci 1997, která mČla devastující
úþinek na celý Ĝešený úsek toku Beþvy, vznikl návrh suché nádrže, která by alespoĖ þásteþnČ
nahradila velkou nádrž. PovodeĖ 1997 tedy ovČĜila potĜebu retence povodĖových prĤtokĤ, byĢ
i v menší míĜe.
Poldr Teplice je situován pĜevážnČ v levobĜežní þásti údolní nivy Ĝeky Beþvy nad pĤvodnČ
uvažovaným pĜehradním profilem s tím, že þelní hráz je doplnČna boþní hrází vedenou podél stávající
železniþní trati. ObČ hlavní hráze se stýkají v prostoru funkþního objektu pĜibližnČ pod pravým úhlem
a mČly by být sypané pĜevážnČ z místních materiálĤ - aluviálních štČrkĤ získaných v prostoru zátopy.
V pĜíþném profilu jsou hráze navrženy jako homogenní s plošným fóliovým tČsnČním pĜi návodním líci.
Funkþní objekt zajišĢuje pĜevedení nevzduté, nebo jen mírnČ vzduté hladiny v Ĝece
pĜi bČžných prĤtocích a dále regulaci prĤtoku pĜi nástupu povodnČ, jakož i bezpeþné pĜevedení
návrhové povodnČ pĜi selhání nebo ucpání þásti dnových propustí. Objekt se skládá ze þtyĜ
dilataþních blokĤ, z nichž každý obsahuje dnovou propust svČtlého rozmČru 10 x 3,25 m hrazenou
návodním tabulovým uzávČrem a v horní þásti bezpeþnostní pĜepad úþinného rozmČru 10 x 2 m
hrazený klapkovým uzávČrem. Kapacita dnových propustí pĜi maximální hladinČ v nádrži je cca 4 x
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375 =1500 m3/s, tzn. že v pĜípadČ potĜeby je objekt schopen propustit kulminaþní prĤtok prakticky
jakékoliv povodnČ. Za normálního provozu se pĜedpokládá zachycování povodĖových prĤtokĤ
nad hodnotou asi 650 m3/s, tj. pĜibližnČ dnešní hodnota prĤtoku Q20. Manipulaci je možné pĜizpĤsobit
podle aktuální situace na Ĝece MoravČ a pĜípadnČ pozdržet zachycenou vodu v poldru do opadnutí
prĤtokĤ Moravy pod soutokem.

Hlavní technické parametry - poldr Teplice
Výška zemní hráze nad základem

m

12,5

Objem zemní hráze

mil. m

3

1 500

Max. retenþní hladina

m n.m.

264,0

Zatopená plocha pĜi max. hladinČ

ha

700

Retenþní objem pĜi max. hladinČ

3

mil. m

38,0

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006

mil. Kþ

1 900

Výhodou tohoto Ĝešení oproti pĤvodnČ uvažované velké pĜehradní nádrži je zásadní omezení
vyvolaných investic pĜedevším tím, že nebude nutné provádČt pĜeložky silnice 1. tĜídy a železniþní
trati, ani ohrázování obce Hustopeþe nebo konce vzdutí. RovnČž vnitĜní prostor nádrže mezi hrázemi
mĤže být dlouhodobČ využíván k jiným úþelĤm, které však nekolidují s protipovodĖovou ochranou,
a to jak pro stávající zemČdČlskou výrobu v záplavovém území, tak i pro rekreaci v okolí upraveného
Ĝíþního koryta a pĜípadnČ na upravených mírných svazích širokého Ĝíþního údolí.
Jedinou nevýhodou je, že retenþní prostor je ve srovnání s velkou nádrží podstatnČ menší
a nemĤže zajistit transformaci návrhové povodnČ v takové míĜe, která by znamenala neškodný
prĤchod velké vody PĜerovem. K tomu by bylo nutné snížení kulminace až na celkový prĤtok cca 500
m3/s.
Povodí Moravy, s.p., provádí soustavnou pĜedprojektovou pĜípravu pro výstavbu suché
nádrže, v jejímž rámci byla zpracována v roce 2005 jako zatím poslední dokumentace „Studie pĜípravy
stavby Beþva, Teplice - Suchá nádrž“. Pozitivním výsledkem této pĜípravy je fakt, že k pĜipravované
výstavbČ nejsou zásadní pĜipomínky nebo dokonce odpor ze strany dotþených obcí a dalších
relevantních subjektĤ.

4.1.2.7 Poldry Hranice a Osek
ZámČr vybudování dalších dvou poldrĤ na Ĝece BeþvČ vznikl po roce 1997 jako reakce
na katastrofální dĤsledky povodnČ, kdy bylo jasné, že zajištČní potĜebného retenþního objemu
ve velké nádrži není reálné a samotný poldr Teplice není schopen bez dalších doplĖkových opatĜení
zajistit ochranu mČsta PĜerova.
Lokality pro umístČní navrhovaných suchých nádrží jsou vymezeny v širokých þástech údolní
nivy Ĝeky Beþvy, kde i za souþasného stavu dochází k rozlivĤm povodĖových prĤtokĤ, podobnČ jako
v území nad Teplicemi. Horní hranice jejich vzdutí je v obou pĜípadech omezena polohou stávajících
jezĤ, z jejichž horních zdrží je možné poldry napouštČt. PotĜebný retenþní prostor vznikne buć
pĜehrazením celého údolního profilu údolní hrází s doplĖujícím boþním ohrázováním menšího
rozsahu, þímž vznikne údolní nádrž Hranice krátce pod mČstem Hranice, nebo pĜehrazením jen þásti
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údolí mimo vodní tok a rozsáhlejším systémem obvodových hrází, þímž vznikne boþní nádrž Osek.
Hlavní technické parametry - poldr Hranice
Výška zemní hráze nad základem

m

10

Objem zemní hráze

mil. m3

0,586

Max. retenþní hladina

m n.m.

242

ha

602

Zatopená plocha pĜi max. hladinČ
Retenþní objem pĜi max. hladinČ

3

mil. m

19,3

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006

mil. Kþ

1 000

Hlavní technické parametry - poldr Osek
Výška zemní hráze nad základem

m

10

Objem zemní hráze

mil. m

3

1,183

Max. retenþní hladina

m n.m.

225

ha

580

Zatopená plocha pĜi max. hladinČ
Retenþní objem pĜi max. hladinČ

3

mil. m

24,0

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006

mil. Kþ

1 800

Ve studii z roku 2005 bylo prokázáno, že k potĜebnému snížení kulminaþního prĤtoku
v PĜerovČ je zapotĜebí funkce obou navržených poldrĤ souþasnČ s poldrem Teplice. Transformací
povodnČ na BeþvČ dojde i ke snížení kulminací na Ĝece MoravČ v KromČĜíži a pod ní. Systémem tĜí
poldrĤ by tak byla protipovodĖová ochrana Pobeþví kompletnČ vyĜešena. Výhodou tohoto Ĝešení se
jeví možnost Ĝízení odtoku z poldrĤ v každém okamžiku povodĖové situace a jejich vzájemná
spolupráce. PĜi spolehlivé pĜedpovČdní službČ a využití modelu srážko-odtokových vztahĤ, který má
správce toku k dispozici, by tak bylo možné velice sofistikovanČ reagovat na rĤzné srážkové
a odtokové situace a vždy je optimálním zpĤsobem Ĝešit. DostateþnČ velký retenþní objem by byl také
schopen zadržet po urþitou dobu þást povodnČ a uvolnit ji až po opadnutí prĤtoku na Ĝece MoravČ
pod soutokem, což by významnČ pĜispČlo k Ĝešení protipovodĖové ochrany i na dolním toku Moravy.
Nevýhodou popsaného návrhu je jeho znaþná finanþní nároþnost a dále fakt, že
pĜi pĜedbČžném projednávání zámČru narazil na znaþný odpor okolních obcí, na jejichž katastrech by
mČly tyto rozsáhlé stavby ležet. Jejich prosazení do výstavby se tudíž zatím jeví jako problematické.
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4.1.2.8 ZkapacitnČní koryta Ĝeky Beþvy
ZkapacitnČní koryta Ĝeky Beþvy, resp. návrhy úprav odtokových pomČrĤ v celé délce toku
na území Olomouckého kraje s ohledem na zajištČní protipovodĖové ochrany pĜilehlých obcí a mČst
doposud nedostateþnČ chránČných proti povodĖovým prĤtokĤm z Ĝeky Beþvy, jsou jako alternativní
opatĜení v pĜípadČ neprĤchodnosti plánované výstavby suchých nádrží Teplice, Hranice a Osek
nad Beþvou. Koncepce Ĝešení spoþívá ve vyþlenČní a posouzení lokalit s navrhovaným ohrázováním
dotþených obcí, vþetnČ posouzení možností zvýšení prĤtoþné kapacity objektĤ na toku. Cílem je
snížení rozsahu zaplavovaného území podél toku Beþvy pĜedevším v zastavČném území obcí a mČst.
Jedná se tak o srovnávací variantu k návrhu Ĝešení suchých nádrží Hranice, Osek nad Beþvou
a Teplice nad Beþvou, které by byly schopny transformovat povodĖové kulminace a zpožćovat odtoky
Beþvy s ohledem na zlepšení odtokových pomČrĤ na Ĝece MoravČ pod soutokem obou Ĝek a ochránit
tak ohroženou zástavbu v dnešním inundaþním území.
Zvýšení kapacity koryta toku mĤže být dosaženo kombinací nČkolika základních opatĜení:
x
x
x
x
x

ochrana ohrázováním - pĜedevším v obcích
zvýšení prĤtoþné kapacity jezových a mostních objektĤ
obvedení toku – zĜízení obtokových koryt
prohloubení nebo rozšíĜení koryta
Ĝízená záplava dnes ohrázovaných území za stávajícími „primárními“ hrázemi s Ĝešením
ochrany zástavby pomocí tzv. „sekundárních“ ochranných hrází a vytvoĜení dalších
prĤtoþných inundací a boþních prĤtoþných þi neprĤtoþných poldrĤ

4.1.2.9 Struþný popis úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení
na toku Ĝeky Beþvy (alternativa bez poldrĤ Teplice, Hranice a Osek)
Popisován je struþnČ úsek Ĝeky Beþvy od pĜehradního profilu nad Teplicemi u obce Skaliþka
až po soutok s Ĝekou Moravou pod obcí Troubky. O nČco podrobnČji je popis navrhovaných
protipovodĖových opatĜení uvedený v samostatném oddílu tohoto elaborátu pro jednotlivé vytypované
lokality doposud nedostateþnČ chránČné pĜed povodnČmi v povodí Ĝek Moravy a Beþvy na území
Olomouckého kraje.
Obec Skaliþka v úseku Beþvy krátce nad Teplicemi nad Beþvou se rozprostírá v levobĜežním
svahu zužujícího se širokého údolí Ĝeky Beþvy tČsnČ pod pĜehradním profilem plánované pĜehradní
nádrže (poldru) Teplice a v dnešní dobČ není ohrožována ani pĜi extrémních povodních. Koryto Ĝeky
Beþvy nad i pod obcí je prakticky jen mírnČ upravené a neohrázované, takže vyšší stavy vod zasahují
do okolních zalesnČných a polních pozemkĤ na obou bĜezích plynule meandrujícího koryta. BĜehy
jsou vČtšinou stabilizované vzrostlými až pĜestárlými stromy, dno je zaĜíznuté do štČrkového podloží.
Asi o 2 km níže po toku západním smČrem se nachází opČt na levém bĜehu Beþvy obec Ústí,
která byla zasažena pĜi povodních 07/1997 ve spodní þásti zástavby až do prostoru nad místním
kostelem, kde hloubka vody dosahovala hodnoty až asi 1,8 m. Proti povodĖovým prĤtokĤm je nutno
okrajovou þást obce ochránit pomocí ochranné zemní hráze, která by byla zavázána na horním konci
do zvýšeného terénu na severní stranČ obce, vedla by po luþních pozemcích kolem areálu místního
hĜištČ a podél pravého bĜehu levobĜežního pĜítoku Beþvy (Opatovického potoka) až k Ĝece BeþvČ.
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Teplice nad Beþvou jsou v pĜíbĜežní þásti velice ohrožovány pĜedevším v lázeĖském areálu
na levém bĜehu, kde bude nutno podchytit základy lázeĖských objektĤ a podél terasy vybudovat
pomČrnČ vysoká mobilní hrazení. Na pravém bĜehu lze pĜipustit rozliv v pĜilehlých parcích
a prĤjezdnost silnice I/35 by mohla být zajištČna pomocí ochranné zídky trasované podél návodní
krajnice pĜilehlé vozovky. SouþasnČ se pĜedpokládá zkapacitnČní, zahloubení a proþištČní stávajícího
upraveného koryta Ĝeky Beþvy od štČrkových splavenin.
V pĜípadČ protipovodĖových opatĜení ve mČstČ Hranice bez jakékoliv nádrže Teplice budou
tato opatĜení pomČrnČ rozsáhlá a nákladná, i když je zde koryto Beþvy upravené, široké a pomČrnČ
kapacitní. Na pravém bĜehu bude nutno v návaznosti na úpravy podél Teplic zajistit prĤjezdnost silnice
I/35 pomocí vyšších ochranných zdí a nad silniþním mostem na silnici do Teplic se vybudují
za bĜehovou hranou a za stávající nábĜežní zdí ochranné hráze a ochranné zdi pro ochranu pĜilehlé
zástavby. RovnČž na levém bĜehu bude nutno zajistit prĤjezdnost stávající komunikace do Teplic
pomocí ochranných zdí. Pod silniþním mostem se pĜedpokládá zvýšení stávajících ochranných hrází
na obou bĜezích až k pohyblivému jezu, který bude nutno pro zvýšení prĤtoþnosti a pro snížení hladin
nad jezem rekonstruovat rozšíĜením až o dvČ další pole šíĜek po 16 m, pravdČpodobnČ na levém
bĜehu. RovnČž podél obou pravobĜežních pĜítokĤ v nadjezí bude nutno zvýšit nábĜežní zdi
a zabudovat Ĝadu uzávČrĤ a pĜeþerpávacích šachet na stávajících výustech. Ochrana pĜilehlé
zástavby v inundaþním území se zajistí pomocí ochranných hrází na obou bĜezích alespoĖ na stoletý
prĤtok. Ochrana osady RybáĜe v úseku pod jezem je možná pouze pomocí obvodových ochranných
hrází.
Pod mČstem Hranice se pĜedpokládá co nejvČtší využívání stávajícího širokého inundaþního
území pro pĜevádČní a transformaci povodĖových prĤtokĤ. Urþité zbrždČní inundovaných vod by bylo
možné zajistit zdrsnČním prĤtoþného profilu - výsadbou nČkolika pásĤ hustých stromových porostĤ
(pásĤ listnatých lesĤ) situovaných napĜíþ údolím na zemČdČlsky využívaných pozemcích, které by
vytvoĜily jakési vzdouvací pĜepážky (hrázky) a souþasnČ by tvoĜily vČtrolamy.
Okrajovou þást zástavby v obci Týn nad Beþvou na levém bĜehu Ĝeky Beþvy lze Ĝešit pomocí
ochranných hrází a ochranných zdí mezi oplocením zahrad a bĜehovou hranou, pĜípadnČ v trase
stávajících plotĤ.
ObdobnČ okrajovou jižní þást zástavby ve mČstČ Lipník nad Beþvou lze ochránit pomocí
ochranné hráze trasované od silniþního mostu po pravém bĜehu Ĝeky podél oplocených zahrad a níže
pak pomocí odsazené hráze zavázané na spodním konci zástavby do zvýšeného terénu. V tomto
úseku se pĜedpokládá zahloubení dna koryta a odtČžení štČrkových nánosĤ až ke kombinovanému
problematickému jezu Osek. Na jezu se pĜedpokládá rekonstrukce pevné þásti jezu na pohyblivou
þást ve dvou polích po 16 m, které by byly hrazeny segmentovými hradícími prvky.
Pod a pĜedevším nad jezem v rozšíĜených prĤtoþných profilech koryta je nutno þastČji
provádČt odtČžování štČrkových lavic.
Vzhledem k co nejvČtšímu využívání inundaþních území na obou bĜezích nehrázované Ĝeky
Beþvy pro pĜevádČní odlehþených povodĖových prĤtokĤ bude nutno ochránit severovýchodní okraj
zástavby obce OldĜichov pomocí ochranné hráze nebo zemního valu s tím, že na stávající silnici
na Osek nad Beþvou bude tĜeba dobudovat další inundaþní mosty pro pĜevádČní inundovaných vod
do zaplavovaného území pod silnicí. Osada RybáĜe bude chránČna obvodovou ochrannou hrází nebo
zemním valem.
Inundované vody na obou bĜezích údolní nivy v úseku mezi obcemi Radslavice na levém
bĜehu a Prosenice na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy jsou þásteþnČ vzdouvány silnicí, která tyto obce
spojuje a proto bude nutno okrajovou þást zástavby obou zmínČných obcí ochránit nad silnicí pomocí
ochranných zemních hrází. ObdobnČ se ochrání zástavba obce Prosenice na pravém bĜehu a obce
Grymov na levém bĜehu v úseku pod silnicí na stranČ polních pozemkĤ, kde by mČly protékat
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inundované vody Beþvy. Z tČchto dĤvodĤ bude vhodné dobudovat na silnici z Kozlovic do Grymova
další inundaþní mostky, které by sloužily k odvádČní zbytkĤ inundovaných vod z polních pozemkĤ
do potoka Luþnice a do koryta Beþvy.
Nejvíce problematickou lokalitou v údolí Ĝeky Beþvy je mČsto PĜerov, kterým mohou neškodnČ
protékat maximální prĤtoky do hodnoty cca Q = 450 až 500 m3/s, což je v dnešní dobČ asi pČtiletý
až desetiletý prĤtok (Q5 = 466 m3/s až Q10 = 564 m3/s). Na to, že kapacita koryta Beþvy je v tak
velkém mČstČ tak malá, je s podivem, že i novČjší zástavba byla situována až do tČsné blízkosti
k bĜehovým hranám Ĝeky Beþvy. Hustá zástavba je rozvinuta v celé šíĜce údolní nivy na obou bĜezích
Ĝeky Beþvy a zprĤtoþnČní koryta rozšíĜením není prakticky možné a nelze ani vytvoĜit další soubČžné
obtokové rameno.
Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce lávek pro pČší a mostĤ pro silniþní a železniþní
dopravu, které pĜeklenují koryto Beþvy, jsou pomČrnČ nízké, bude nutno ještČ nad mČstem zachytávat
pĜi povodních plovoucí pĜedmČty, které by jinak ucpávaly níže po toku mostní a jezové profily.
Záchytný profil pĜístupný vČtším stavebním strojĤm z místních komunikací se pĜedpokládá pĜedbČžnČ
nad mČstem PĜerov cca v Ĝíþním km 16,500.
Pro zabránČní nátoku inundovaných vod do PĜerova od obce Prosenice na pravém bĜehu
Beþvy pĜes pomČrnČ rozsáhlý lesní útvar Žebraþka se navrhuje vybudování ochranné hráze po okraji
tohoto lesního celku, tj. prakticky podél stávajících cest a oplocení prĤmyslových a jiných areálĤ
v úseku od hlavní silnice I/47 na Prosenici a Lipník nad Beþvou až po ulici Bezruþovu u Ĝeky Beþvy.
Podél ulice Bezruþovy pĜi pravobĜežní hranČ by se ochranná hráz zavázala do stávajících nábĜežních
zdí nebo do odsazených nových ochranných zdí, u nichž se pĜedpokládá úprava a nadvýšení
opČrných zdí s možností zabudování mobilních hrazení na jejich korunČ. V místČ zaústČní potoka
Strhanec by mČla být vybudována vzpČrná vrata pro zabránČní natékání Ĝíþních vod zpČtnČ do výustní
þásti tohoto toku. PĜedpokládá se tedy rovnČž možnost uzavírání vtokové þásti nad PĜerovem tak, aby
nebylo nutno pĜeþerpávat velké množství vnitĜních vod zaústČných do tohoto toku a tedy do Beþvy.
V nČkterých úsecích podél pravobĜežního nábĜeží je možné odsadit ochranné hráze, valy
nebo další ochranné zdi až k železniþní trati. RovnČž v úseku pod tratí ýD je možné vybudovat, pokud
možno co nejvíce odsazené od vlastního koryta, ochranné hráze a ochranné zdi, které by byly
protaženy až pod mČsto PĜerov a u Dluhonic by se navázaly na železniþní násep.
Na levém bĜehu Beþvy nad PĜerovem je nutno ochránit pĜilehlou zástavbu lokality Kozlovice
pomocí ochranné hráze. Pro zamezení vybĜežování vod z koryta Beþvy do zástavby PĜerova na levém
bĜehu se uvažuje o rozšíĜení kynety a zvýšení stávající ochranné hráze v úseku pod nemocnicí.
Ve stísnČných podmínkách bude nutné místo ochranných hrází budovat podél bĜehĤ pĜed zástavbou
ochranné zdi s mobilními hradícími prvky nad úrovní okolního terénu. Je nutné poþítat i s utČsĖováním
propustného podloží hrází a zdí s možností odþerpávání podzemních vod pĜi zvýšených jejich
hladinách v zastavČném území za hrázemi. V úsecích s opČrnými nábĜežními zdmi je možné tyto
upravit pro umožnČní nadvýšení pomocí mobilních hradících prvkĤ. Ve vhodných úsecích je možné
vybudovat od koryta odsazené ochranné zemní valy s ochrannými zdmi a s mobilními hradícími prvky
až po železniþní traĢ. Pod železniþní tratí se uvažuje o vybudování ochranných hrází v kombinaci
s ochrannými zdmi v trasách stávajících oplocení prĤmyslových areálĤ s tím, že se zaváží pod
mČstem PĜerov do hrázového systému pĤvodních odkališĢ. Pod PĜerovem se pĜedpokládá opČt
využívání širokých inundaþních území na obou bĜezích pro pĜevádČní odlehþených povodĖových
prĤtokĤ.
V každém pĜípadČ se doporuþuje realizace proþištČní a zahloubení koryta Beþvy pĜes celé
mČsto PĜerov a pĜedevším pravidelné odtČžování štČrkových lavic v korytČ pod jezem PĜerov. RovnČž
je nutné upravit a rozšíĜit nízký železniþní most o další pole na pravém bĜehu a krátce pod ním rovnČž
na pravém bĜehu rozšíĜit pohyblivý jez o další jezové pole šíĜky 16 m hrazené segmentem s klapkou.
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S tím souvisí i Ĝada vyvolaných pĜeložek inženýrských sítí a zaĜízení v blízkosti koryta Beþvy.
V první ĜadČ však bude nutno ve mČstČ PĜerov postupnČ budovat na stávajících kanalizaþních
a jiných výustech, zaústČných do koryta Beþvy uzávČry (zpČtné klapky nebo stavítka) v pĜíbĜežních
šachtách, které by byly uzpĤsobeny pro možnost pĜeþerpávání vnitĜních vod do koryta Beþvy pĜi
zvýšených vodních stavech. I pĜi menších prĤtocích totiž zpČtnČ natékají Ĝíþní vody do trubních
a jiných svodĤ, kterými se dostává voda až do podzemních þástí pĜilehlých budov a kanalizacemi
do snížených míst za nábĜežními zdmi a ochrannými hrázemi.
Pod mČstem PĜerov se nadále pĜedpokládá využívání širokého levobĜežního inundaþního
území s polními pozemky pro pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ v území mezi Ĝekou Beþvou
a obcí Henþlov ve smČru k obcím Troubky, pak níže po toku k obci ZáĜíþí, k Chropyni a KromČĜíži.
Proto bude nutno dobudovat ochrannou hráz kolem areálu ýOV PĜerov na levém bĜehu Beþvy
krátce pod PĜerovem. RovnČž bude nutno ochránit severní a západní stranu zástavby obce Henþlov
pomocí nízké ochranné hrázky vybudované v trasách stávajících polních cest.
Obec Troubky by mČla být dostateþnČ chránČna proti zbytkĤm Ĝíþních vod pĜímo od koryta
Beþvy, avšak proti inundovaným vodám je nutno vybudovat již krátce po povodních plánovanou
ochrannou hráz z východní a jižní strany obce. V pĜípadČ budování obchvatu pod obcí Troubky
na silnici II/434 se dá þásteþnČ využít silniþního tČlesa k protipovodĖové ochranČ ze spodní strany
obce, avšak v inundaþním území mimo obec by bylo nutno na trase kĜížící proudnici inundovaných
vod vybudovat nČkolik inundaþních mostĤ nebo pĜímo estakádu pro zabránČní dalšího vzdouvání vod
v polních pozemcích. Inundované vody pak protékají pod obcí Troubky širokým zalesnČným územím
v jižním smČru do povodí MoštČnky, tj. k Chropyni a ke KromČĜíži.
Velice dĤležitým opatĜením se jeví ochrana stávajících jezer štČrkovištČ na obou bĜezích Ĝeky
Moravy u soutoku s Beþvou – dĤležitých vodních zdrojĤ pro vodárenské úþely a pro zásobování
pitnou vodou mČsta PĜerova a dalších obcí v širokém okolí. Vodárenská jezera by nemČla být
zaplavována ani stoletými prĤtoky z obou Ĝek. Proto bude nutno zvýšit, rekonstruovat a pĜípadnČ
dobudovat ochranné hráze kolem jezer jak ze strany od Beþvy, tak ze strany od Moravy.
K pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ se poþítá rovnČž s inundaþním územím na pravém
bĜehu Ĝeky Beþvy krátce pod PĜerovem. Proti zaplavování snížené þásti obce Rokytnice za tratí ýD je
nutno stávající propustky a mostky v drážním tČlese upravit tak, aby je bylo možné pĜi povodních
provizornČ z návodní strany zahradit mobilním hrazením. PĜi návodní stranČ silnice z Rokytnice
do CísaĜova bude nutno zĜídit v soubČhu se silnicí ochrannou hrázku tak, aby inundované vody silnici
nepĜelévaly a nezaplavovaly zmínČné obce ve sníženém terénu. Hrázka se naváže na stávající
odsazenou ochrannou hráz na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy. Inundované vody by se pak mČly vracet
z polních a lesních pozemkĤ v území nad a pod silnicí II/434 z Tovaþova do Troubek
až do neohrázovaného koryta Ĝeky Moravy tČsnČ nad soutokem s Beþvou. Z tČchto dĤvodĤ bude
nutno dobudovat v silniþním náspu zmínČné silnice II/434 další inundaþní mosty pro odvádČní
inundovaných vod do sníženého terénu pod silnicí a do Ĝeky Moravy nad soutokem.
Struþné zhodnocení tohoto variantního Ĝešení protipovodĖových opatĜení podél Ĝeky Beþvy:
Snad jedinou velkou výhodou tohoto výše popsaného Ĝešení je jeho menší finanþní nároþnost
než pĜi alternativČ s poldry Teplice Hranice a Osek. Odhad nákladĤ na všechny popsané úpravy
a rekonstrukce vychází podle pĜedchozích studijních prací zhruba o polovinu
menší než
pĜedpokládané náklady na výstavbu tĜí plánovaných poldrĤ, které by však elegantnČji vyĜešily stávající
problematické odtokové pomČry na toku Ĝeky Beþvy, ale i potažmo na dalším toku – na dolním toku
Ĝeky Moravy pod zaústČním Beþvy.
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Naopak velkou nevýhodou je obrovský rozsah navržených opatĜení, zejména liniových staveb
ochranných hrází a zdí - jedná se o více než 22 km hrází, zdí a mobilních stČn. Nástup povodnČ
na BeþvČ je ze zkušenosti velmi rychlý, takže þas pro montáž mobilních protipovodĖových stČn se
bude poþítat pouze na hodiny. V této lhĤtČ by se musely mobilizovat poþetné a vyškolené montážní
þety vþetnČ potĜebné techniky, které by ve spolupráci s mČstskou policií zajistily vyklizení nábĜeží
a ulic ústících na nábĜeží, navezení hradicích prvkĤ ze skladĤ a výstavbu mobilního hrazení, vþetnČ
uzávČrĤ na komunikacích. PĜedpokládá se rovnČž nutnost intenzivní ostrahy pro zabránČní odcizení
nebo poškození mobilního hrazení nepovolanými osobami.
Velkou nevýhodou je také nemožnost transformace povodĖových prĤtokĤ, které odtékají
rychleji ve srovnání s variantami pĜi využití poldrĤ, a nemožnost ovlivĖování situace na soutoku Beþvy
a Moravy a pod soutokem. V neposlední ĜadČ je složitČjší a nákladnČjší údržba hrází, zdí a hrazení.
S ohledem na rychlý nástup povodní na Ĝece BeþvČ se však dá uvažovat s návrhem takových
ochranných zdí, které by byly jako pevné trvale nad úrovní okolního terénu, alespoĖ do výšky tzv.
parapetních zdí (cca 1,2 m nad stávajícím nebo upraveným zvýšeným terénem) a další hradící výška
by byla hrazena pomocí mobilních hradících prvkĤ, tedy napĜíklad až nad úrovní hladiny dvacetiletého
prĤtoku, pĜípadnČ i vyššího. Parapetní trvalé ochranné zdi by mohly být vhodnČ zaþlenČny do okolní
zástavby podél nábĜežních zdí, architektonicky upraveny a ozelenČny popínavkami a doprovodnou
výsadbou okrasných kĜovin. ýasem by ani nebylo poznat, že podél bĜehĤ nČjaké zdi jsou.

4.1.2.10 Obecné zhodnocení uvažovaných návrhĤ úprav odtokových pomČrĤ na BeþvČ
Ze studijních prací vyplývá, že žádná ze zpracovaných variant nevyhovuje zcela buć
podmínkám požadované protipovodĖové ochrany nebo hlediskĤm pĜijatelnosti potĜebných trvalých
zásahĤ a ovlivnČní okolí jak v krajinČ tak i v dotþených mČstech a obcích. Je proto zapotĜebí
navrhnout optimální kombinaci jednotlivých prvkĤ z rĤzných variant, která by v maximální míĜe
zachovala jejich pĜednosti a co nejvíc potlaþila negativní dĤsledky.
Takovým Ĝešením se zdá být kombinace suché nádrže Teplice nad Beþvou
a zkapacitnČní navazujícího úseku Ĝeky Beþvy na transformovaný prĤtok o velikosti 650 m3/s.
Pro volbu využití suchého poldru Teplice mluví hned nČkolik dĤvodĤ:
x
x
x
x

je nejvČtší ze všech uvažovaných suchých nádrží, takže má nejvČtší retenþní úþinek
leží nejvýše proti toku Ĝeky, takže jeho úþinek se projeví pĜíznivČ na celém posuzovaném
úseku
jeho pĜedprojektová pĜíprava je v pokroþilejší fázi ve srovnání s ostatními lokalitami a pĜi
projednávání se jeví jako pĜijatelné Ĝešení pro dotþené obce a další subjekty
je k dispozici velké množství využitelných projektových podkladĤ poĜízených pĤvodnČ pro
velkou pĜehradní nádrž Teplice

Pro zvažování jednotlivých variant je dĤležitá základní informace, že kapacita všech jezĤ
na toku Ĝeky Beþvy v úseku od pĜehradního profilu nad Teplicemi až po soutok s Ĝekou Moravou se
pohybuje v rozmezí 700 - 780 m3/s a odpovídající kapacitu mají i všechny úseky koryta Beþvy v jejich
nadjezí. To pĜibližnČ odpovídá hodnotČ transformovaného prĤtoku pod poldrem Teplice, kdy pĜímo
v profilu Teplice se vypouští maximálnČ 650 m3/s a vlivem mezipovodí se prĤtok nad PĜerovem mĤže
zvýšit na hodnotu cca 700 m3/s. Z toho vyplývá, že pro pĜevedení transformované povodnČ není nutné
uvažovat s jakoukoliv rekonstrukcí jezĤ. Kapacity v podjezí jsou sice vČtšinou nižší než v nadjezí,
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avšak úseky pod jezem je nutno Ĝešit vždy samostatnČ dle potĜeby ochrany v území níže po toku
a v návaznosti na jezový profil. Nesmí v žádném pĜípadČ dojít k situaci, že z málo kapacitního koryta
nad jezem se odlehþí povodĖový prĤtok kolem jezu do ohrázovaného zastavČného území pod jezem.
Rozsah lokálních opatĜení na toku Ĝeky Beþvy dle uvedeného popisu úprav odtokových
pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení bez poldru Teplice mĤže být zredukován pĜi variantČ s poldrem
Teplice s ohledem na snížení kulminaþního prĤtoku po transformaci v poldru, tj. z hodnoty 950 m3/s
na hodnotu až 650 m3/s.
Konkrétní návrhy úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení budou pak Ĝešeny
v dalších studiích nebo v pĜípravných projektových dokumentacích k jednotlivým etapám a stavbám
po zpracování hydrotechnických výpoþtĤ prĤbČhĤ hladin na toku Ĝeky Beþvy a pĜedevším
po rozhodnutí o postupu dalších prací na pĜípravČ staveb dle vybrané alternativy a varianty.
ObecnČ lze pĜedbČžnČ konstatovat, že pĜi alternativČ s výstavbou poldru Teplice bude
pĜedevším soustĜedČna pĜevážná þást investic a stavebních prací do nejdĤležitČjší stavby – poldru
Teplice v jedné lokalitČ. Rozsah potĜebných protipovodĖových opatĜení v obcích a mČstech na toku
a podél toku Ĝeky Beþvy bude daleko menší a snazší, bude nutno budovat ménČ nových ochranných
hrází a ochranných zdí. Tyto nové hráze budou nižší a stávající hráze se budou zvyšovat ménČ, než
pĜi alternativČ bez poldru Teplice. Zásah do obecních a soukromých pozemkĤ v obcích a v mČstech
podél toku bude rovnČž menší a zásah do stávajících objektĤ na toku (jezĤ a mostĤ) bude rovnČž
menší nebo žádný. Bude co nejvíce využita kapacita stávajících objektĤ a stávajícího koryta Beþvy,
v nČkterých úsecích se vylouþí inundace, pĜípadnČ se þetnost zaplavování okolních pozemkĤ sníží.

4.1.2.11 Návrh lokálních protipovodĖových opatĜení pĜi variantČ s poldrem Teplice
Poldrem Teplice se ztransformuje dnešní stoletý prĤtok Q100 = 908 m3/s na celkovou hodnotu
cca Q = 650 m3/s, þímž se co nejvíce využije kapacita stávajícího koryta Ĝeky Beþvy a kapacity jezĤ a
mostních profilĤ. V úsecích s menší kapacitou bude nutno realizovat lokální protipovodĖová opatĜení
(proþištČní koryta, prohrábky dna koryta, zvýšení stávajících bĜehĤ a ochranných hrází) pro ochranu
pĜilehlé zástavby v bĜehové þásti a v inundaþních územích na obou bĜezích toku.
Struþné shrnutí protipovodĖových opatĜení na toku Ĝeky Beþvy v lokalitách v úseku
pod poldrem Teplice až po soutok s Ĝekou Moravou.
Hranice
RovnČž v Hranicích bude rozsah protipovodĖových opatĜení snížen, bude menší zásah
do stávajících nábĜežních zdí a ochranných hrází, nebude nutno rekonstruovat silniþní most do Teplic
a rozšiĜovat stávající jezový profil tČsnČ nad ýOV Hranice, apod.
Levý bĜeh:
- prostor SadĤ ýs. legií bude chránČn zvýšením stávající zídky
- nebude nutno rozšiĜovat silniþní most o další pole
- mezi silniþním mostem do Teplic a pohyblivým jezem Hranice se jen navýší stávající hráz
pomocí ochranných zídek (parapetních) z dĤvodĤ pĜevýšení nad návrhovou hladinou
- nebude nutno pĜistavovat další jezová pole u stávajícího jezu
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Pravý bĜeh:
- nad silniþním mostem do Teplic se zvýší stávající terén zemní ochrannou hrázkou
a sloupková výplĖ betonových parapetních zídek se nahradí pevnou zídkou z betonu
- pravobĜežní hráz v úseku mezi silnicí a jezem bude rovnČž navýšena o parapetní zídku
podél zpevnČné cyklistické stezky
- bĜehy na pravobĜežních pĜítocích se zvýší a upraví dle zpČtného vzdutí maximální
návrhové hladiny
- osada RybáĜe u Hranic bude chránČna nižší hrázkou podél toku Beþvy a konce se zaváží
do zvýšeného terénu ve smČru k Drahotuším
Týn nad Beþvou
Obec leží na levém bĜehu Ĝeky Beþvy pod hradem Helfštýn. Severní þást obce v blízkosti
Beþvy je ohrožována už pĜi pČtiletém prĤtoku. Navrhované ohrázování Ĝeší ochranu dnes zaplavované
þásti obce. Hráz je trasována vnČ oplocení jednotlivých parcel podél Ĝeky Beþvy a podél polních cest.
Lipník nad Beþvou
Jižní þást zástavby mČsta je dnes zaplavována pĜi prĤtoku cca dvacetileté vody. Osady
v bezprostĜední blízkosti Beþvy - PĜední Mlýn a Závodí jsou zaplavovány již pĜi Q5. Severní þást obce
Nové Dvory je ohrožována pĜi Q20. Jižní þást zástavby Lipníka ohrožována podél celé soubČžné
pĜilehlé ulice bude chránČna od pĜemostČní Ĝeky ochrannou hrází trasovanou po hranici pozemkĤ
a zavázanou do zvýšeného terénu.
ProþištČním koryta Ĝeky Beþvy nad jezem Osek se dosáhne zkapacitnČní toku
a nepĜedpokládá se budování protipovodĖových opatĜení kolem pĜilehlých obcí Závodí a Nové Dvory.
Osek nad Beþvou
PĤvodnČ uvažovaná rekonstrukce stávajícího kombinovaného jezu se v této variantČ
nenavrhuje, ale nadále se sleduje prohloubení a proþištČní koryta Beþvy nad jezem pro zvýšení jeho
kapacity a omezení rozlivĤ.
V obcích níže po toku - Grymov, RybáĜe, OldĜichov, Prosenice, kde došlo pĜi povodni v roce
1997 k úplnému nebo þásteþnému zaplavení zástavby, se v této variantČ nenavrhují žádná opatĜení,
protože leží mimo dosah hladiny transformovaného návrhového prĤtoku.
PĜerov
MČsto PĜerov je kritickým místem pro pĜevedení povodní na BeþvČ, protože jeho hustá
zástavba, která je rozvinuta na obou bĜezích Ĝeky Beþvy, je ohrožována pĜedevším nedostateþnou
kapacitou v profilu železniþního mostu a pohyblivého jezu. Zvýšené vzdutí hladin potom zpĤsobuje
zaplavení obytných þástí i prĤmyslových areálĤ na obou bĜezích údolní nivy.
Hladina návrhového prĤtoku pĜi transformaci v poldru Teplice zĤstává v podstatné þásti
mČstské trasy toku pod úrovní nábĜežních zdí nebo hrází, pĜípadnČ jen mírnČ pĜesahuje pĜes jejich
koruny. PĜi této variantČ jsou navrhována opatĜení pĜevážnČ v prostoru bĜehové hrany, aby nábĜežní
komunikace mohly zĤstat volné a prĤjezdné i pĜi povodních. PĤjde tedy o rekonstrukci stávajících
nábĜežních a parapetních zdí nad terénem, kde se výplĖ nahradí pevnou a nepropustnou zídkou
z pohledových betonĤ.
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Poþítá se rovnČž s úpravou pravobĜežního pole železniþního mostu a se zvýšením jeho
prĤtoþné kapacity proþištČním koryta Beþvy jak nad mostem a pohyblivým jezem, tak i pod stávajícím
jezem. PĜi variantČ s poldrem Teplice nebude nutno rozšiĜovat stávající jezový profil jezu PĜerov
o další jezové pole a navrhované ochranné hráze a ochranné zdi a zídky budou v celém úseku Beþvy
pĜes mČsto PĜerov nižší a kratší, resp. v nČkterých úsecích nebude nutno žádné hráze a zdi budovat.
Kolem obce Henþlov nebude nutno budovat ochranné hrázky, neboĢ transformovaným
prĤtokem v poldru Teplice by nemČlo docházet k zaplavování polních pozemkĤ na levém bĜehu Ĝeky
Beþvy ve smČru až k zástavbČ této obce.
Troubky
I po výstavbČ poldru Teplice se pĜedpokládá odlehþování povodĖových prĤtokĤ z koryta Ĝeky
Beþvy do levobĜežních polních pozemkĤ nad obcí Troubky, takže zástavba celé obce, situované
ve sníženém území za levobĜežní hrází Ĝeky Beþvy, bude muset být i tak chránČna obvodovou
ochrannou hrází obdobnČ jako u varianty bez poldru Teplice, avšak s nižšími ochrannými hrázemi
a pravdČpodobnČ i s menším rozsahem odvodĖovacích pĜíkopĤ a þerpacích stanic.
SouþasnČ se také pĜedpokládá úplná ochrana vodárenského jezera štČrkovištČ na levém
bĜehu Ĝeky Beþvy pod obcí Troubky.

4.1.2.12 ZávČreþné vyhodnocení
V poslední dobČ byly studovány dvČ základní alternativy Ĝešení protipovodĖové ochrany Pobeþví:
-

Alternativa þ. 1 – lokální ochrana zástavby podél toku Ĝeky Beþvy bez poldru Teplice
a s nutnou rekonstrukcí stávajících jezĤ a nČkterých mostních objektĤ (s náklady hl. II – VIII
v hodnotČ cca 2.300 mil. Kþ)

-

Alternativa þ. 2 – lokální ochrana zástavby podél toku Ĝeky Beþvy bez rekonstrukce jezĤ,
avšak s poldrem Teplice (s náklady hl. II – VIII v hodnotČ cca 2.706 mil. Kþ)

-

Alternativa þ. 2 – Ĝešení protipovodĖových opatĜení podél toku Ĝeky Beþvy pĜi výstavbČ poldru
Teplice je sice asi o 406 mil. Kþ dražší než alternativa þ. 1 – bez poldru Teplice, avšak
vykazuje podstatné koncepþní a provozní výhody.
Rozsah potĜebných protipovodĖových opatĜení v obcích a mČstech na toku a podél toku Ĝeky
Beþvy bude daleko menší a snazší, bude nutno budovat ménČ nových ochranných hrází a
ochranných zdí. Tyto nové hráze budou nižší a rovnČž stávající hráze budou zvyšovány ménČ.
Zásah do obecních a soukromých pozemkĤ v obcích a v mČstech podél toku bude rovnČž
menší a zásah do stávajících objektĤ na toku (jezĤ a mostĤ) bude rovnČž menší nebo žádný.
Bude tedy co nejvíce využita kapacita stávajících objektĤ a stávajícího koryta Beþvy,
v nČkterých úsecích se vylouþí inundace, pĜípadnČ se þetnost zaplavování okolních pozemkĤ
sníží. Sníží se i výšky hladin v inundaþních územích, tj. na polních a lesních pozemcích a
v okolí odsazených (sekundárních) ochranných hrází budovaných kolem ohrožované zástavby
v inundaþních územích mimo hlavní prĤtoþný profil koryta Ĝeky Beþvy.
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Stále podrobnČjším studováním obou alternativ a rĤzných variant technického Ĝešení
protipovodĖových opatĜení se potvrzuje, že ochrana Pobeþví s uvažováním poldru Teplice je
optimální variantou Ĝešení daného problému. Tímto Ĝešením se dosáhne i snížení kulminaþních
prĤtokĤ v korytČ Ĝeky Moravy pod soutokem s Beþvou a tedy zvýšení stupnČ protipovodĖové
ochrany území podél toku Ĝeky Moravy ve stĜední i dolní þásti toku a rovnČž na soutoku
s Ĝekou Dyjí.

4.1.2.13 Priority postupu realizace protipovodĖových opatĜení podél Ĝeky Beþvy:
Z popisu stávajících odtokových pomČrĤ a z popisu návrhĤ úprav odtokových pomČrĤ
a návrhĤ protipovodĖových opatĜení v území podél toku Ĝeky Beþvy v úseku od Teplic až po soutok
s Ĝekou Moravou je zĜejmé, že optimálním Ĝešením pro ochranu Pobeþví je kombinace využití
plánovaného poldru Teplice s lokální ochranou doposud nedostateþnČ chránČných obcí a mČst v okolí
toku Beþvy a ve stávajícím inundaþním území. Prioritní tedy bude pĜedevším výstavba stČžejního
poldru Teplice, který podstatnČ sníží kulminaþní prĤtoky z hodnot kolem Q = 900 m3/s na hodnotu cca
Q = 650 m3/s, tedy hodnota dnešního stoletého prĤtoku Beþvy pod Teplicemi nad Beþvou se sníží
na hodnotu dnešního asi dvacetiletého prĤtoku.
NáslednČ bude nutno realizovat postupnČ jednak proþištČní koryta Ĝeky Beþvy v úseku
nad jezem Osek nad Beþvou ve smČru proti toku až k Lipníku nad Beþvou a rovnČž v dalších úsecích,
hlavnČ nad jezovými objekty v PĜerovČ a v Hranicích na MoravČ a v rozšíĜených profilech Ĝíþního
koryta Beþvy.
SouþasnČ je nutno realizovat postupnČ další protipovodĖová opatĜení lokálního charakteru,
pĜedevším ve mČstČ PĜerovČ, v Teplicích nad Beþvou, v Hranicích na MoravČ, v Lipníku nad Beþvou,
kolem obce Troubky, v obci Týn nad Beþvou, u obce Rokytnice.
V neposlední ĜadČ jsou dĤležitá opatĜení na ochranu vodárenských jezer u soutoku Ĝek
Moravy a Beþvy – na obou bĜezích obou tokĤ.
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4.2

Stanovení priorit

Po extrémních povodních v þervenci 1997 a zvýšených prĤtocích v jarním období 2002 a 2006
na celé MoravČ a tedy i na území Olomouckého kraje byla realizována na mnoha tocích velkých,
stĜedních i drobných celá Ĝada rĤzných staveb, které byly soustĜedČny pĜedevším na opravu
povodnČmi poškozených Ĝíþních koryt, pĤvodních ochranných hrází a objektĤ na nich, tj. silniþních
a železniþních mostĤ, mostĤ a mostkĤ na polních cestách, lávek na místních pČšinách a rovnČž
na opravu spádových stupĖĤ a vzdouvacích jezĤ. Opraveny musely být co nejdĜíve poškozené
a podemleté silniþní komunikace a železniþní tratČ procházející v soubČhu s Ĝíþními koryty nebo kĜížící
Ĝíþní údolí, mnohé inženýrské sítČ a zaĜízení rĤzných správcĤ.
V první ĜadČ však byly soustĜedČny veškeré síly a finanþní prostĜedky na obnovu dodávky
elektrické energie, vody a tepla, na zprovoznČní kanalizaþních þistíren, telekomunikaþního spojení
a souþasnČ na odstraĖování zaplavením poškozeného vnitĜního vybavení obytných a rodinných domĤ
a domkĤ, státních a soukromých prĤmyslových provozoven, zemČdČlských objektĤ, na likvidaci
uhynulých zvíĜat a jiných následkĤ živelné katastrofy.
Po povodních v 07/1997 byly vyþísleny celkové škody na poškozeném zaplaveném majetku
v hodnotČ cca 70 mld. Kþ, avšak nenahraditelnou ztrátou byly desítky lidských životĤ a v povČdomí
zĤstaly stresující zážitky u tisícĤ a desetitisícĤ povodnČmi dotþených lidí podél vodních tokĤ
a v zaplaveném území.
Po tČchto rozsáhlých záplavách zpĤsobených regionálními dešti s vysokými hodnotami
dlouhotrvajících a intenzivních srážek v prĤbČhu nČkolika dní (bČhem þtyĜ až sedmi dnĤ spadlo
na rozsáhlém území Moravy a východních ýech od 200 do témČĜ 600 mm srážek) probČhlo v prĤbČhu
posledního desetiletí nČkolik intenzivních srážek a lokálních pĜívalových dešĢĤ, které rovnČž zpĤsobily
lokální záplavy zemČdČlských pozemkĤ, rodinných domĤ a prĤmyslových areálĤ a tedy další škody
na majetku a složité období pro postižené obyvatele v blízkosti i malých a drobných vodních tokĤ.
Po povodních je snahou správcĤ vodních tokĤ vždy uvést poškozená koryta a poškozené
ochranné hráze do pĤvodních stavĤ, pĜípadnČ i zvýšit stávající ochranné hráze nebo i vybudovat nové
ochranné hráze podél tokĤ tak, aby již stejnými nebo i vČtšími povodnČmi nevznikly další škody
na majetku, pĜedevším v zastavČných územích obcí a mČst. TČmito opatĜeními se sice chrání
zástavba, avšak zmenšuje se zaplavované území jak v intravilánech, tak i mnohdy v extravilánech
a zmenšuje se rovnČž akumulaþní a transformaþní schopnost údolní nivy. Tímto dochází v dalších
úsecích toku ke zvyšování kulminaþních prĤtokĤ a ke snižování stupnČ protipovodĖové ochrany
objektĤ a dalších obcí a mČst níže na toku, pokud nedojde i tam ke zvýšení stávajících ochranných
hrází a zvýšení kapacity koryta, resp. prĤtoþného profilu toku.
Po opravČ mnoha desítek kilometrĤ koryt vodních tokĤ a ochranných hrází podél nich bude
tedy nutno se dĤslednČ zamyslet na vznikajícím stavu a v dalších obdobích bude tĜeba zmČnit tuto
koncepci pro snižování kulminaþních prĤtokĤ na celém toku, a to tím, že nebudeme zvyšovat
soustavnČ stávající ochranné hráze podél tokĤ, ale využijeme tyto stávající prĤtoþné profily
s pĜisazenými nebo odsazenými ochrannými hrázemi pro pĜevádČní prĤtokĤ bČžných a mírnČ
zvýšených, avšak extrémní prĤtoky, cca nad hodnotou Q20 budeme nadále odlehþovat, avšak ĜízenČ
pĜes opevnČné a snížené þásti ochranných hrází, nebo pĜes manipulovatelné objekty, za stávající
pomČrnČ vysoké tzv. primární ochranné hráze do dalších þástí prapĤvodního inundaþního území,
tj. do vČtší šíĜky údolní nivy tak, aby se toto území také využilo k pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ
a k akumulaci þástí povodĖových vln, tedy k transformaci povodĖových vln a ke snížení kulminaþních
prĤtokĤ. V tomto pĜípadČ však bude nutno þásteþnČ uzpĤsobit tyto þásti inundaþních území
za stávajícími ochrannými hrázemi a pĜedevším však ochránit zástavbu v tČchto odlehlejších þástech
údolní nivy prostĜednictvím tzv. sekundárních ochranných hrází budovaných kolem dotþených obcí
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a kolem rĤzných rozlehlejších osad a prĤmyslových areálĤ.
TČmito opatĜeními by se mČla využít více retenþní schopnost údolní nivy, odtok povodĖových
vod by se mČl zbrzdit a tímto by se tak mČly snížit hladiny vody v prĤtoþných profilech vodních tokĤ
na stĜedním a na dolním toku.
V neposlední ĜadČ je nutné pamatovat i na zachycení vod v krajinČ na horním toku
a v povodích menších a drobných vodních tokĤ, pĜitékajících do hlavních recipientĤ, a to pomocí
rĤzných pĜehrážek, retenþních nádrží, rybníkĤ s vČtší retencí a rovnČž pomocí tzv. suchých nádrží –
poldrĤ boþních nebo prĤtoþných.
Dá se již z rĤzných studií a projektĤ Ĝíci, že nejvhodnČjším Ĝešením pro zajištČní
protipovodĖové ochrany podél pĜedevším vČtších tokĤ je využití kombinace retenþních nádrží, nebo
alespoĖ suchých poldrĤ na pĜítocích a na horním toku hlavního recipientu, s lokálními
protipovodĖovými opatĜeními podél zástavby na stĜedním a dolním toku.
Tato kombinace se jeví jako optimální napĜíklad na Ĝece BeþvČ s poldrem Teplice a s lokálními
menšími protipovodĖovými opatĜeními v obcích a mČstech pod Teplicemi. Poldr Teplice však bude mít
i kladný vliv na odtokové pomČry a protipovodĖová opatĜení v lokalitách podél Ĝeky Moravy
pod soutokem s Beþvou, tedy v KromČĜíži, Otrokovicích, v Uherském Hradišti a Starém MČstČ, a pak
i níže po toku. Úþinek se dá oþekávat i na soutoku Moravy s Dyjí pod Hodonínem.
Z prostudovaných lokalit, vytypovaných jako doposud nedostateþnČ chránČné proti povodním
v Olomouckém kraji jak na velkých, tak i na malých vodních tocích, je zĜejmé, že na prvém místČ je
prioritní v Olomouckém kraji dobudování protipovodĖové ochrany samotného mČsta Olomouce.
NáslednČ pak je nutno Ĝešit otázku poldru Teplice, který svou funkcí sníží stoletý prĤtok
z cca 900 m3/s na prĤtok cca 650 m3/s, což je asi prĤtok dvacetiletý. Tímto snížením kulminaþních
prĤtokĤ poldrem Teplici nebude nutno realizovat další lokální protipovodĖová opatĜení v nČkolika
dalších obcích podél Ĝeky Beþvy nebo v jejím inundaþním území (Osek nad Beþvou, OldĜichov, osada
RybáĜe, Prosenice, Grymov, CísaĜov, apod.). V jiných obcích se pak rozsah lokálních
protipovodĖových opatĜení sníží. Nutno však konstatovat, že i toto pomČrnČ znaþné snížení N – letých
prĤtokĤ na Ĝece BeþvČ neochrání úplnČ pomČrnČ velké mČsto PĜerov, které je dnes zĜejmČ nejvíce
ohrožovaným mČstem na toku Beþvy. Jako další prioritou tedy budou nČkterá lokální protipovodĖová
opatĜení v korytČ a na bĜezích Ĝeky Beþvy v PĜerovČ.
Po Olomouci a PĜerovČ je znaþnČ ohrožováno povodnČmi i mČsto Litovel na Ĝece MoravČ
nad Olomoucí. Problémy zde dnes nastávají již pĜibližnČ pĜi pČtiletém až desetiletém prĤtoku.
Po dobudování poldru Žichlínek na Ĝece Moravské SázavČ se sice sníží hodnoty vyšších N – letých
prĤtokĤ a zvýší stupeĖ protipovodĖové ochrany mČsta Litovel a dalších obcí níže po toku, avšak
nedosáhne se absolutní ochrany mČsta Litovel. Bude nutno ještČ realizovat v této lokalitČ další lokální
protipovodĖová opatĜení, proþištČní a zkapacitnČní hlavního koryta Moravy a rovnČž pĤvodních
ramen, sloužících dnes pĜevážnČ ke vzdouvání vod pro energetické využití v malých vodních
elektrárnách, vČtšinou v soukromém vlastnictví. Bude nutno rovnČž realizovat zvýšení stávajících
bĜehĤ a ochranných hrází, pĜípadnČ další razantnČjší Ĝešení. MČstu Litovel by souþasnČ pomohly
velkorysejší opatĜení v údolí Ĝeky Moravy výše proti toku, tj. v úseku tzv. Mohelnické brázdy, kde se
uvažuje v samostatné pĜedchozí studii, zpracované pro Povodí Moravy s.p. (v 12/2004), vČtší využití
retenþní schopnosti široké údolní nivy v rámci souboru staveb, které by rovnČž velkým procentem
transformovaly povodĖové prĤtoky v tomto území. Tato opatĜení však pĜedpokládají vybudování
ochranných sekundárních hrází kolem obcí (Bohuslavice, Dubicko, TĜeština, Stavenice), které jsou
dnes vČtšinou pomČrnČ dostateþnČ chránČné pomocí primárních ochranných hrází podél Ĝeky Moravy
u obce Lukavice a níže po toku u mČsta Mohelnice.
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V údolí Ĝeky Moravy leží i další obec s nízkým stupnČm protipovodĖové ochrany, tj. obec
Moraviþany, která je ohrožována pĜedevším od Ĝeky TĜebĤvky, jež se zaúsĢuje do Ĝeky Moravy krátce
pod obcí.
V další etapČ je tĜeba zvýšit stupeĖ protipovodĖové ochrany mČst a obcí na toku Ĝeky Desné
v lokalitách Šumperk, Rapotín, VikýĜovice.
PomČrnČ dĤležitým opatĜením se jeví provedení prohrábky koryta Ĝeky Beþvy v úseku
nad jezem Osek a pod a nad jezem PĜerov. I po výstavbČ poldru Teplice na Ĝece BeþvČ, je nutno
po PĜerovu vČnovat investiþní náklady na lokální protipovodĖová opatĜení v dalších významných
lokalitách: v lázeĖském areálu Teplic nad Beþvou, dále pak u mČst Hranice na MoravČ, Lipník
nad Beþvou, u obcí Týn nad Beþvou, Troubky, Rokytnice.
Podél toku Ĝeky Moravy byly zvýšeny pĤvodní hráze nebo vystavČny další nové ochranné
hráze v urþitých úsecích pro ochranu þástí zástavby pĜilehlých obcí, avšak tato opatĜení nebyla
na nČkolika místech dotažena až do konce a chybí zde nČkteré objekty pro úplnou ochranu obce.
Jedná se napĜíklad o obce Bohdíkov, Olšany, Lesnice, Zvole, Lukavice, Moraviþany, Mladeþ,
Hynkov, SkrbeĖ, pĜípadnČ i další.
Na Ĝece MoravČ je nutno se zabývat po Olomouci a Litovli a po doĜešení protipovodĖových
opatĜení v obcích dle pĜedchozího odstavce obcemi Horka nad Moravou a Chomoutov, potažmo
pak i mČstské þásti na levém bĜehu Ĝeky Moravy nad Olomoucí – ýernovír.
PomČrnČ dĤležitými se jeví opatĜení na ochranu vodárensky využívaných jezer štČrkovištČ
u Tovaþova na obou bĜezích Ĝeky Moravy, resp. na levém bĜehu Ĝeky Beþvy. Tato jezera jsou totiž
dĤležitým zdrojem pitné vody pro zásobování mČsta PĜerova a obcí v jeho okolí.
RovnČž u zmínČné obce Tovaþov je tĜeba doĜešit zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany
nové zástavby v severní þásti obce a rovnČž níže po toku u mČsta Kojetín.
Pak by mČly být na ĜadČ další obce pod Olomoucí (Nemilany, Kožušany, ġážaly, Grygov,
Cítov, UhĜiþice, atd.) a rovnČž obce, kde je novČjší zástavba postavena do záplavového území Ĝeky
Moravy (VČrovany, Lobodice, atd.).
Drobné vodní toky
Na malých a drobných vodních tocích je vhodné co nejdĜíve realizovat pĜedevším proþištČní
stávajících koryt a odtČžit nánosy se vzrostlou vegetací v korytČ pro zvýšení jejich kapacity
v lokalitách: Šternberk (Sitka), Lukavice, Lukavice – SlavoĖov a Vlachov, Svésedlice, Ústín,
Velký Týnec, Lešany, Libina, Zvole, Niva a Rozstání (Bílá voda), apod.
Pro zabránČní další eroze stávajícího koryta v horních úsecích a zanášení koryt níže po toku
bude nutno co nejdĜíve realizovat stabilizaci prĤtoþného profilu a podélného profilu koryta v lokalitách:
Slatinky Slatinice, Sobotín, Velký Týnec (Týneþka a BeroĖka), ZábĜeh (Krumpašský potok),
Bouzov (Blažovský potok), Hlinsko, Libina, apod.
Z lokalit na menších a drobných vodních tocích jsou snad nejvíce nutná vČtší protipovodĖová
opatĜení v lokalitách, kde bude nutno dát pĜednost pĜed ohrázováním koryt výstavbČ suchých poldrĤ:
Sobotín (na pĜítocích Klepáþovského potoka), Koválovice – Osíþany, Velký Týnec (BeroĖka),
Šumvald (DražĤvka), Ústín (Stouska), Slatinice – Lípy (Deštná), Konice (poldr nad obcí v místČ
bývalého rybníka), Drahanovice (Zlatá stružka), Svésedlice (BeroĖka), Tištín (Paþlavický potok).
ZkapacitnČní a stabilizaci bĜehĤ tvrdším opevnČním prĤtoþného profilu bude tĜeba realizovat
pĜedevším u Blažovského potoka v obci Bouzov, Novolosinský potok v obci JindĜichov, potok Libina
v obci Libina.
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ProblematiþtČjší mĤže být pĜeložka nekapacitního koryta potoka ŽlebĤvky, proplétajícího se
v zástavbČ obce Nezamyslice nad Hanou, pokud nebude možné vytvoĜit nad obcí suchý poldr.
ObdobnČ se tento problém týká na ĜadČ dalších lokalit, kde koryta procházejí v zahradách a dvorcích
mezi rodinnými domy a domky a v tČžko pĜístupných až nepĜístupných úsecích, napĜíklad na toku,
Brodeþky, Raškovského potoka, Zlaté stružky, Novolosinského potoka, SlavoĖovského potoka,
Deštné, Slatinky, Klepáþovského potoka, Týneþky, Krumpašského potoka a dalších.
Priority technického Ĝešení úprav odtokových pomČrĤ popsaných tokĤ a realizace
protipovodĖových opatĜení na tocích a podél nich je nutno upĜesnit po zamČĜení koryt a okolního
terénu, po pĜepoþtu prĤbČhĤ hladin povodĖových prĤtokĤ a tedy po zpracování dalších podrobnČjších
studií, studií proveditelnosti a následujících pĜípravných projektových dokumentací s ohledem
na efektivnost pĜipravovaných investic a na škody zpĤsobované erozivní þinností vody a záplavami.
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