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4. SHRNUTÍ A STANOVENÍ PRIORIT 

4.1 Vliv povod ových situací vzhledem k zastav ným územím 

4.1.1 Návrhy úprav odtokových pom r eky Moravy a protipovod ových
opat ení na toku a podél n ho na území Olomouckého kraje 

4.1.1.1 Podmínky vzniku povodní v povodí dvou hlavních tok  - ek Moravy a Be vy 

Hlavními pramennými oblastmi ek Moravy a Be vy jsou nejvyšší poho í v celém povodí 
Moravy, s nadmo skými výškami mezi 800 a 1491 m n.m. Území je tém  rovnom rn  rozd leno mezi 
dv  základní geomorfologické jednotky – subprovincii eské vyso iny na severu, severozápad
a západ  zájmového území a provincii Karpat, pop ípad  subprovincii Západních Karpat na východ ,
jihovýchod  a jihu povodí eky Moravy (nad jejím soutokem s Dyjí) i jejího významného p ítoku Be vy.

eka Morava pramení v poho í Králického Sn žníku, které je sou ástí Jesenické podsoustavy 
eské vyso iny. Hlavní p ítoky eky Moravy, tj. Krupá, Branná a Desná, pramení rovn ž v Jesenické 

podsoustav  na severozápad  Moravy, v poho ích Králického Sn žníku, Rychlebských hor a Hrubého 
Jeseníku. K dalším významným tok m horské oblasti pat í Hu ivá Desná a Divoká Desná, tvo ící dv
základní zdrojnice Desné, která své vody sbírá v Hrubém Jeseníku, kde rovn ž pramení Merta, 
levostranný a sou asn  hlavní p ítok Desné. Všechny uvedené toky a jejich další p ítoky v regionu 
zmín ných hor jsou typické svým výrazným povod ovým režimem s pom rn  velkou rozkolísaností. 
Na t chto podmínkách se také podílejí základní geologické formace pramenné oblasti horní Moravy, 
Krupé, Branné a Desné i jejich p ítok . Tyto formace jsou tvo eny vrstvami krystalinika, 
charakteristického hlavn  krystalickými b idlicemi (rula, svor, fylitické horniny) a z ásti i vyv elinami.

eka Be va má dv  zdrojnice – Vsetínskou Be vu a Rožnovskou Be vu. Oba toky sbírají své 
vody v podsoustav  Vn jších Západních Karpat. Vsetínská Be va pramení v poho í Javorník
a v tšina jejich pravostranných p ítok  je napájena z pramen  ve Vsetínských vrších, které jsou 
rovn ž sou ástí uvedené podsoustavy. Mezi tyto p ítoky pat í sem i tok Byst ice, na níž je vybudována 
známá vodní nádrž Byst i ka. Senice, hlavní levostranný p ítok Vsetínské Be vy, pramení rovn ž
v Javorníkách, zatímco jiné významné levostranné p ítoky sbírají své vody v Hostýnských vrších: 
Rokytenka, Ratibo ka, Mikul vka. Rožnovská Be va a její levostranné p ítoky pramení ve Vsetínských 
vrších. Nejvýznamn jším levostranným p ítokem je Solánecký potok. V tšina jejich pravostranných 
p ítok  pramení v Moravskoslezských Beskydech. V Hostýnských  vrších pramení i další významn jší
toky Lou ka a Juhyn , které se zleva vlévají do „spojené“ Be vy, nedaleko pod soutokem Rožnovské 
a Vsetínské Be vy. Tém  všechny toky v povodí Be vy charakterizuje zna ná rozkolísanost pr tok
a tím je dán i povod ový režim zájmového území. S tím souvisí i skute nost, že p evážná ást povodí 
Be vy je složena ze sediment  karpatského flyše, zastoupeného hlavn  jíly, jílovitými b idlicemi
a pískovci. 

Specifické geologické, hydrogeologické, pedologické, vegeta ní, geonomické, lesnické, 
klimatické a hydrologické podmínky v obou pramenných oblastech – v Jesenické podsoustav
i v podsoustav  Vn jších Karpat do zna né míry determinují pr b h povod ových jev  jak  v povodí 
horní, st ední a dolní Moravy, tak v povodí Be vy. Významn jší historické povodn  v povodí Moravy 
nad soutokem s Dyjí vznikaly práv  v uvedených horských oblastech, které jsou z 80 až 90 % 
zalesn ny. V tšinou jde o jehli naté nebo smíšené lesy. Reten ní schopnost krajiny se tu 
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za déletrvajících deš ových srážek snižuje, a to v závislostech na snižující se intenzit  vsaku v málo 
mocných propustných vrstvách, na intenzit  a dob  trvání srážek i na zmenšující se vláhové pot eb
rostlin, která se po stavu nasycení redukuje na minimum. Obdobn  se b hem intenzivn jších srážek 
zna n  snižuje i reten ní potenciál rostlinného pokryvu, daný jeho schopností tlumit povod ové
ú inky. Za vydatn jších srážek voda obvykle velice rychle stéká po strmých svazích, vyzna ujících se 
asto sklonem 20° - 25° i v tším. V t chto horských oblastech povodí Moravy nejsou ani v tší náhorní 

plošiny i rašeliništ , ani rozlehlejší údolní nivy, kde by se voda mohla dlouhodob ji akumulovat, jak je 
tomu nap íklad na Šumav . Obdobn  zde nem žeme hovo it ani o významn jším ú inku hospoda ení
v zem d lství na povod ový režim vzhledem k malé vým e obhospoda ovaných ploch. Devasta ní
vlivy kyselých srážek na lesní porosty a lesních polom  se více projevují v pramenné oblasti Moravy, 
Krupé, Branné a Desné, ale ani tam – jak si nazna íme v dalším textu – nedochází k významn jším
zm nám povod ového režimu v d sledku narušení lesních kultur a odles ování. Nemáme zde ovšem 
na mysli p ípadné synergické spolup sobení uvedených vliv  s prognózovanými ú inky globáln jšího
charakteru (zm na zemského klimatu, tání ledovc , oteplování vody v mo ích, atp.), které ješt
nedokážeme ani kvantifikovat, ani vyjád it pomocí pravd podobnostních vztah .

Klí ovými faktory vzniku povodní v povodí Moravy a Be vy jsou úhrn a intenzita srážek i délka 
jejich trvání a plošný rozsah jejích výskytu. S nebezpe n  zvýšeným odtokem je t eba po ítat již p i
40-50 mm denního úhrnu deš ových srážek a hrozba povod ových škod se zvyšuje s každými dalšími 
50 mm b hem téhož i následujícího dne. Denní srážkový úhrn 100 mm již z eteln  signalizuje 
napjatou povod ovou situaci a p i dalším zvýšení (t ebaže „až“ ve dnech následujících) p estávají již 
v zájmovém území p sobit reten ní schopnost krajiny a reten ní schopnost vegeta ního pokryvu. 

Dlouhodobé sledování, vyhodnocování a relace k pr m r m daly základ ad  hydrologických 
údaj , uvedených mimo jiné ve zmín né publikaci Hydrologické pom ry SSR (I., II., III. díl a mapy; 
zpracoval Hydrometeorologický ústav). V publikaci jsou uvedeny i hodnoty jednoho z klí ových 
hydrologických parametr , které pom rn  objektivn  charakterizují srážkový, odtokový i povod ový
režim v daném území a v profilu na toku. B ží o tzv. odtokový sou initel, který je pom rným
vyjád ením podílu odtoku na celkové vodní bilanci v ur ité lokalit . Typickým odrazem dlouhodobých 
nebo vydatn jších srážek a nízké reten ní kapacity území je postupn  zvyšování hodnoty tohoto 
sou initele. Ve zmín ných územích Jesenické podsoustavy a podsoustavy Vn jších Západních 
Karpat má tento koeficient pom rn  zna nou hodnotu i za b žných podmínek. Pohybuje se mezi 0,45 
až po 0,75; Hu ivá Desná 0,72; horní tok Moravy 0,69; Divoká Desná 0,67; Krupá 0,63; Rožnovská 
Be va 0,59; Branná 0,56; Solánecký potok 0,56; Merta 0,55; Vsetínská Be va 0,54; Kychová 0,48; 
Zd chovka 0,48. Zajímavé je, že hodnoty odtokových sou initel , vztažené k dlouhodob
pozorovaným tok m Kychová a Zd chovka v Javorníkách jsou zcela identické, p estože podle 
lesnatosti jde o zcela rozdílná díl í povodí. Povodí Kychové je tém  zalesn no, zatímco lesnatost 
povodí Zd chovky je velice nízká. B hem velkých povodní se hodnoty odtokových koeficient
v horách mohou zvýšit až na 0,80, pop ípad  0,85 i vyšší, n kdy se dokonce p ibližují maximu, 
odpovídajícímu sou initel m na domech se sedlovými, i jinými strm jšími st echami (až 0,95). 

Relativn  vydatn jšími srážkami, které mohou ovlivnit vznik povodní v Morav  a Be v , bývají 
zasaženy i další horské oblasti. Na prvém míst  je t eba jmenovat již zmín né Hostýnské vrchy 
v Karpatské soustav , které ovliv ují odtokový režim nejenom v Be v , nýbrž i na st edním toku 
Moravy. Karpatským povod ovým režimem se tu nap íklad vyzna ují Mošt nka (a hlavn  její 
levostranný p ítok Byst i ka), Rusava a p edevším D evnice. Do ur ité míry se na povodních v Be v
(na jejím dolním toku) mohou podílet i srážky v Oderských vrších, které jsou sou ástí celku Nízký 
Jeseník, spadajícího do provincie eské vyso iny. Významnými „povod ovými“ zdroji, ovliv ujícími 
odtokový režim Moravy pod soutokem s Desnou a režim n kterých p ítok  Moravy, jsou také další 
poho í eské vyso iny. Hlavn  Moravská Sázava se svým povod ovým režimem velice blíží tok m,
pramenícím v Jesenické podsoustav . Tento tok sbírá své vody v Bukovohorské hornatin  (která je 
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sou ástí Orlických hor) a v Hanušovické vrchovin  (kde pramení B ezná). Hrozba však m že
pocházet i z dalších poho í a tok . K t mto poho ím pat í Moravskot ebovská pahorkatina, Záb ežská
vrchovina, Nízký Jeseník a jeho podcelek Oderské vrchy. Mezi toky tohoto zájmového území mají 
klí ové postavení T eb vka a Oskava (která z ásti sbírá své vody na jižním okraji Hrubého Jeseníku), 
nelze však zapomenout ani na Sitku (levostranný p ítok Oskavy), Trusovický potok a Byst ici,
protékající m stem Olomouc. Menší m rou bývá postihována i Drahanská vrchovina, odkud odtékají 
Valová (jejímiž p ítoky jsou Romže i Hlou ela) a Haná. Na st edním toku Moravy pod soutokem 
s Be vou a na dolním toku Moravy mohou povod ovou situaci výrazn ji ovlivnit vydatné srážky 
v jiných karpatských poho ích, hlavn  ve Vizovických vrších a Bílých Karpatech. Postiženy bývají  
zvlášt  levostranné p ítoky D evnice, dále Olšava, její p ítoky, n kdy i Veli ka. Rovn ž v tšinu
uvedených poho í charakterizuje pom rn  zna ná lenitost i sklonitost terénu, kde s výjimkou 
pahorkatin a n kterých vrchovin  jsou sklony svah asto v tší než 20-25°, a kde jsou na v tšin
území jehli naté nebo smíšené lesy. Zem d lské pozemky, terasy, pr lehy i meze jsou v t chto 
územích, a zvlášt  v nadmo ských výškách nad 600 – 700 m n.m., spíše výjimkou. K tomu všemu je 
t eba dodat, že se  reten ní schopnost krajiny výrazn  snižuje již p i sklonech terénu nad 5 až 7°.

Pouze ojedin le spadnou srážky, zp sobující v tší povodn  na ekách Morava a Be va,
v krajin  s p ízniv jšími reten ními i morfologickými podmínkami, charakterizované nap íklad mén
lenitým terénem vrchovin, pahorkatin, plošin, podh í apod., p ibližnou rovnováhou mezi 

zem d lským i lesnickým hospoda ením, menší etností ploch s vyššími sklony svah  i menší 
etností ploch s vyšší erodibilitou. Pokud k tomu p ece jenom dojde, mívá povode  bu  místní 

charakter nebo její d sledky nejsou obvykle dalekosáhlé a dalekosáhle destruktivní.

Specifickými vlastnostmi se vyzna ují zimní a jarní podmínky povod ových jev  v celém 
povodí Moravy a Be vy, kterým je t eba v novat nemenší pozornost. Jde p edevším o zhodnocení 
režimu povodní, vzniklých b hem zimního i jarního tání, a o analýzu souvislostí, daných režimem 
sn hových srážek (prioritn  v horských oblastech), režimem tání i asových soub h  deš ových 
srážek a tání, režimem ledových jev . U t chto hydrologických extrém  hraje významnou roli 
p edevším zásoba sn hu v povodí, která spole n  se zvýšením teploty nad bod mrazu, s p ípadnými
deš ovými srážkami a dobami trvání uvedených jev  m že vyvolat povod ovou situaci. Zvlášt  tání 
a dešt  v horských oblastech karpatské a jesenické podsoustavy m že zp sobit živelnou pohromu 
nebývalého dosahu. Je známo, že nejvíce sn hu spadne v poho ích Moravskoslezské Beskydy 
(pramenná oblast pravostranných p ítok  Rožnovské Be vy), Hrubý Jeseník (s ovlivn ním odtok
v Desné, Branné a z ásti v Oskav ), Králický Sn žník (kde pramení Morava a n které p ítoky Krupé), 
Rychlebské hory (s pramenem Krupé), Javorníky (kde pramení Vsetínská Be va a Senice), Vsetínské 
vrchy (pramenná oblast Rožnovské Be vy a n kterých jejích p ítok  i p ítok  Vsetínské Be vy, v etn
Byst ice – s nádrží Byst i ka) a Bukovohorská hornatina (kde pramení Moravská Sázava). Sn hovou
pokrývku mívají v zimním období i další hory, ovliv ující odtokový režim v povodí Moravy a Be vy – 
Hanušovická vrchovina, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Nízký Jeseník, Drahanská vrchovina, 
Vizovické vrchy. Ledové jevy se v minulosti zna n  podílely na specifických povod ových situacích 
b hem jarního  tání, snížený výskyt t chto jev  v sou asné dob  je do ur ité míry zp soben
antropogenními zásahy, zvlášt  vypoušt ním odpadních vod a tepelným zne išt ním tok .

Dalšími vstupními veli inami povod ového režimu jsou morfologické charakteristiky území, 
mezi nimiž hrají klí ovou roli jednak sklonitost terénu a sklon vodních tok  v horách, vrších, 
vrchovinách, hornatinách, pahorkatinách, podh ích, údolních nivách i nížinách, jednak charakteristiky 
údolních niv podél ek Moravy, Be vy i jejich p ítok . Ve druhém p ípad  jde o rozm ry aluvií a jejich 
„vybavení“ hydrografickou sítí (v etn  p irozených, um lých a slepých ramen, t ní aj.), 
hydrogeologickými strukturami (v etn  št rkovištních jezer) a p irozenou inunda ní kapacitou. 
S t mito skute nostmi souvisí t sn  faktory vegeta ního pokryvu podél tok  a v inunda ních územích 
(pob ežní vegeta ní doprovod, lužní lesy, louky, jiné zem d lské pozemky), kapacity a vybavenost 
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koryt i inunda ních ploch (v etn  ohrázování podél tok ) jiné vodohospodá ské objekty a za ízení
(poldry, nádrže, jezové zdrže, p í né stavby, vodárenské zdroje, jímací území, odb ry, istírny 
odpadních vod, vodárenská za ízení, stokové sít , atp.). sídelní struktury a míra jejich ochrany 
i ohrožení za povodní, dopravní infrastruktura, hospodá ské objekty a za ízení. Ani to ani ono 
nem žeme v dalších úvahách opomenout. 

P i v tších povodních v povodí Moravy a Be vy se v tšinou výrazn  snižuje podíl infiltrace, 
jako jedné z hlavních fází a složek hydrologického cyklu. V závislosti na stupni nasycení p dy
a hydrogeologických struktur v inunda ních územích i na stoupání hladin rozvodn ných tok  a mí e
nasycenosti okolních ploch i svah  dochází za t chto povodní až k mezním stav m, kdy voda 
prosakuje pouze po stranách údolního profilu, tj. podél „nových“ b eh ).

Na druhé stran  se jiná složka cyklu, tj. podzemní odtok, transformuje v závislosti na ase,
na kapacit  volných prostor  pod povrchem zem  a na mí e nasycení hydrogeologických struktur. 
Tuto transformaci m žeme vyjád it asovým pr b hem pom rných hodnot odtok , tj. chronologií 
hodnot, vyjád ených podílem podzemního p ítoku (odtoku) a p ítoku (odtoku) povrchového. Hodnota 
tohoto pom ru se b hem zvyšování povrchového p ítoku s ur itou retardací snižuje. Tento podíl 
s obdobným „setrva ným“ zpožd ním naopak pozvolna stoupá po dosažení kulminace pr toku. 
Za zvláštních podmínek, nap íklad p i stavu, kdy jsou podzemní horizonty pln  nasyceny a kdy 
za ínají rozlivy povrchových vod do inunda ního území, se pon kud transformují i hydrologické, 
hydraulické a filtra ní podmínky. Tím se zárove  modifikují i vztahy ur ované do té doby p edevším
Darcyho zákonem. Podle daných podmínek pak dochází k místním „výron m“ podzemní vody 
v horních polohách údolních niv a vznik m jezírek i kaluží, nebo k díl ím oboustranným pohyb m
mezi systémy podzemního a povrchového odtoku, nebo k únik m do volných prostor  pod povrchem 
terénu (v etn  stokových sítí a podzemních zásobník ), pop ípad  k jiným mén  o ekávaným jev m.

Nejd ležit jší rolí za podobných situací plní další základní složka ob hu vod. Je jí povrchový 
odtok v tocích i v krajin  (ron). Zm ny odtoku v ase jsou závislé na minulém i dalším pr b hu
a intenzit  srážek, na dimenzích i hydraulických vlastnostech koryt a inunda ních území, 
na morfologických vlastnostech krajiny a erodibilit  p dy, na kapacitách ohrázování podél vodních 
tok , na další hydrotechnické vybavenosti v povodí (údolí nádrže, odleh ovací kanály, atp.), 
na zmín né korespondenci s podzemním odtokem a na mí e rozlivu v inunda ních územích i na celé 
ad  retarda ních nebo „zrychlujících“ faktor . K retarda ním initel m pat í také ucpávání úzkých 

profil , kterých je v povodí Moravy a Be vy celá ada. Jde o profily most , propustk , sout sek i jiných 
zúžení, místa s hustou a vzrostlou vegetací, aj. Mezi zrychlujícími faktory jsou nejvýznamn jší
protržení hrází, uvoln ní profil , do té doby ucpaných, atd. 

V povodích Moravy a Be vy mohou povod ové situace nastat dokonce i v p ípadech, kdy 
kulmina ní pr toky nedosáhnou ani hodnoty Q1. M že k tomu dojít  za dlouhodobých, ale málo 
intenzivních deš , nebo b hem pomalého tání. Tyto zvláštní hydrometeorologické podmínky se mén
odrazí v hodnotách kulminací pr tok , ale mnohem více se projeví zvýšenými parametry objem
povod ových vln a délek trvání; z t chto d vod  doporu ujeme sledovat i pr toky „tém  povod ové“,
a to od hodnoty cca 0,5 Q1. Tyto povodn  se mohou vyskytnout jak v Karpatské oblasti, tak v poho ích 

eské vyso iny.

Nemén  d ležitou složku ob hu vod tvo í – a to nejenom v daných p ípadech – retence vody 
v krajin , neboli akumulace vod v údolních nivách, v prohlubních, na plošinách, na zem d lských
a lesních p dách (tak jak se o tom uvažuje s co nejv tším využitím v úseku tzv. Mohelnické brázdy 
na toku eky Moravy – viz níže) i na urbanizovaných plochách. I tato voda p edstavuje v jistém smyslu 
dynamický prvek hydrologického cyklu, vyzna ující se v tší nebo menší prom nlivostí v závislosti 
na odtokových pom rech v toku, na intenzit  ronu, vsaku a stupni inundací, na plošných dimenzích 
inunda ních území i dalších ploch, zadržujících a nadržujících vodu, na sklonitosti terénu, vegeta ním
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krytu, komunikaci s okolními vodami v tocích, na geologických a hydrogeologických strukturách, 
na p d , atmosfé e i v dalších složkách a soustavách p írodního i antropogenního prost edí.

B hem déle trvajících nebo intenzivn jších srážek se v povodích Moravy a Be vy obvykle 
podstatn  m ní podmínky a kapacity, nezbytné pro retenci vody v horské krajin . Práv  zde bychom 
pot ebovali, aby voda co nejmén  odtékala a co nejvíce se vsakovala i akumulovala. Voda se b žn
zadržuje v opadu, lesní hrabance, p d , podzemních hydrogeologických a geologických strukturách, 
v biologicky aktivních ástech rostlin. Reten ní schopnost plní svou nezastupitelnou funkci v dob , kdy 
vláhová pot eba rostlin není uspokojena, kdy je intenzita dešt  nižší než intenzita vsaku do p dy a kdy 
jsou volné nenasycené prostory v opadaném jehli í i listí, ve vrstv  lesní hrabanky s tlouš kou deseti 
až patnácti centimetr , i v pórech, kapilárách a jiných dutinách ostatní p dy, podél ko en  rostlin, 
v dutinách zvodn ných horizont , v pr linách a puklinách hornin. Za nadm rných deš ových srážek se 
však od ur itého okamžiku nemohou podzemní póry i dutiny vypl ovat vodou a ani rostliny nemohou 
svoji reten ní schopnost (neboli tlumící schopnost) a sv j transpira ní  potenciál využívat produktivn .
Jde o stav nasycení a vod  v podstat  nezbývá nic jiného než rychle odtékat sm rem
k nejbližšímu údolí a vodnímu toku. 

K jinému zp sobu retence vod dochází za povodní v inunda ních územích údolních niv. Tato 
retence je závislá na pr tocích v tocích, na zmín ných charakteristikách aluvií a mí e rozliv  neboli 
inundací v daném území. Stupe  retence v povodí Moravy a Be vy se b hem povodn  obvykle 
podstatn  zvyšuje sm rem po toku a velice významn  se na dolních tocích projevuje asový faktor – 
doba trvání rozliv .

Horní tok Moravy, tém  celá Krupá, Branná, Divoká Desná, Hu ivá Desná, horní tok Merty, 
skoro celá B ezná, horní toky Oskavy, Sitky, Trusovického potoka, Rožnovské Be vy, Vsetínské 
Be vy, Senice, podstatná ást Byst ice (jde o tok, na n mž je nádrž Byst i ka), horní toky Juhyn ,
Byst i ky (p ítok Mošt nky), D evnice i n které další menší toky, se vyzna ují horským povod ovým
režimem, který je dán byst inným charakterem tok  a pom rn  úzkými údolími. Energie povod ového
pr toku se zde více zam uje hlavn  na dnovou i bo ní erozi a rozlivy nejsou ani p íliš rozsáhlé ani 
dlouhodobé, jakkoliv jsou destruktivní. K v tším inundacím dochází nebo m že dojít podél v tšiny 
st edních a zejména dolních úsek  tok , hlavn  podél eky Moravy, dále v údolní niv  Desné, Oskavy, 
Sitky, Trusovického potoka, Mošt nky, Be vy mezi Valašským Mezi í ím a Teplicemi nad Be vou,
mezi Hranicemi a P erovem i podél nejspodn jšího úseku Be vy pod P erovem a na soutoku obou 
velkých ek. Rozlivy podél Moravské Sázavy (tém  celé), T eb vky (tém  celé), D evnice
(na st edním a dolním toku) jsou v tšinou limitovány jak kapacitami koryt (z ásti) nebo sev eností
údolí, u st edních a dolních úsek  Vsetínské Be vy, Senice a Rožnovské Be vy jde p edevším
o „omezení“ daná tém  vyhovující pr to nosti koryt. K nejrozsáhlejším rozliv m došlo nebo m že
dojít hlavn  podél eky Moravy, v úsecích Bludov – Záb eh na Morav  – imice, Mlade  – Olomouc, 
Olomouc – Kojetín – Krom íž –Otrokovice, Napajedla – Uherské Hradišt  - Veselí nad Moravou - 
Rohatec, Hodonín - Lanžhot (s p ípadným „p elitím“ povodn  do Kyjovky), tj. na územích jak 
v Olomouckém, tak i ve Zlínském a Jihomoravském kraji. 

Nejmén  vnímanou složkou hydrologického cyklu v povod ových podmínkách je výpar, který 
je závislý p edevším na velikosti zaplavených ploch a do asných mok ad , na teplot  vzduchu i vody. 
Pom r mezi výparem a povrchovým odtokem v horských ástech povodí Moravy a Be vy, kde nejsou 
rozlehlejší inunda ní území, s rostoucím pr tokem klesá. Složka výparu v horském prost edí m že
za povodní p edstavovat dokonce mén  než p t procent ve vodní bilanci. Tento podíl se však sm rem
po toku v tšinou zvyšuje, k podstatnému zvýšení dochází na st edních a zejména dolních úsecích 
tok , tj. p edevším v rozsáhlejších údolních nivách, kde dochází k velkoplošným a dlouhodobým 
rozliv m v údolní niv .
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4.1.1.2 Úvod k popisu návrh  úprav odtokových pom r  a protipovod ových opat ení

P i poch zkách a po prostudování dostupných projektových dokumentací ešících úpravy 
koryta eky Moravy a ohrázování p ilehlých pozemk  s požadavkem na ochranu n kterých polních 
pozemk  a zástavby rozši ujících se obcí v í ním údolí eky Moravy jak v horní ásti toku, tak 
i ve st ední ásti toku, bylo konstatováno, že prakticky v celém sledovaném úseku byly postupn
budovány v p edminulém a p edevším v minulém století podél toku ochranné hráze, které jsou 
situovány n kde v blízkosti relativn  upraveného koryta a v n kterých díl ích úsecích jsou 
vybudované pom rn  vysoké a dlouhé ochranné hráze, které jsou mnohdy odsazeny dále 
od p vodního siln  meandrujícího koryta. S ohledem na požadavek intenzivního využívání pozemk
k zem d lské výrob  v povále ném období socialistického hospoda ení byly ochranné hráze 
situovány co nejblíže k vlastnímu toku Moravy a postupn  také byly upravovány a zvyšovány pokud 
možno na co nejvyšší stupe  protipovod ové ochrany – mnohdy na padesátiletý až stoletý pr tok. 
P i této koncepci byly vlastn  chrán ny proti pom rn  velkým vodám jak p ilehlé, tak i vzdálené obce 
a t sn  kolem nich již nebyla budována další opat ení. Nep edpokládalo se tedy využívání pom rn
rozlehlých polních pozemk  uprost ed a na okrajích širokého údolí eky Moravy za ochrannými 
hrázemi k p evád ní ani povod ových pr tok , natož malých a b žných pr tok . Bylo po ítáno s tím, 
že i extrémní povod ové pr toky budou neškodn  p evedeny ohrázovaným profilem a neuvažovalo 
se, jaký bude mít dopad tato koncepce p i soust e ování i vyšších povod ových pr tok  do úzkého 
pr to ného profilu mezi v tšinou p isazenými ochrannými hrázemi, na ochranu v tších obcí a m st 
na st edním a dolním toku eky Moravy. Na druhou stranu je nutno poznamenat, že v dávné minulosti 
na všech tocích prob hlo mnoho velkých i mnohem v tších povodní vlivem extrémních srážek 
a extrémních splach  než v roce 1997, které zp sobily uložení menších i v tších vrstev í ních
št rkopísk  a št rk  v celé ší ce údolní nivy a nem l na to vliv lidský faktor, na který se mnohdy 
n kte í lidé stále více vymlouvají a tvrdí, že velké povodn  byly zp sobeny lidskou inností.
Bez extrémních povodní by se nevytvo ily tak mocné vrstvy št rk  a št rkopísk  s opracovanými 
kameny do oblého tvaru v podloží údolních niv. Je ovšem fakt, že lidskou inností se mnohdy 
postupn  zhoršoval stav v povodí vodních tok , p edevším v údolí podél velkých tok , s ohledem 
na odtok srážkových vod. 

Po tém  katastrofálních povodních v 07/1997 byly p vodní a stávající podélné ochranné 
hráze v tšinou opraveny, rekonstruovány a mnohdy i zvýšeny. Tyto ochranné hráze již v sou asné
dob , po vybudování i nových ochranných hrází, v tšinou chrání stávající zástavbu p ilehlých obcí 
za ochrannými hrázemi až na stoletý pr tok. Povod ové pr toky jsou tak soust ed ny do relativn
úzkého ohrázovaného pr to ného profilu – do vlastního koryta Moravy a do lu ních a polních 
pozemk  mezi korytem a odsazenými ochrannými hrázemi na obou b ezích toku.  

Je nutno si uv domit, že tato opat ení dle jednodušší alternativy . 1, sice zvyšují stupe
protipovod ové ochrany obcí situovaných za stávajícími hrázemi v horní a st ední ásti toku, avšak 
zhoršuje se stav, resp. snižuje se stupe  protipovod ové ochrany zástavby a obcí níže po toku, 
tj. ve st ední a rovn ž v dolní ásti toku, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a ješt  dále pod 
Olomoucí. Pro zlepšení stavu i níže po toku a pro transformaci povod ových pr tok  se z t chto 
d vod  ve studii popisuje nejen do ešení ochrany n kterých doposud málo chrán ných nebo 
nechrán ných obcí a m st, ale alternativn  (dle alternativy . 2) se v návrzích uvažuje také o úplném 
odstran ní stávajících podélných hrází podél toku, které chrání i velkou ást lu ních a polních 
pozemk , tj. o odstran ní p edevším p ilehlých hrází ke korytu Moravy (viz p edchozí návrhy na území 
Mohelnické brázdy dle Unie pro eku Moravu – varianta . 1), nebo jen místní snížení stávajících 
podélných hrází a umožn ní ízeného odleh ování vyšších povod ových pr tok  (nad Q20) do polních 
pozemk  a do odlehlejších ástí údolní nivy za ochrannými hrázemi (návrhy dle Pöyry 
Environment a.s. – varianta . 2).
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Nutno zde poznamenat, že p ed alternativním odstra ováním nebo jen snižováním stávajících 
pom rn  vysokých ochranných hrází pro umožn ní rozliv í ních vod do širších ásti údolí je nejprve 
t eba ochránit i vzdálen jší obce za primárními hrázemi a v okrajové ásti údolní nivy tzv. 
sekundárními ochrannými hrázemi a teprve potom lze p ipustit d ív jší ( ast jší) zaplavování 
rozsáhlých zem d lských a lesních pozemk  za stávajícími podélnými í ními hrázemi. 

Dle uvažované výhledové alternativy . 2 by m ly být plánovány tyto investi ní akce, 
p edevším v údolí tzv. Mohelnické brázdy, s ohledem na výstavbu ochranných hrází a opat ení
v blízkosti, resp. kolem obcí v budoucím rozší eném záplavovém území za stávajícími hrázemi tak, 
aby inundované vody neohrožovaly zástavbu obcí, pokud možno ani p i stoletém pr toku. Teprve 
potom lze uvažovat o realizaci investic na využití bo ních ástí údolní nivy k akumulaci ástí objem
povod ových vln nad Q20 za stávajícími hrázemi a v tší transformaci povod ových pr tok  pomocí 
bo ních pr to ných inundací a bo ních pr to ných poldr , s p ípadnou výstavbou i p í ných
poldrových hrází a s tím souvisejících p elivných objekt , hrázových propustí a dalších opat ení
technických i ekologických v novém záplavovém území za stávajícími hrázemi.  

Vzhledem k tomu, že i dnes chrán né pozemky, v tšinou lu ní a polní, by m ly být dle 
uvedených návrh  zaplavovány ast ji (p i variant . 2 - dle a.s. Pöyry Environment pr toky nad Q20,
p i variant . 1 – dle Unie pro eku Moravu už pr toky nad Q5 až Q2), bude nutno navrhnout 
v dot eném území p i zmín né uvažované alternativ . 2 i ekologická opat ení, spo ívající p edevším
ve zm n  hospoda ení na ob as zaplavovaných pozemcích a to nejen v pr to ném profilu u dnes 
ohrázovaných území, ale i za dnešními hrázemi, tj. v rozší ených inunda ních územích. Zm na
hospoda ení v údolní niv  se navrhuje tak, že stávající pozemky v nejbližším okolí koryta eky Moravy 
by m ly být zalesn ny lužními lesy se záplavami od vod již nad Q30d. Vzdálen jší pozemky by m ly
být zatravn ny a využívány jako louky a pastviny zaplavované vodami nad Q1 až Q2. Polní pozemky – 
orná p da, by m la být využívána v okrajových ástech údolní nivy, tedy zaplavována vodami nad Q20

až Q50, p ípadn  by se m ly nacházet nad záplavou v p ilehlých mírných svazích širokého údolí.

Takto plánované investice a doporu ované pozemkové úpravy dle uvažované alternativy 
. 2 se zm nou kultur v záplavovém území by m ly být realizovány ve t etí etap  až po provedení 

protipovod ových opat ení kolem zástavby obcí, tj. po výstavb  p ilehlých – tzv. sekundárních 
ochranných hrází nebo i dle možností d íve, tj. p i realizaci protipovod ových opat ení.

P i návrzích ochranných hrází kolem zástavby obcí v dnešním záplavovém území 
a p i návrzích p í ných vzdouvacích objekt  (zemních násp  silni ních komunikací a hrází bo ních
poldr ) je t eba vždy rovn ž zvážit, co by se stalo, kdyby p išla voda v tší než stoletá a kudy a kam by 
m la odtékat tak, aby ani vyšší pr toky neohrožovaly bezprost edn  chrán nou zástavbu obcí a m st. 
Je t eba domyslet tuto možnou skute nost a sm rovat úpravu p elivných objekt  a ochranných hrází 
k tomu, aby vzduté vody a vyšší pr toky p etékaly mimo zástavbu, t eba i zp t do p vodního
pr to ného profilu, tj. zp t p es nižší odsazenou podélnou hráz do p vodního ohrázovaného profilu 
a do vlastního koryta toku.   

Ješt  vyššího efektu pro zpomalení odtoku vod dle alternativy . 2 úprav odtokových pom r
a protipovod ových opat ení se pak dosáhne zdrsn ním povrchu stávajícího terénu jak v samotném 
dnešním ohrázovaném pr to ném profilu, tak i v navrhovaném novém záplavovém území 
za stávajícími ochrannými hrázemi. Zdrsn ní povrchu se uvažuje doprovodnými ekologickými 
opat eními, která budou tvo ena zm nou obhospoda ování dnešních v tšinou polních pozemk  jak 
ve vnit ní záplavové zón  – v dnešním ohrázovaném profilu, tak i ve vn jší záplavové zón  -  
za dnešními ochrannými hrázemi.
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Ekologická opat ení by m la spo ívat jednak v zalesn ní pozemk asto zaplavovaných, 
tj. nejbližších ke stávajícímu meandrujícímu korytu eky Moravy a dále pak v p evedení rolí na trvalé 
travní porosty, tj. pastviny a louky, které se rozprostírají dále od dnešního koryta eky Moravy. Tato 
navrhovaná ekologická opat ení jako doprovodná k technickým opat ením by m la být sou ástí 
samostatných akcí – staveb, která za lení postupn  stavební objekty lépe do okolní p írody a vytvo í
tak i lepší podmínky pro život fauny a flory. Navrhovaná ekologická opat ení by m la být realizována 
bezprost edn  po navrhovaných  technických opat eních nebo i sou asn  s nimi, nebo  se i zvýší 
etnost záplav v inunda ních územích. Škody na zem d lských pozemcích (na orné p d ) jsou 

v tšinou v tší, než na zatravn ných a zalesn ných pozemcích, kterým mnohdy ízená záplava ani 
neškodí, naopak i prospívá.

Spole nými technickými i ekologickými opat eními by se tedy m lo zlepšit životní prost edí
i pro lov ka a sou asn  se by se zv tšila požadovaná reten ní schopnost údolní nivy eky Moravy. 
Zvýšil by se tak i stupe  protipovod ové ochrany zástavby ve sledovaném úseku podél eky Moravy, 
p edevším v úseku Mohelnické brázdy a rovn ž v údolí eky Moravy níže po toku. 

Ideáln  upravený vodní tok má v otev ené krajin  co nejvíce p ipomínat p irozenou
eku, íkají odborníci …. takto za íná lánek zve ejn ný v Lidových novinách (ze 7. zá í 2002) 

s nadpisem „V dci navrhují eky budoucnosti“. V p íloze k tomuto lánku byl vykreslen vzorový 
p í ný profil – Ideální koryto eky v krajin . Odborníci hledají lepší pravidla pro soužití lov ka
s vodním živlem. Strategie po ítá s hrázemi i s vhodn jší úpravou vodních tok . Tato p edstava je 
sice krásná, avšak lze ji realizovat na toku protékající Aljaškou, tak jak je to zobrazeno v uvedené 
p íloze, a jen v n kterých úsecích velkých eských a moravských vodních tok  (v tšinou v území dnes 
chrán ných,  tj. v CHKO, apod.). B ehy v tších tok  v našich podmínkách jsou již p íliš zregulované 
a navíc hust  obydlené. Mnohdy se také v záplavových územích povolila výstavba jak rodinných 
domk  a vil, tak i pr myslových areál  a skladovacích ploch, takže uvažované extrémní návrhy jsou 
dnes prakticky nereálné.

V lánku se mimo jiné uvádí: … Aby m la eka co nejvíce prostoru k neškodnému pomalému 
rozlivu, postaví se co nejdál od koryta, a co nejblíže k dom m ve vsi hráze zpevn né vegetací…..

I tato p edkládaná studie p edpokládá dle uvažované alternativy . 2 návrh  protipovod ových 
opat ení v obou navrhovaných variantách co nejv tší rozliv do široké údolní nivy a co nejv tší 
zpomalení odtoku inundovaných vod, tj. zvýšení reten ní schopnosti, nap íklad pomocí ekologických 
opat ení. Je t eba si však uv domit, že zpomalení odtoku vod je vyvoláno zdrsn ním povrchu 
pr to ného profilu, pokud možno co nejhustší vegetací, která však zp sobí zvýšení hladin 
povod ových pr tok , a tedy je nutno navrhnout i vyšší ochranné, tzv. sekundární hráze kolem 
chrán né zástavby. Ekologická opat ení tedy svým zp sobem zbrzdí odtok inundovaných vod, 
samotná však neochrání stávající zástavbu, ale naopak vyvolají pot ebu zvýšit ochranné hráze kolem 
zástavby v dnešním a rovn ž v novém – rozší eném záplavovém území. Pozitivní vliv vegeta ního
pokryvu a zbržd ní vod v krajin  se projeví až daleko níže po toku, tedy až ve st edních a dolních 
ástech toku. Technická opat ení pro zajišt ní protipovod ové ochrany stávající zástavby 

v inunda ním území jsou stejn  tém  vždy nezbytná.
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4.1.1.3 Horní ást Moravy po Mohelnici (Moravi any)  
Morava

Morava  pramení pod Kralickým Sn žníkem  ve výšce 1400 m n.m., výškový rozdíl pramene 
a profilu zaúst ní T eb vky v Moravi anech je 1153 m. Povodí je ze 40 % zalesn no. Délka úseku 
ve správ  provozu Šumperk je 83,870 km, z toho upraveno bylo cca 35,535 km. Podélný spád horní 
úsek (3 km od pramene) 10 %, u zaúst ní Desné 3,5 ‰, u T eb vky 1 ‰. 

Limnigrafy:  v km 272,750 Moravi any  V tší p ítoky : 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. P i  povodni v ervenci
roku 1997 zde byla kulminace až 200 m3/s. Postiženy byly Hanušovice a další obce v sev eném údolí 
pod soutokem s Brannou. V tomto úseku se kapacita pohybuje od Q1 až asi po Q10. Kulminace 
povodn  u Raškova dosáhla p es 300 m3/s. 

Pod obcí Ruda nad Moravou se ší ka údolí zv tšuje, dochází zde k rozliv m na okolní 
zem d lské pozemky. Postižena byla zástavba obcí Olšany, Bohutín, Chrome  a další. Ší ka
inundace se v tomto úseku pohybovala mezi 1-2 km. Pod soutokem s Desnou byla postižena 
rozsáhlejší zástavba obce Post elmova. Kapacita koryta se zde pohybuje mezi Q1 a Q10. V ad  míst 
se voda dostala i za stávající moravní hráze, voda se dostala do okraje obce Lesnice, do obcí Leština, 
Vitošov, Zvole, Lukavice, Bohuslavice, T eština, Stavenice, apod. Ší ka inundace zde dosahovala 2-3 
km, kulminace p i povodni byla v prostoru Moravi an až 600 m3/s. 

Krupá

Kapacita toku Krupé se pohybuje v rozmezí od asi Q1. Za povodn  byla postižena ást
zástavby ve Starém M st , spodní ást toku tvo í úzké údolí bez míst osídlení.

Branná

Kapacita toku Branné se pohybuje v rozmezí od asi Q2 ve výustní trati až po asi Q10.
P i povodni byl postižen zejména Jind ichov a Branná, kulminace na Branné dosáhla asi 120 m3/s. 

Desná

Desná byla rovn ž zna n  postiženým tokem. Inundace nad Šumperkem dosahovala ší ky až 
1 km p esto, že se zde jedná  o prakticky zastav nou ást. Zasaženy byly všechny obce na toku, 
kapacita koryta se pohybuje od asi Q2 ve výustní trati až po úseky s kapacitou asi Q20 v n kterých 
obcích. Kulminace za povodn  dosáhla na Desné tém  200 m3/s. 

Merta

Merta je levostranný p ítok Desné, s kapacitami toku od Q1 v extravilánech až po místní úseky 
s kapacitou asi Q20.

Povodní byly postiženy zejména obce Verní ovice, Sobotín a Petrov nad Desnou.

Moravská Sázava

Na Moravské Sázav  p i povodních 1997 dosáhla kulminace pr toku p es 200 m3/s. Postiženy 
byly tém  všechny obce ležící na toku. 
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4.1.1.4 Navrhovaná protipovod ová opat ení po povodních 1997 

Komplexní protipovod ová opat ení byla navrhována již krátce po povodních 1997 v tzv. 
Generelu protipovod ových opat ení v povodí eky Moravy v 05/1998 a byla stru n  popsána 
v samostatné zpráv  a situa n  dokumentována v mapových p ílohách v m ítku 1:50 000. Souhrn 
všech návrh  reprezentoval ur itou maximální variantu, která by p i d sledné realizaci znamenala 
úplnou ochranu sídel obyvatelstva na povode  charakteru a velikosti z ervence 1997, jež v mnoha 
lokalitách vysoce p ekro ila tzv. stoletou povode , která se standardn  považovala za krajní mez 
návrhu protipovod ových opat ení.

Morava

Na ece Morav  jsou první lokality vhodné k vytvo ení ur ité retence pod Dolní Moravou, kde 
se údolí pon kud rozši uje. V tomto  prostoru by bylo možné vybudovat dv  suché nádrže o celkovém 
objemu asi 1 milion m3 vody. Horní suchá nádrž by mohla mít p i hloubce vody asi 10 m celkový 
objem cca 750 000 m3, dolní p i hloubce vody asi 8 m potom cca 250 000 m3. Zemní hráze by byly 
opat eny výpustným za ízením a bezpe nostním p elivem. Efekt t chto dvou reten ních prostor by 
m l pouze lokální význam pro úsek Moravy pod touto lokalitou. Nad Hanušovicemi je profil pro 
výhledovou vodní nádrž (sou ást Sm rného vodohospodá ského plánu). Pro dosažení maximálního 
protipovod ového ú inku by tato nádrž musela mít tém  celý sv j objem ur en pro reten ní ú inky.
P i maximální hloubce vody 60 m by byl objem asi 30 milion  m3, p i hloubce vody 70 m asi až 40 
milion  m3. Takto velký reten ní prostor by m l zásadní vliv na tok Moravy pod tímto profilem. Podle 
p edb žných výpo t  by nádrž s objemem 40 milion  m3 mohla  transformovat v tomto profilu 
povode  charakteru 7/97 s kulminací asi 200 m3/s na neškodný pr tok cca 30 m3/s, tedy snížení o asi 
170 m3/s. Takto velký reten ní prostor by mohl bezpe n  ochránit celé údolí Moravy až minimáln
k soutoku s ekou Desnou u Post elmova, ale ovlivnil by pr toky i dále po toku. 

V Hanušovicích v p ípad , že by nedošlo k výstavb  nádrže Hanušovice, bylo by nutné 
postupn  realizovat ochranné hráze na pravém b ehu Moravy tak, aby se vylou il rozliv do zástavby. 

V dolní ásti Hanušovic, pod silni ním a železni ním mostem, je sídlišt  Na Holb .
Pro zajišt ní jeho ochrany by bylo nutné vybudovat hráze na obou b ezích tak, jak to dovolí místní 
podmínky. Z prostorových d vod  by se však asi nedosáhlo ochrany na velikost povodn  z r. 1997. 
Celková délka hrází v Hanušovicích iní asi 3 km. 

Pod Hanušovicemi v úseku í ním km 325,246 až 321,080 je úsek Moravy vytypovaný MŽP 
R, pro ponechání v p irozeném stavu jako í ní ekosystém. V tomto úseku by však bylo možné zvýšit 

ochranu lokality Raškov – Dv r nap íklad zvýšením stávající silnice na pravém b ehu v délce 600 m. 

V Bohdíkov  se ur itá ást ochranných hrází a zdí již po povodních realizovala, ale je nutné 
ješt  ur itá opat ení realizovat a zvýšit ochranu vybudováním dalších hrází i zdí na levém b ehu eky.

U Rudy nad Moravou se i p ed povodn mi otevírala širší inundace. V obci Ruda byla rovn ž
již provedena protipovod ová opat ení pomocí ochranných hrází na pravém b ehu vedených kolem 
zástavby tak, aby se zabránilo rozliv m do obce, ale p itom se z inundace vylou ila jen minimální ást. 
Pod obcí byl vybudován nový inunda ní most pro p evád ní inundovaných vod z koryta Moravy pod 
silnicí do obce Barto ov. Ur itá opat ení je nutno ješt  dokon it pro zvýšení stupn  ochrany zástavby 
v lokalit  Truska a níže po toku nad obcí Olšany a rovn ž v obci Olšany na pravém b ehu výustní ásti
Bušínského potoka a podél Olšanských papíren pod ním.

U obce Bohutín na levém b ehu eky Moravy již byla realizována protipovod ová opat ení
podél návodní strany železni ní trati pomocí ochranné hráze a ochranné zdi t sn  nad silnicí z obce 
Klášt rec do obce Bohutín, tj. v levob ežní ásti inunda ního území. Pro p evád ní inundovaných vod 
pod zmín nou silnici p epažující širokou údolní nivu byl zde krátce po povodních 1997 vybudován 
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nový inunda ní most o dvou polích.

Na návodní stran  další frekventované silnice I/11 p epažující údolí eky Moravy byla 
na pravém b ehu eky Moravy nad obcí Chrome  vybudována ochranná ze , která sou asn
s ochrannou zdí trasovanou podél meliora ního p íkopu pod silnicí I/11 po okraji zástavby již chrání 
p ilehlou zástavbu obce Chrome  až na stoletý pr tok. Ochrana je vytvo ena za stávající pravob ežní
ochrannou hrází tak, že odleh ené a inundované vody asi nad pr tokem Q20 z eky Moravy krátce pod 
Bohutínem protékají širokým inunda ním územím po polních pozemcích nad silnicí I/11 a do území 
pod silnicí protékají stávajícím inunda ním mostem ší ky cca 6 m. Vyšší vody se pak bezpe n  budou 
p elévat p es zpevn nou ást silni ního náspu v úseku mezi ekou Moravou a inunda ním mostem, 
resp. zástavbou obce Chrome . Pom rn  rozsáhlé inunda ní území nad obcí Chrome  je tak využito 
k áste né akumulaci povod ových vod a k transformaci povod ových vln a pr tok . Obdobn  je 
tomu i pod obcí Chrome , p edevším na pravém b ehu eky Moravy ve sm ru k obci Post elmov, kde 
budou protékat do inunda ního území pod k ížící hlavní silnici I/44 novým inunda ním mostem o t ech
polích cca po 12 m.

Rovn ž níže po toku eky Moravy byla již v letech 2004-2005 vybudována protipovod ová
opat ení na ochranu obce Post elmov proti inundovaným vodám z eky Moravy na pravém b ehu.
Z horní strany je obec chrán na ochrannou zemní hrází vedenou nap í  údolím v úseku mezi 
zmín nou silnicí I/44 do Bludova a Šumperku a železni ní tratí ze Záb ehu do Šumperku a do Rudy 
nad Moravou. Pod silnicí Post elmov – Sudkov je tvo ena protipovod ová ochrana v soub hu
s pravým b ehem Moravy pomocí ochranné zídky situované  v trase stávajícího oplocení kolem areálu 
MEP Post elmov. Pod areálem pak prochází po okraji zástavby a podél eky Moravy nová ochranná 
hráz, která je zavázána u OV Post elmov na p vodní hráz bývalého rybníka pod obcí Post elmov.
Za touto hrází v míst  bývalého rybníka a rovn ž pod ním se uvažuje o možném bo ním poldru 
na zem d lských pozemcích, kde by se odleh ovaly povod ové pr toky do inunda ních území nad 
m stem Záb eh a nad obcí Leština. Obdobn  i na levém b ehu eky Moravy je možné využívat bo ní
pr to nou inundaci mezi obcí Lesnice a ekou Moravou ve sm ru k obci Leština, která je dnes rovn ž
dostate n  chrán na proti povod ovým pr tok m po rekonstrukci levob ežní hráze a silnice mezi 
Lesnicí a Leštinou.

Alternativní využívání rozsáhlého údolí eky Moravy k p evád ní povod ových pr tok  níže 
po toku v úseku tzv. Mohelnické brázdy je podrobn ji popsáno v dalších kapitolách této zprávy. 

Krupá

Krupá je tok,  který ústí do budoucí nádrže Hanušovice, takže jeho povod ové  pr toky by 
bylo možné touto nádrží rovn ž eliminovat. Na jeho horním toku by se mohlo realizovat zkapacitn ní
toku tak, aby se zv tšila ochrana ve Starém M st . Možnosti v tší retence na Krupé jsou minimální, 
pouze pod Starým M stem jsou dv  lokality v blízkosti Chrastic, kde konfigurace terénu by umožnila 
vybudovat suché nádrže s hloubkami vody maximáln  5 m a s objemy 150 000 m3 a 180 000 m3.
Ú inek t chto malých suchých nádrží by byl pouze lokální. Úsek Krupé pod Starým M stem je 
v úseku í ního km 9,376 - 5,000 op t vytypován MŽP R jako úsek toku, který by m l být ponechán 
v p irozeném stavu. 

Branná

eka Branná má obdobný charakter jako Krupá, tj. úzké sev ené údolí bez možnosti retence 
vody (s ohledem na roztroušenou zástavbu). Ur itý prostor byl vytypován v horním úseku Branné, 
nad obcí Branná, kde bylo možné v suché nádrži p i hloubce vody max. 10 m získat reten ní objem 
asi 350 000 m3. Tato retence by však m la pouze lokální význam. 

V Jind ichov  by bylo nutné realizovat op t zkapacitn ní n kterých úsek  s cílem dosažení 
v tší ochrany zástavby v Jind ichov .
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Na tomto toku již byla realizována po povodních 1997 ada nezbytných opat ení, p edevším
pro obnovu porušených b eh  a komunikací v údolí podél toku.

Desná

Desná je relativn  velký tok, p esto jediným místem pro možnou retenci je lokalita H bety,
která je také sou ástí SVP. Zde je možné vybudovat nádrž s hrází výšky cca 50 m o reten ním
objemu asi 2,5 mil. m3.

Dále byla po povodních 1997 navrhována a z ejm  již realizována úprava v Lou né
nad Desnou, která zajiš uje ochranu zástavby. Pod Lou nou v úseku í ního km 26,240 – 19,150 je 
úsek Desné op t vytypovaný MŽP R jako p írodní í ní ekosystém bez dalších zásah .

Úsek od Rapotína po Šumperk je charakterizován prakticky souvislou zástavbou. Zvýšit 
ochranu tohoto osídlení je možné jen realizací úpravy, která by maximáln  zkapacitnila tok v tomto 
úseku. Délka úpravy je odhadována asi na 8 km až po zástavbu v Šumperku. Sou ástí úpravy by byly 
i p ípadné hráze na ochranu Šumperku z rozlivu v inundaci pod touto úpravou. P edb žné návrhy 
úprav odtokových pom r  jsou nazna eny v samostatném popisu vybraných lokalit s nedostate nou
protipovod ovou ochranou. 

Pod Šumperkem by z staly zachovány p irozené inundace s lokální ochranou obce Dolní 
Studénky. V obci Sudkov již byla realizována stavba odsazené ochranné hráze na levém b ehu eky
s omezovacím tabulovým objektem pro umožn ní regulace nátoku í ních vod do koryta Desné 
procházejícího zastav nou ástí. Kapacita koryta v zástavb  je cca na jednoletý až dvouletý pr tok 
a vyšší vody pak jsou odleh ovány do pravob ežního inunda ního území ve sm ru k železni ní trati 
a k obci Post elmov, který je již také ochrán n až na stoletý pr tok i od eky Moravy pomocí 
ochranných hrází a ochranných zdí vedených jako odsazené od zástavby nebo i po okraji zástavby 
(zdi v trase oplocení areálu firmy MEP Post elmov) a následn  ochrannou hrází podél pravého b ehu
eky Moravy až pod areál OV Post elmov.  

Ochrana obce Dolní Studénky by mohla být áste n  zajišt na rovn ž trasou budoucí 
obchvatové silnice I/44. 

Merta

Na ece Mert  je jedno významné místo pro vytvo ení um lé retence a sice v úseku mezi 
Sobotínem a Verní ovicemi kde se údolí otevírá do ší ky asi 300-400 m. V tomto prostoru u dnešní 
silnice Sobotín-Verní ovice by bylo možné p i výšce hráze asi 16 m získat suchou nádrž s reten ním
prostorem asi 2 miliony m3. Tato nádrž by mohla zajistit ochranu pro Sobotín a úsek Merty až 
po soutok s Desnou. Pozitivní vliv by m la tato suchá nádrž rovn ž i na další úsek toku eky Desné, 
kde bude velice náro né realizovat n jaká v tší protipovod ová opat ení na ochranu p ilehlé zástavby 
p edevším v obcích Rapotín, Viký ovice a rovn ž ve m st  Šumperk.

Moravská Sázava

Na Moravské Sázav  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 p i
výškách hrází asi 5 m. V dnešní dob  se již zahájila výstavba jednoho suchého poldru – Žichlínek. 
Dále vede tok úzkým údolím a pro zvýšení ochrany m sta Záb eh je navrhováno zkapacitnit vyústní 
tra  Moravské Sázavy v délce asi 2,3 km. 

Uvedený p ehled možných reten ních prostor  a ur ení lokalit k ochran , v p ípad  jejich 
kompletní realizace, by bezpe n  zajistil ochranu tohoto území na povode  charakteru a velikosti jaká 
byla v ervenci 1997.
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4.1.1.5 Zhodnocení stávajícího stavu eky Moravy v úseku tzv. Mohelnické brázdy 

Dle provedených poch zek, dle obdržených informací, prostudování dostupných projekt  a dle 
ov ení stávajícího stavu údolní nivy eky Moravy, stavu vlastního koryta eky Moravy a stavu 
ochranných hrází (p ilehlých i odsazených od hlavního toku) v údolí eky 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 p vodní ochranné hráze probíhající 
podél toku eky Moravy opraveny, zrekonstruovány a v tšinou i zvýšeny až nad hladinu nového 
stoletého pr toku s bezpe nostním p evýšením. Tyto ochranné hráze v sou asné dob  chrání tém
všechny p ilehlé, i vzdálen jší obce v tšinou až na stoletý pr tok. Mají tedy zvýšený stupe
protipovod ové ochrany nejen zastav ná území v obcích, ale i ostatní pozemky (pole, louky a lesy) 
za stávajícími, pom rn  vysokými ochrannými hrázemi.

Tímto vylou ením zaplavování pom rn  rozsáhlých pozemk  za stávajícími hrázemi, 
p edevším v širokých ástech údolní nivy za levob ežními hrázemi pod Post elmovem, se sice zvýšila 
ochrana t chto pozemk  a obcí v údolí Mohelnické brázdy na obou b ezích eky Moravy, avšak odtok 
vyšších povod ových vod se soust edil do relativn  úzkého pruhu podél toku mezi ochrannými 
hrázemi, zrychlil se tak i jejich odtok a vylou il se akumula ní efekt území za hrázemi a tedy zhoršil se 
i transforma ní ú inek povod ových pr tok  a tudíž se dá íci, že se zvýšily kulminace povod ových 
vln vyšších N – letých pr tok  (asi nad pr tokem Q20).

Tímto technickým ešením protipovod ových opat ení a zvyšováním stávajících ochranných 
hrází v celém úseku od Rudy nad Moravou, p ípadn  i výše proti toku, p es Mohelnickou brázdu 
až po Litovelské Pomoraví, se sice zlepšila protipovod ová ochrana území za ochrannými hrázemi 
v údolí eky Moravy v Mohelnické brázd , avšak nutno si uv domit, že se tak vlastn  zhoršil stav 
protipovod ové ochrany pozemk  a zástavby v údolí eky Moravy níže po toku, a to tedy v lokalit
Litovelského Pomoraví, ve m st  Olomouci a rovn ž ješt  níže po toku, tj. nad a dále pod soutokem 
s Be vou. Obdobn  se to dá íci i úpravách stávajících ochranných hrází na území Litovelského 
Pomoraví a rovn ž pod Olomoucí a níže po toku s dopadem na st ední a dolní tok krátce 
nad a rovn ž níže pod Be vou. Vody se soust edily do úzkého pr to ného profilu mezi hrázemi, 
hladiny se zvýšily a snížil se tak stupe  protipovod ové ochrany okolní zástavby níže po toku tam, kde 
p vodní hráze z staly na p vodní úrovni. 

Z toho vyplývá, že je t eba sice chránit zástavbu p ilehlých obcí a m st v údolí Mohelnické 
brázdy a pod ní, i na vyšší pr toky (na stoletou a vyšší vodu), avšak není možné vylu ovat rozsáhlá 
inunda ní území s polními, lu ními a lesními pozemky mimo obce za p vodními ochrannými hrázemi.

P edchozí projekty a tato studie sice navrhují p edevším ochranu stávajících doposud 
nedostate n  chrán ných obcí a m st podél eky Moravy, avšak je pamatováno v této studii 
i na zlepšení odtokových pom r  na toku a podél toku pro zvýšení stupn  protipovod ové ochrany již 
chrán ných obcí a m st ve sledovaném úseku a rovn ž v dolních ástech toku p i využívání co 
nejv tší ásti údolní nivy k p evád ní vysokých povod ových pr tok  v území za stávajícími 
ochrannými hrázemi a tedy v této studii se eší alternativn  i návrhy na  lokální ochranu obcí v široké 
údolní niv  pomocí ochranných hrází a ochranných zdí a zachování zaplavování pozemk
za p vodními a stávajícími hrázemi p i i nižších N – letých pr tocích, a to pokud možno ízen .

Firma Pöry Environment a.s. tedy i v této studii doporu uje využít kapacity stávajícího koryta 
eky Moravy a stávajícího ohrázovaného území podél toku jen do ur ité míry a navrhuje i ízené

odleh ování vyšších N – letých pr tok  (cca nad Q20) do území za stávajícími ochrannými hrázemi, 
probíhajícími podél toku eky Moravy, tj. využívání i inunda ních území na okrajích údolní nivy, avšak 
mimo zastav ná území. Tímto opat ením se dosáhne transformace povod ových pr tok
a povod ových vln nad Q20 a tedy i snížení kulminace povod ových pr tok  N – letých vod nejen 
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ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy, ale i pod ní, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a rovn ž
dále po toku. Tím se zvýší stupe  protipovod ové ochrany m st a obcí v uvedených úsecích eky
Moravy nejen ve st ední ásti toku, ale i v dolní ásti toku pod Be vou.

4.1.1.6 Nezbytná technická opat ení pro zajišt ní protipovod ové ochrany u dnes 
ješt  nechrán ných obcí v úseku Mohelnické brázdy 

Od katastrofálních povodní 07/1997 až do konce roku 2006 byly realizovány mnohé opravy 
a rekonstrukce p vodních podélných ochranných hrází a byly vybudovány i nové ochranné hráze, 
které v úseku Mohelnické brázdy (od Olšan až po Moravi any) chrání p evážnou ást zástavby 
p ilehlých obcí a m st za ochrannými hrázemi prakticky až na stoletý pr tok.     

Pro zajišt ní úplné protipovod ové ochrany obcí v úseku Mohelnické brázdy je nutno ješt
realizovat komplexní protipovod ová opat ení, p ípadn  doplnit jen n která relativn  drobná opat ení
u obcí Olšany, Lesnice, Zvole, Lukavice a Moravi any, v rámci samostatných plánovaných 
staveb – viz samostatný podrobn jší popis nedostate n  chrán ných lokalit.  

Je t eba si však uv domit, že tyto podélné ochranné hráze omezují rozliv vyb ežených vod 
z vlastního koryta eky Moravy a soust e ují veškeré malé i velké N – leté pr toky do relativn  úzkých 
ohrázovaných pr to ných profil  v širokých územích í ního údolí, zvyšují sice stupe  protipovod ové
ochrany území v tomto díl ím úseku í ního toku za ochrannými hrázemi, avšak do jisté míry snižují 
stupe  protipovod ové ochrany území í ního údolí v úsecích níže po toku. T mito opat eními (pouze 
rekonstrukcí a zvýšením stávajících podélných hrází a vytvo ením dalších podélných hrází blízko toku) 
se odtok povod ových pr tok  z popisovaného území Mohelnické brázdy oproti p vodnímu stavu 
p ed povodn mi 07/1997 zrychlí p i extrémních povodních práv  vylou ením velkých ástí 
záplavového území za p vodn  nižšími ochrannými hrázemi a v í ním údolí bez hrází. Výsledkem 
tedy je skute nost, že kulmina ní pr toky se na toku Moravy pod Mohelnickou brázdou ješt  zvýší 
a zhorší se tak situace i níže po toku. Z t chto d vod  je t eba následn  nebo sou asn  p ipravovat 
další stavby z navrhovaného a plánovaného souboru staveb, pro zlepšení odtokových pom r
ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy a rovn ž pro zvýšení stupn  protipovod ové ochrany v údolí 
eky Moravy i níže po toku následujícími opat eními.

4.1.1.7 Alternativní návrhy úpravy odtokových pom r  v údolní niv eky Moravy 
v úseku tzv. Mohelnické brázdy – dle alternativy . 2 

Alternativní návrhy úprav odtokových pom r eky Moravy a protipovod ových opat ení
v údolí eky Moravy jsou v následujících odstavcích této studie sm rovány i na díl í 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 eky
Moravy, prozatím jen v úseku Mohelnické brázdy.

Snahou je dosáhnout zlepšení odtokových pom r  a rovn ž protipovod ové ochrany obcí 
doposud nechrán ných a také t ch obcí, které by byly zaplavovány v údolní niv  po odstran ní nebo 
jen snížení hrází stávajících, tj. p i v tším využití údolní nivy pro co nejv tší retenci vod. Reten ní
schopnost údolní nivy ve sledovaném úseku Mohelnické brázdy by se m la kladn  projevit s v tším 
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efektem transformace povod ových pr tok  a povod ových vln a m la by zlepšit pom ry i níže 
po toku pod Mohelnickou brázdou. 

Firma Pöyry Environment a.s. chce ve svých návrzích do ur ité míry využít stávající, 
p edevším hodn  odsazené a pom rn  vysoké ochranné hráze, odstranit nebo odsadit stávající 
p ilehlé hráze dále od eky Moravy pro p evád ní b žných pr tok  a rovn ž nižších povod ových N -
 letých pr tok  mezi odsazenými hrázemi, a to pokud možno ješt  s efektem zbržd ní odtoku vod 
zdrsn ním pásu mezi hrázemi p í ným a podélným zalesn ním ur itých pozemk . K tomu však ješt
Pöyry Environment a.s chce navíc zvýšit transforma ní efekt odleh ováním vyšších N-letých pr tok
do „prozatím prázdných“ lokalit za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi, kde by byl využit 
akumula ní prostor s lu ními a rovn ž polními pozemky v blízkosti ohrázovaných sídel. Po napln ní
tohoto prostoru za odsazenými ochrannými hrázemi a nad stávajícími p í nými liniovými stavbami 
(silni ními náspy) a stávajícími hrázemi bývalých rybník  a rovn ž nad uvažovanými novými p í nými
hrázemi a zdrs ovacími pásy lesních porost  by byl využit další a rovn ž pom rn  velký pr to ný
profil bo ních ástí širokého údolí i na samých okrajích údolní nivy.

V t chto pr to ných bo ních ástech širokého í ního údolí - „pr to ných poldrech“ Pöyry 
Environment a.s rovn ž p edpokládá variantn  ve výhledu zdrsn ní povrchu území zalesn ním ástí 
stávajících polních pozemk  nap í  údolím - ve tvaru p í ných pás  (efekt vzdouvacích hrází). 
Bo ními pr to nými poldry by se m l tak více zv tšit pr to ný profil širokého í ního údolí a tím 
i zbrzdit odtok vod z horních ástí toku do st edních ástí toku Moravy a do území nad velkým 
levob ežním p ítokem – ekou Be vou.

Názor firmy Pöyry Environment a.s. je oproti návrh m Unie pro eku Moravu takový, že není 
nutné pozdržovat samotnou základnu povod ové vlny z horního toku eky Moravy a zapl ovat
odlehlejší území od toku a pom rn  rozsáhlé prostory za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi 
v širokém údolí již nízkými vodami, nebo  stávající ohrázovaný profil koryta eky Moravy, v tšinou
s odsazenými ochrannými (inunda ními) hrázemi, je pom rn  kapacitní v mnoha místech na horním, 
st edním i na dolním toku. Kapacita toku v tšinou p ekra uje hodnoty dvacetiletých až padesátiletých 
pr tok  a místy i dnešních stoletých pr tok . Návrh Pöyry Environment a.s je takový, že ohrázovaným 
profilem by se m ly neškodn  p evád t nižší povod ové pr toky a extrémní povod ové pr toky by se 
m ly odleh ovat do „prozatím prázdných“ inunda ních území za stávajícími odsazenými ochrannými 
hrázemi, kde by se objemy vod z horní ásti povod ové vlny (špi ky) akumulovaly a povod ové vlny 
by se transformovaly na nižší kulmina ní hodnoty pr tok . Snaha je tedy od íznout co nejvíce špi ku
povod ových vln extrémních povod ových pr tok , zbrzdit odleh ené vody v bo ních inunda ních
územích, tzv. pr to ných bo ních poldrech tak, aby na sestupnou v tev povod ových vln eky Be vy
se na ítaly nižší pr toky snížené vzestupné v tve povod ových vln z horní ásti toku eky Moravy. 
M l by se tak zvýšit efekt využitím odlehlejších záplavových území v údolní niv eky Moravy, avšak 
bude to znamenat v n kterých lokalitách zvýšení ochranných hrází stávajících a vybudování hrází 
nových v relativn  t sné blízkosti kolem zástavby p ilehlých i vzdálen jších obcí, nacházejících se 
v úseku horního toku eky Moravy, tj. nad Litovlí a nad Olomoucí. Tento výše popsaný p edpoklad byl 
již v p edchozí studii áste n  ov en variantními výpo ty na matematických hydrodynamických 
modelech a následn  další úpravy návrh  odtokových opat ení bude nutno ješt  znovu propo ítat
podle postupného projednání se zástupci státní správy a p edevším se samotnými vlastníky 
dot ených soukromých polních pozemk , které se nacházejí za stavajícími hrázemi a m ly by 
v tšinou mít nižší stupe  protipovod ové ochrany, než je v dnešní dob  za vysokými hrázemi. 

Ješt  v tšího transforma ního efektu by se dosáhlo na toku eky Moravy tím, že i na ostatních 
i malých p ítocích by se zachytávaly (transformovaly) ízen  v dob  extrémních povod ových stav
zvýšené povod ové pr toky, nap . v bo ních suchých poldrech, a z nich by se odpoušt ly vody až 
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po snížení povod ových pr tok  na hlavním recipientu – na toku eky Moravy. Snahou by tedy m lo
být zachytit co nejvíce vody v krajin  na horních tocích, tj. i v díl ích povodích bo ních p ítok .

Úvahy a návrhy zm ny odtokových pom r  dle alternativy . 2 popisované v této kapitole 
p edpokládají nejen zajišt ní a dobudování protipovod ových opat ení a zvýšení stupn  ochrany 
zbývajících nechrán ných obcí v trase Mohelnické brázdy, ale i zlepšení odtokových pom r
(transformaci povod ových pr tok ), tj. zvýšení stupn  protipovod ové ochrany i obcí a m st níže 
po toku, tedy pod Mohelnickou brázdou, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a dále po toku. 
Pro spln ní t chto požadavk  se uvažuje o ješt  v tším využití území údolní nivy eky Moravy v trase 
Mohelnické brázdy rozší ením pr to ných profil  o území za stávajícími podélnými p isazenými
a rovn ž i odsazenými ochrannými hrázemi.

Toho se m že dosáhnout v rámci technických opat ení dv ma zp soby:

dle VARIANTY . 1 – odstran ním stávajících podélných ochranných hrází (v celé délce nebo 
jen v ur itých místech) tak, aby se i vody p i nízkých povod ových pr tocích dostávaly 
do území za stávajícími hrázemi, kde by se jejich odtok zbrzdil i zm nou vegetace a jiným 
zp sobem obhospoda ování všech zaplavovaných pozemk  v popisované údolní niv  - dle 
návrh  Unie pro eku Moravu a áste n  i dle návrh  pracovník  P írodov decké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci (Prof. Št rba a kolektiv). 

dle VARIANTY . 2 – snížením stávajících ochranných hrází jen v ur itých zvolených místech 
tak, aby se zajistilo ízené odleh ování vyšších N – letých povod ových pr tok  (cca nad 
hodnotou dvacetiletého pr toku - Q20) do bo ních ástí údolní nivy za stávajícími ochrannými 
hrázemi, kde by se odleh ené vody áste n  akumulovaly, zadržely a snížily by co nejvíce 
kulmina ní pr toky a tím více transformovaly povod ové vlny, což p edpokládá rovn ž zm nu
vegetace a zp sob obhospoda ování dnešních zem d lských pozemk  jak v samotném 
stávajícím (ohrázovaném) pr to ném profilu, tak i v inunda ním území za stávajícími 
ochrannými hrázemi - dle návrh  firmy Pöyry Environment a.s. a áste n  i dle návrh
Univerzity Palackého Olomouc. 

Pro umožn ní rozliv  vyb ežených a odleh ených vod do t chto širších území za stávajícími 
podélnými ochrannými hrázemi by však bylo nutno zajistit navíc protipovod ovou ochranu n kterých 
již v sou asné dob  dostate n  ochrán ných obcí jako jsou ve sm ru toku: Post elmov, Lesnice, 
Leština, Vitošov, Bohuslavice, Dubicko, T eština a Stavenice. 

4.1.1.8 Popis návrh  úprav odtok. pom r  a protipovod. opat ení dle alternativy . 2

Úsek . 1: Ruda nad Moravou – Olšany – Bohutín 

V tomto nejhorn jším díl ím úseku údolí eky Moravy, tzv. Mohelnické brázdy – v území pod 
obcí Ruda nad Moravou byly již v pr b hu zpracovávání této studie projektovány a realizovány úpravy 
stávajících ochranných hrází a rovn ž hráze nové. Navrhují se další díl í úpravy a rekonstrukce 
ochranných hrází v tom smyslu, že budou zvýšeny stávající hráze a pokud to p jde, budou 
vybudovány i nové a více od koryta odsazené ochranné hráze tak, aby se zabránilo zaplavování 
zástavby p ilehlých obcí a aby nadále byly využívány k p evád ní extrémních povod ových pr tok  ke 
korytu p ilehlé lu ní a polní pozemky. Ochrana obcí a v tší zástavby je v tšinou navrhována na stoletý 
pr tok s p evýšením koruny hrází cca 40 až 50 cm. Tím že se zvýší v tšinou p ilehlé ochranné hráze, 
nap . v oblasti Rudy nad Moravou, vylou í se nejen zaplavování zástavby obce t sn  za hrázemi, ale 
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vylou í se tak vzhledem ke konfiguraci terénu a s ohledem na místní komunikace a s ohledem 
na další roztroušenou zástavbu, p edevším na pravém b ehu eky Moravy, rovn ž i zaplavování 
nezastav ných pozemk  krátce za obcí a pod obcí. Polní pozemky na pravém b ehu náhonu 
na horním konci zástavby obce Olšany nadále budou využívány pro p evád ní vyšších povod ových 
pr tok . V popisovaném prvním úseku p jde v tšinou p ímo o využití celého pr to ného profilu koryta 
eky mezi p isazenými a odsazenými hrázemi s využitím inunda ních území na obou b ezích, tj. bez 

odleh ování za stávající hráze a tedy bez  bo ních poldr .

 P i výpo tech pr b hu hladin povod ových pr tok  ve zmín ném úseku se p edpokládá
hranice rozliv  v údolní niv   na levém b ehu eky Moravy až po železni ní násep, což platí i dále 
po toku v dalších díl ích úsecích. Vzhledem k tomu, že drážní t lesa byla a jsou budována v tšinou
z kamenitého materiálu a z propustných zemin, doporu ujeme p i díl ích úpravách ochranných hrází 
a p i protipovod ových opat eních navrhovat a realizovat postupn  i úpravu a ut s ování návodních 
svah  t chto železni ních násp , p ípadn  jejich opevn ní pohozem i dlažbami – alespo
s vyspárováním pro zabrán ní pr sak  vzdutých vod p es náspy do chrán ných území. 

Na pravém b ehu byla realizována po povodních 07/1997 v obci Ruda nad Moravou
rekonstrukce ochranných hrází na pravém b ehu eky Moravy až na stoletý pr tok. Krátce pod silnicí 
na Hrab nov je rozliv na pravém b ehu ohrani en náspem železni ní trat  a pod železni ním mostem 
je rozliv až k odsazené ochranné hrázi, která se ve sm ru po toku p ibližuje ke korytu eky Moravy 
podél obce Ruda nad Moravou. Pod obcí se hráz prudce odsazuje a zástavba v lokalit  Truska je 
chrán na na pravém b ehu odsazenou ochrannou (inunda ní) hrází, jejíž koruna byla navržena 
ve vodorovné nivelet  (na kót  322,27 m n.m. – Bpv.) až k novému inunda nímu mostu na silnici 
do obce Barto ov. Rozp tí inunda ního mostu s jedním polem je cca 14,5 m.

Na zmín né silnici do Barto ova je koryto eky Moravy p emost no železobetonovým mostem 
o jednom poli (š = 17 m), jehož nosnou ást tvo í plnost nná železobetonová konstrukce i nad 
vozovkou místo zábradlí. Vody ve vlastním koryt  jsou v délce 450 m nad silni ním mostem odd leny
od pravob ežních inundovaných vod nízkou pravob ežní hrází se vzrostlým stromovým porostem.

Pod silnicí na Barto ov se navrhuje v rámci samostatné stavby (1) protažení pravob ežní
odsazené ochranné (inunda ní) hráze krátce podél silnice do Olšan a dále podél zpevn né polní cesty 
na pravém b ehu koryta náhonu až po zaúst ní svodnice tak, aby byla chrán na jednak zástavba 
lokality Truska i ze spodní strany a rovn ž zástavba podél silnice do Olšan z horní i spodní strany.

Úpravou inunda ních ochranných hrází v Rud  a pod Rudou se tedy vylu uje vyb ežování
povod ových pr tok  do zástavby obce do hodnoty pr toku stoletého a vyššího, která je dána 
p evýšením koruny ochranné hráze nad Q100 (214 m3/s). 

Pod koncem inunda ní hráze pod silnicí do Barto ova, tj. u pravob ežního p ítoku (svodnice) 
se op t rozši uje inunda ní území do polních pozemk  až k silni ní komunikaci a k zástavb  na levém 
b ehu Bušínského potoka v obci Olšany. P i vyšších pr tocích dochází k nátoku inundovaných 
moravních vod do koryta Bušínského potoka p eléváním p es levob ežní hrázku, resp. p es
ochrannou náb ežní ze  a áste n  se tak využívá koryto potoka se svislými op rnými zdmi (s ší kou
koryta cca 6 m) k p evád ní i ástí inundovaných moravních vod. Oproti dnešnímu stavu se navrhuje 
zamezení p elití pravob ežní náb ežní zdi a nátoku inundovaných vod na pravý b eh potoka, tj. nátoku 
do prostoru zalesn ného parku a zaplavení areálu Olšanských papíren, a to zvýšením stávající 
pravob ežní zdi na trase Bušínského potoka až k zaúst ní do náhonu. Po zam ení podélného profilu 
v trase pravob ežní zdi Bušínského potoka bylo zjišt no, že koruna náb ežní zdi je dostate n  vysoká 
nad hladinou stoletého pr toku. P i vyšších vodách by bylo nutné v míst  chodníku podél zábradlí 
pravý b eh chránit pytli s pískem.
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Podél spole ného koryta odpadu náhonu a Bušínského potoka bude vhodné po zam ení
v trase stávajícího oplocení areálu papíren vybudovat v rámci stavby (1) na pravém b ehu výustní 
ásti koryta v trase ochrannou protipovod ovou zídku, která by byla protažena až ke korytu eky

Moravy a ke stávajícímu energomostu. Zam ením pravob ežní hrany koryta Moravy podél oplocení 
areálu Olšanských papíren níže po toku není nutno až po jeho spodní konec zvyšovat tento b eh,
nebo  je nad úrovní vypo tené hladiny Q100.

Zástavba obce Klášterec nebyla prakticky zasažena ani extrémní povodní v roce 1997, takže 
studie neuvažuje další úpravy a zvyšování pravého b ehu a stávající pravob ežní hrázky podél toku až 
po silni ní odbo ku do obce Bohutín. P i vysokých pr tocích tedy bude stávající nižší pravob ežní
hrázka pod areálem papíren p elévána, inundované vody budou stejn  jako dnes protékat v obci 
Klášterec po lu ních a polních pozemcích v soub hu s tokem mezi hrází a zvýšeným terénem 
a inundované vody budou na pravém b ehu vzdouvány pod zástavbou obce Klášterec a v prostoru 
stávajícího soukromého rybníka p í nou silni ní komunikací, která probíhá v zemním náspu nap í
í ním údolím do obce Bohutín. Z tohoto je z ejmé, že pro omezení p elévání silni ního t lesa

na pravém b ehu eky Moravy by pravob ežní ochranná hrázka krátce nad silnicí nem la p evyšovat
silni ní násep a naopak by m la být nad silnicí v prostoru zmín ného rybníka snížená alespo
do úrovn  hladiny takového pr toku, p i kterém natéká výše proti toku (podél obce Klášterec) 
do pravob ežního území za hrází. Pravob ežní hráz nad silnicí by tedy m la být snížená a srovnána 
tak, aby se inundované vody mohly vrátit, pokud možno neškodn , do koryta eky Moravy, ne však 
t sn  nad silni ním mostem, aby neohrožovaly pravob ežní i levob ežní mostní pilí e. Optimální 
variantou by bylo srovnání p ípadn  snížení hrázky na pravém b ehu eky Moravy nad silnicí 
do úrovn  stávajícího terénu podél stávajícího rybníka tak, aby nebylo nutné zasahovat do stávajících 
vzrostlých b ehových porost , pokud nejsou p estárlé. Terén, resp. ochranná hrázka by m la být 
v délce cca 30 m nad silnicí vyšší a opevn ná na korun  hrázky št rkovou vozovkou v míst
nájezdové rampy. 

Koryto eky Moravy je na zmín né silnici do Bohutína p emost no železobetonovým mostem 
s jedním polem (š = 17 m). Povod ové pr toky vyb ežují z upraveného koryta rovn ž na levém b ehu
eky Moravy již výše proti toku - naproti areálu papíren pod železni ní vle kou, p ibližn  pod novým 

závodovým ocelovým mostem v areálu papíren a inundované vody protékají dále po toku rozši ujícím 
se územím mezi korytem eky Moravy a železni ním náspem na trati D, tj. po lu ních pozemcích, 
které jsou více a více porostlé náletovými d evinami. Nad obcí Bohutín jsou inundované vody 
áste n  vzdouvány silni ním náspem p epažujícím levob ežní ást údolí na trase silnice z Klášterce 

do Bohutína. Vzduté vyb ežené vody nad silnicí ohrožují železni ní násep a proti vyšším N – letým 
pr tok m a pro zabrán ní p elévání drážního t lesa do zástavby obce Bohutín byla v pr b hu
zpracovávání této studie zajišt na v roce 2004 ochrana drážního t lesa a obce Bohutín až na stoletý 
pr tok vybudováním nové ochranné hráze v úseku nad novým inunda ním mostem. Inundované vody 
na levém b ehu eky Moravy mezi vlastním korytem a železni ním náspem jsou dále po toku 
p evád ny novým inunda ním železobetonovým mostem o dvou polích ší ky asi po 15 m.

Úsek . 2: Bohutín – Chrome  - Post elmov

V tomto druhém díl ím úseku horní ásti Mohelnické brázdy se již p edpokládá co nejv tší 
využití kapacity ohrázovaného koryta eky Moravy (tj. nap . pod silnicí do Bohutína využití jak 
pr to ného profilu vlastního koryta Moravy pod úrovní terénu, tak i pr to ného profilu mimo vlastní 
koryto za b ehovými hranami – pravob ežní inundace mezi tokem a odsazenou pravob ežní hrází 
a levob ežní inundace mezi tokem a odsazeným železni ním náspem D) a tedy využití stávajících 
ochranných hrází na pravém b ehu a na levém b ehu drážního t lesa. P i pr chodu vyšších 
povod ových pr tok  by se tyto odleh ovaly do bo ních pr to ných profil , do odlehlejších 
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inunda ních území za stávající pravob ežní ochrannou hrází, tedy do tzv. bo ních pr to ných poldr .
P edb žn  se dle hydrotechnických výpo t  odhaduje nejnižší úrove  ochranných hrází 
pod Bohutínem cca na dvacetiletý pr tok. Rovn ž níže pod obcí Chrome , kde se spojí p i vyšších 
N – letých vodách í ní vody v ohrázovaném profilu a inundované vody protékající pravob ežní ástí 
údolí za ochrannou hrází, se bude využívat nadále celé široké í ní údolí nad kapacitou 
neohrázovaného koryta ve sm ru až po obec Post elmov a rovn ž celá ší ka údolí ješt  níže 
pod Post elmovem, tj.  nad obcí Lesnice. V tomto úseku je již v dnešní dob  vylou eno zaplavování 
p ilehlých obcí – Chrome  a Post elmov novým ohrázováním.

Pod silnicí Klášterec – Bohutín, která na zemním náspu p epažuje í ní údolí, je na pravém 
b ehu vybudována ochranná zemní hráz. Ochranná hráz se ve sm ru toku postupn  oddaluje 
od koryta eky Moravy a zasahuje do polních pozemk . Tato hráz chrání p ed záplavami již jen 
zem d lské pozemky nad obcí Chrome , nebo  v sou asné dob  je již realizována nová ochranná 
ze  trasovaná na návodní stran  silnice první t ídy t sn  nad obcí - dle p vodní studie stavba (2).

Koruna pravob ežní odsazené ochranné hráze podél toku Moravy nad obcí Chrome
nedosahuje dle p edb žných díl ích výpo t  jednotné p evýšení nad hladinou dnešní stoleté vody 
a v n kterých úsecích je hráz p elévána i menšími N – letými pr toky, které zaplavují polní pozemky 
nad silnicí a ochrannou zdí, zde se vzdouvají a protékají stávajícím inunda ním mostem p i okraji 
zástavby ve sm ru do polních pozemk  pod silnicí, kde je p ilehlá ást zástavby obce Chrome
rovn ž již v rámci p vodn  plánované stavby (2) chrán na ochrannou zdí v trase podél levého b ehu
stávajícího meliora ního p íkopu.

Doporu ujeme v této studii úpravu a snížení ur ité ásti stávající pravob ežní hráze krátce pod 
Bohutínem tak, aby do polních pozemk  nad obcí Chrome  se odleh ovaly p es upravenou korunu 
hráze krátce pod silnicí do Bohutína vody vyšší jak Q20. Hrázový p eliv pro odleh ení vod nad Q20

z ohrázovaného profilu do polních pozemk  za pravob ežní hrází se navrhuje zpevn ný v délce cca 
300 m v rámci samostatné stavby (3). V této stavb  jsou zahrnuty rovn ž stavební úpravy 
na protipovod ovou ochranu stávající zástavby nad silnicí do Bludova – zvýšení stávající hráze 
na levém b ehu nad vtokem do elektrárenského náhonu a rovn ž stavební úpravy na zpr to n ní
p vodního ramene koryta Moravy – nápustný a výpustný objekt se zpevn ním p ilehlých b eh eky
Moravy a výsadba d evin v okolí odstaveného ramene. 

Výhledov  se p edpokládá dle požadavk  zástupc  P írodov decké fakulty Palackého 
univerzity v Olomouci a Unie pro eku Moravu v tší snížení, p ípadn  odstran ní stávající ochranné 
hráze a tedy p evád ní i vyšších inundovaných pr tok  p es polní pozemky nad obcí Chrome .

Vtok do silni ní propusti na toku Chrome ského náhonu je opat en stavidlovým uzáv rem
obdobn  jako u další silni ní propusti u autobazaru. Vjezdy ze silnice na polní pozemky nad silnicí 
budou v dob  povodní hrazeny mobilním hrazením zabudovaným v konstrukci ochranných zdí. 
P evýšení koruny ochranných zdí nad hladinou inundovaných vod p i stoletém pr toku je navrženo 
a realizováno v hodnot  cca 30 cm. Další úsek silnice I/11 mezi inunda ními mosty M1 a M2 bude 
vyššími inundovanými pr toky p eléván. Z t chto d vod  je opavn na návodní strana silni ního náspu 
v krajnici polovegeta ními tvárnicemi a pohozem z makadamu a povodní strana v krajnici a ve svahu 
rovnaným záhozem z lomového kamene op eným do záhozové patky pod silni ním t lesem.
Pro zabrán ní nátoku p elévaných inundovaných vod p es silnici do p ilehlé zástavby bude 
komunikace p i extrémních povodních p ehrazena mobilním hrazením nebo jen zábranou z pytl
s pískem.  

V sou asnosti se odhaduje a p edpokládá za stávajícího stavu hráze p i stoletém pr toku 
odleh ování pr tok  p es tuto hráz do pravob ežní inundace nad Chrom í v hodnotách cca Qi = 35 až 
65 m3/s. Ze zaplavených pozemk  nad silnicí I/11 budou inundované vody p evád ny do inunda ního
území pod silnici I/11 v první ad  stávajícím inunda ním mostem M1 s pr to nou ší kou š = 6 m. 
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Inundované vody o vyšších pr tocích jsou však nad silnicí vzdouvány podle kapacity inunda ního
mostu M1 až nad úrove  povrchu vozovky stávající silnice v úseku mezi inunda ními mosty M1 a M2 
tak, že co neprote e mostním objektem M1, bude se p elévat nap ed p es silni ní t leso a p i ješt
vyšších pr tocích také p es sníženou korunu pravob ežní hráze krátce nad silni ním mostem. 
V p ípad  ješt  vyšších inundovaných pr tok , které se dostanou za stávající odsazenou pravob ežní
moravní hráz, se tedy p edpokládá, že inundované vody nad silnicí I/11 se budou áste n  vracet 
do koryta eky Moravy nad silni ním mostem p es sníženou a zpevn nou ochrannou hráz. Hráz je 
v korun  zpevn na a snížena ve vzdálenosti cca 50 m ve sm ru proti toku nad silni ním mostem 
v délce cca 100 m na úrove  cca 299,90 m n.m. ve spodním konci p elivu a na úrove  cca 300,20 m 
n.m. v horním konci p elivu. Dle projednání p ipravované stavby se zástupci obce byl v rámci stavby 
(2) p eložen spodní konec stávající ochranné hráze t sn  nad silnicí I/11 v délce cca 300 m a zavázán 
do silni ního t lesa vedle pravob ežního pilí e stávajícího inunda ního mostu M2. Zabránilo se tak 
nátoku zvýšených vod z eky Moravy zp tným vzdutím do polních pozemk  nad silnicí. Tento mostní 
profil tak nebude nutno ze spodní strany zahrazovat p i zvýšených stavech a z stane stále otev ený.

V návaznosti na protipovod ovou ochranu obce Chrome  z horní strany je již realizována 
protipovod ová ochrana zástavby obce i ze spodní strany v rámci této stavby (2) pomocí odsazené 
ochranné zídky (ochranné hrázky) trasované pod inunda ním mostem M1 podél stávajícího oplocení 
p ilehlých zahrad u rodinných domk  a podél stávajícího odvod ovacího meliora ního p íkopu. Vyšší 
inundované vody se však budou p elévat p es nižší stávající hrázku do polních pozemk  a záplavová 
ára se p i stoleté vod  p iblíží zp tným vzdutím až do blízkosti zástavby obce Chrome , p ípadn

i zasáhne nejbližší rodinné domy. 

Inundované vody, které prote ou shora inunda ním mostem M1 a p ípadn  se p elijí p es
silni ní t leso v úseku mezi ob ma inunda ními 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 p ilehlých rodinných dom  a podél stávajícího meliora ního
p íkopu. V soub hu s novou ochrannou zídkou a hrázkou pod silnicí I/11 je vybudován rovn ž druhý 
odvod ovací p íkop situovaný na návodní stran  zídky a hrázky, který bude áste n  p evád t
inundované vody a po povodních bude odvád t níže po toku i zbytky inundovaných vod z polních 
pozemk  do koryta stávajícího meliora ního p íkopu a následn  do koryta eky Moravy níže po toku. 
Stávající meliora ní p íkop, navazující t sn  pod silnicí I/11 na pom rn  široký p íkop, probíhající 
podél rodinné zástavby v soub hu s touto komunikací, bude odvád t p i povodních srážkové 
a p ípadn  silni ním náspem prosáklé vody - vnit ní vody z obce Chrome  ve sm ru níže po toku. 
V dostate né vzdálenosti od obce budou tyto vnit ní vody akumulovány na p ilehlých polních 
pozemcích nebo p ípadn  budou dle pot eby p e erpávány mobilním erpadlem p es ochrannou 
hrázku do inunda ního území.

Sou asn  s protipovod ovými opat eními u obce Chrome  bylo pro išt no koryto eky Moravy 
krátce nad a pod mostním profilem, odt ženy nánosy na konvexním pravém b ehu a zpr to n no
i pravé pole stávajícího dvoupólového mostu. 

Pod silnicí I/11 na trase Chrome  – Bludov budou tedy p evád ny í ní (korytové) vody 
silni ním železobetonovým mostem o dvou polích cca po 16 m a stávajícím inunda ním mostkem M2 
o ší ce 2 m. Pod zmín nou silnicí se rozši uje pr to ný profil eky Moravy do území ohrani eného
na levém b ehu Moravy železni ním náspem a na pravém b ehu nov jší odsazenou ochrannou hrází. 
Tato hráz byla vybudována krátce po povodních 1997 na polních pozemcích v trase od pravob ežního
pilí e menšího inunda ního mostu M2 ve sm ru toku v délce cca 600 m. Na konci nov jší odsazené 
moravní ochranné hráze se spojí í ní a inundované vody a budou protékat jednak stávajícím 
neohrázovaným korytem Moravy a jednak širokým údolím po polních pozemcích až ke stávající 
silni ní komunikaci I/44, spojující obec Post elmov a obec Bludov na trase do Šumperka. Vyb ežené
povod ové vody p ete ou i stávající koryto náhonu na levém b ehu eky Moravy a budou zasahovat 
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až k železni nímu náspu na trati do Rudy nad Moravou. V náspu jsou umíst ny krátce nad silnicí 
do Bludova trubní propusti (DN 800), kterými mohou natékat inundované vody do polních pozemk
za tratí, pokud nebudou opat eny hradícím za ízením na návodní stran  náspu.

P es silni ní komunikaci I/44, která je v náspu p evýšena nad terénem cca 1,5 až 1,8 m 
a p epažuje široké í ní údolí, budou p evád ny í ní vody stávajícím železobetonovým silni ním
mostem (dv  pole cca po 12 m). Inundované vody na levém b ehu eky Moravy p etékají sníženým 
územím v prostoru nezpevn ného parkovišt  a plechovým plotem ohrani eného areálu bývalé jednoty 
u objektu bývalého Bludovského Mlýna s malou vodní elektrárnou a dále p es silni ní komunikaci 
a do prostoru soukromého hotelu se zahradou. Inundované vody proudící od vrchu mezi železni ní
tratí a korytem náhonu se jednak nad silnicí vrací zp t do koryta odpadu od MVE a jednak dále 
p etékají silni ní komunikaci I/44. Pod silnicí protékají po polních pozemcích mezi tratí a odpadem 
od MVE a do koryta odpadu se nevrací, nebo  odpad je již vlastníkem elektrárny po povodních 
ohrázován na levém b ehu zeminou z provedené prohrábky.

Na pravém b ehu eky Moravy jsou v inunda ním území s polními pozemky inundované vody 
vzdouvány silni ním náspem. áste n  vrací inundované vody zp t do koryta Moravy krátce 
nad silni ním mostem, áste n  jsou p es t leso silnice p evád ny stávajícími inunda ními mostky. 
Jeden inunda ní mostek s ší kou cca 4 m je umíst n v blízkosti trasy vzdušného vedení VVN, další 
mostek je sou ástí p emost ní Chrome ského náhonu (potoka) s ší kou cca 5 m a na pravém b ehu
potoka jsou cca 100 m od koryta potoka další inunda ní mostky s ší kami cca 4,5 a 8 m. Na trase 
komunikace I/44 je již v rámci obchvatu obce Post elmov vybudován nový velký inunda ní most 
o t ech polích s rozp tím 12,5 + 16 +12,5 m. Nájezdové rampy obchvatu tak ohrani ují inunda ní
území na pravé stran í ního údolí a zabránily nátoku inundovaných vod nad silnicí I/44 ve sm ru
k obci Post elmov. Extrémní povod ové vody, které nesta í protéct inunda ními mostky se pak 
nad silni ním t lesem vzdouvají a p etékají silni ní t leso – z ejm  až nad hodnotou Q100.

V dalším úseku pod silnicí I/44 protéká p evážná ást povod ových pr tok  neohrázovaným 
korytem eky Moravy a dále inunda ním územím po polních pozemcích na levém a na pravém b ehu
eky a korytem odpadu od MVE. Samostatnou proudnici tvo í inundované vody natékající do prostoru 

mezi železni ním náspem a odpadem náhonu, tj. za novou provizorn  budovanou ochrannou hrází 
na levém b ehu odpadu náhonu od MVE Bludovský Mlýn.

V sou asné dob  se rozlévají í ní a inundované vody pod silnicí I/44 do polních pozemk  nad 
obcí Post elmov a nad železni ní tra  Záb eh - Šumperk. Výhledov  se však p edpokládá prodloužení 
obchvatové komunikace I/44 v trase silnice I/11 ve sm ru na Šumperk do údolí eky Desné, ímž 
silni ní násep p ek íží í ní údolí eky Moravy již nad železni ní tratí a ovlivní odtokové pom ry 
v úseku nad obcí Post elmov. Na silni ním náspu p evýšeném nad okolní terén budou vytvo eny
mostní profily p es stávající vodote e – p es koryto Chrome ského potoka, p es koryto eky Moravy, 
tj. nad železni ní tratí a dále p es koryto Bludovského potoka - pod železni ní tratí.

Úsek . 3: Post elmov – Lesnice – Leština 

V rozeklaném území, kde se spojují údolí eky Moravy a údolí eky Desné, je p epaženo údolí 
eky Moravy náspem železni ní trati Záb eh – Šumperk. I když jsou v drážním t lese p es stávající 

vodní toky - eku Moravu, Chrome ský potok a Bludovský potok mostní konstrukce a nachází se 
v n m n kolik inunda ních most  a mostk , zp sobuje tra  vzdouvání inundovaných vod nad tratí 
a tedy v polních pozemcích nad obcí Post elmov. Ješt  v dob  zahájení prací na této studii mohly 
natékat do obce Post elmov p es silni ní t leso (u železni ního p ejezdu) na silnici III/3703 
Post elmov – Sudkov již vody p i desetiletém pr toku, což se potvrdilo p i zvýšených stavech v b eznu
roku 2000 (kulminace byla 10.3.2000 v dopoledních hodinách). Z t chto d vod  byla dle objednávky 
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od Povodí Moravy, s.p. v a.s. AQUATIS zpracována projektová dokumentace na vy ešení
protipovod ové ochrany obce Post elmov v intencích návrh  studie a v roce 2004 prob hla realizace 
této stavby pod názvem Stavba 270 212 Morava, Post elmov – hráz PB. Stavba vy ešila ochranu 
obce z horní strany pomocí ochranných zemních hrází situovaných na polních pozemcích t sn
nad silnicí do obce Sudkov a mezi železni ní tratí a silni ní komunikací I/44 na Bludov a Šumperk. 

V železni ním t lese, které p epažuje inunda ní údolí nad obcí Post elmov jsou následující 
mostky a propustky: na pravém b ehu Chrome ského potoka je nová propust o sv tlosti 1,7 x 1,3 m, 
v míst  koryta Chrome ského potoka je ocelový most o dvou polích s rozp tím cca po 8 m, o 20 m 
dále jsou nové dv  rámové propusti o sv tlosti 2 x 1 m (Beneše naležato), t sn  vedle propustí je 
další inunda ní ocelový most o jednom poli ší ky cca 12 m, cca o 30 m dále je další ocelový inunda ní
most o jednom poli ší ky cca 12 m. Dále ve sm ru proti toku, tj. po trati ve sm ru k Sudkovu (Bludovu) 
je na trati v míst  k ížení s ekou Moravou plnost nný ocelový železni ní most o jednom poli 
s rozp tím cca 30 m. Asi o 100 m výše proti toku je v drážním t lese další inunda ní železobetonový 
most o ší ce cca 5 až 6 m. Asi o 170 m dále je na trati D p emost n Bludovský potok 
s železobetonovým mostem ší ky cca 8 m.  

Rovn ž pod železni ní tratí je siln  meandrovité koryto eky Moravy neohrázováno, takže 
povod ové pr toky vyb ežují do lu ních a polních pozemk  v prostoru nad soutokem dvou ek – 
Moravy a Desné pod obcí Sudkov. Inundované vody z obou ek p etékají p es t leso silnice III/3703 
Post elmov – Sudkov v úseku mezi ob ma ekami, pod silnicí dále protékají po lu ních pozemcích 
a vracejí se do obou koryt v prostoru soutoku obou ek. V úseku pod silnicí Post elmov – Sudkov tedy 
op t velké vody vyb ežují do lu ních a polních pozemk , p edevším na levém b ehu eky Desné, 
a dále pod soutokem na levém b ehu eky Moravy.  

Koryto eky Moravy k íží zmín nou silnici na Sudkov v blízkosti zástavby obce Post elmov
v mostním profilu železobetonového mostu o jednom poli ší ky cca 22 m s horní obloukovou nosnou 
konstrukcí. Zástavba obce Post elmov je již koncem roku 2004 chrán na ochrannou hrází nad silnicí 
na Sudkov a rovn ž pod silnicí, kde je vytvo ena ochrana pomocí protipovod ových zdí. Ochranná 
opat ení se vy ešila p ibetonováním ochranné zídky v trase stávajícího oplocení z betonových 
prefabrikát  kolem areálu závodu MEP Post elmov (na vnit ní stran ) na pravém b ehu eky Moravy.  

Pod areálem MEP je již rovn ž obec chrán na na pravém b ehu eky Moravy pomocí nových 
ochranných zemních hrází vybudovaných v roce 2004 v úseku až po OV Post elmov, kde se 
ochranná hrázka navázala na stávající ochrannou hráz p vodního Post elmovského rybníka. Tato 
ochranná hráz je ke korytu eky p isazená a nevytvá í se tak inunda ní území na pravém b ehu eky.

Variantn  se uvažuje v této studii o tom, že v p ípad  extrémních povod ových pr tok , tj. asi 
nad stoletou vodou, by se po snížení nové hrázky nad OV Post elmov do úrovn  hladiny Q100

odleh ovaly vyšší vody v míst  t sn  nad areálem OV p es stávající p íjezdovou asfaltovanou cestu 
do polních pozemk  pod zástavbu obce Post elmov, tj. do prostoru p vodního Post elmovského
rybníka. Tato varianta p edstavovaná samostatnou stavbou (5) p edpokládá stavební úpravy 
v popisované lokalit  a na stávajících ochranných hrázích. Jedná se o vybudování ochranné hrázky 
t sn  pod zástavbou obce, tj. nad stávajícím rybní kem nad OV, o rekonstrukci p vodní rybni ní
hráze v lokalit  Nový Dv r a Malý Dv r a dále ve sm ru silnice do m sta Záb eh, o vytvo ení
ochranné hrázky kolem místní zástavby a vytvo ení zpevn ného hrázového p elivu jak na p ítoku nad 

OV, tak i na výtoku v prostoru nad stávajícím Seidlovým jezem naproti odb ru do Vitošovského 
náhonu. Po napln ní tohoto tzv. bo ního suchého poldru by se p evád ly odleh ené transformované 
pr toky jednak p es mostní objekt situovaný na potoku Rakovec ve stávající hrázi a jednak i p es
bezpe nostní p eliv. Korytem potoka Rakovec by se m ly akumulované vody z poldru p evád t
do níže ležícího inunda ního území s polními a lu ními pozemky a také do prostoru dalšího bývalého 
rybníka za stávající moravní pravob ežní ochrannou hrází, která dnes nespl uje a nemusí spl ovat
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ochranu polních pozemk  na stoletou vodu. Hráz tohoto dalšího pr to ného bo ního poldru je tvo ena
dnešním zemním valem na polních pozemcích, který tvo il z ejm  hráz p vodního rybníka na pravém 
b ehu eky 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 odleh ených pr tok  ve vytvo eném dalším 
bo ním poldru. Znamenalo by to zvýšení a prodloužení zemního valu, rekonstrukci hrázové propusti 
na Krumpašském potoku, vytvo ení hrázového bezpe nostního p elivu a výsadbu d evních porost  ve 
stávajících polích pod p elivem. Inundované vody by z tohoto poldru po napln ní odtékaly níže po toku 
p es snížený val – zpevn ný p eliv v blízkosti eky Moravy sou asn  s inundovanými vodami 
vyb eženými pod zaúst ním potoka Rakovce a níže po toku by se vracely do koryta Moravy 
a p ípadn  pokra ovaly v inunda ním území p es silni ní komunikaci II/315 na trase Leština – Záb eh.

Stavba (4) – Morava, Post elmov – zpr to n ní inundace na LB pod Desnou obsahuje n kolik
stavebních objekt , které umožní využití i polních pozemk  na levém b ehu eky Moravy pod 
Post elmovem k p evád ní povod ových pr tok  p ibližn  už nad hodnotou Q2 – v p ípad  odstran ní
stávající podélné hráze p epažující inunda ní území nad obcí Lesnice a nad hodnotou Q20 – v p ípad
snížení zmín né hráze nad vtokem do Vitošovského náhonu do úrovn  hladiny Q20 ve stávajícím 
koryt eky Moravy.  

Už výše proti toku na levém neohrázovaném b ehu eky Moravy bude nadále využíváno pod 
silnicí Post elmov – Sudkov širší inunda ní území s polními pozemky. Ve studii se p edpokládá, že 
v rámci této stavby pr to nost v míst  vyúst ní odpadu ze Sudkovského rybníka bude upravena 
odstran ním stávajících hrází na obou b ezích podél koryta odpadu v díl í ásti mezi ekou Moravou 
a zalomením trasy odpadu, tj. v délce cca 250 m. Inundované vody na levém b ehu eky Moravy 
budou protékat po polních pozemcích mezi ekou Moravou a silnicí Sudkov – Lesnice až ke stávající 
p í né hrázi vybudované v blízkosti jezového profilu – u Seidlova jezu. Ve studii jsme uvažovali 
p vodn  se snížením stávající vysoké p í né hráze nad Vitošovským náhonem, tj. v úseku mezi silnicí 
a Vitošovským náhonem, do úrovn  asi dvacetileté vody. Do pr toku Q20 by se soust e ovaly nízké 
povod ové pr toky do stávajícího ohrázovaného profilu a vyšší pr toky by se odleh ovaly nad 
Vitošovským náhonem p es sníženou a opevn nou hráz i do polních pozemk , tj. do území mezi 
levob ežní ochrannou hrází a silnicí Sudkov – Lesnice. Po spole ných jednáních ešitel  studie se 
zástupci správce toku – Povodí Moravy, s. p., se navrhuje po vyhodnocení hydrotechnických výpo t
pr b h  hladin v tomto sledovaném území odstran ní této p í né hráze a rovn ž odstran ní i dalších 
úsek  stávající p isazené levob ežní hráze od Vitošovského náhonu až po obec Leštinu. Variantn  se 
uvažuje o ponechání a úprav  díl ích ástí stávající p isazené hráze v úseku pod Vitošovským 
náhonem tak, že se z hráze v její trase vytvo í roztroušené ostr vky pro možnost úkrytu polní a lesní 
zv e p ed uvažovanými ast jšími záplavami na p ilehlých polních a lu ních pozemcích v úseku 
od Sudkova po Leštinu.

P i stoletém pr toku v údolí eky Moravy tedy bude výhledov  protékat stávajícím silni ním
ocelovým mostem uloženým p es koryto eky Moravy (t i pole cca po 13 m) na silnici Lesnice – 
Záb eh o podstatn  menší pr tok než za sou asného stavu, nebo  z levé strany bude obtékán 
inundovanými vodami. 

Po snížení nebo odstran ní stávající p í né hráze na levém b ehu eky Moravy nad Lesnicí je 
hladina v inunda ním území p ed silnicí p i stoletém pr toku (Q100) v tšinou pod úrovní koruny 
vozovky stávající silnice Sudkov – Lesnice, avšak do území za silnicí (k zástavb  obce nad silnicí) se 
mohou dostávat inundované vody stávajícími silni ními propustky, které by bylo nutno pro absolutní 
ochranu opat it na stran  k inundaci stavítky, šoupátky nebo zp tnými klapkami. Pro ochranu 
zástavby v obci Lesnice nad silnicí do obce by bylo nutné tedy propustky do asn  uzav ít a p ípadn
zvýšit návodní hranu silni ního t lesa pytli s pískem. 
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V rámci další samostatné stavby (6)  by se do ešila ochrana obce Lesnice od eky Moravy 
jednak v území nad silnicí – pomocí ochranné hrázky v trase podél stávajícího meliora ního p íkopu
nebo podél zástavby pomocí ochranné hráze (ochranné zdi) v trase stávajících oplocení se 
zavázáním do zvýšeného terénu. V situacích této studie je up ednostn na druhá varianta – se 
zavázáním ochranné zídky nad silnicí podél zástavby a plot  v horní ásti obce do zvýšeného terénu.

Rovn ž v úseku pod silnicí do obce Lesnice by se vody nad dvouletým, resp. dvacetiletým 
pr tokem, dostávaly do polních pozemk  až k zástavb  obce Lesnice. V rámci této stavby bude i pod 
silnicí chrán na dle studie obec Lesnice až na stoletý pr tok p ilehlými ochrannými hrázemi 
nazna enými v situaci. Spodní ást obce Lesnice je již chrán na nov  vybudovanou ochrannou hrází. 
V míst  k ížení hráze s Vitošovským náhonem pod zaúst ním potoka Lou ky je situován stavidlový 
objekt pro regulaci napoušt ní bezpe ných pr tok  jednak z koryta í ky Lou ky a jednak 
z inunda ního území od eky Moravy do náhonu. Ochranná hráz pod obcí Lesnice navazuje 
na stávající silni ní komunikaci z obce Lesnice do obce Leština, která již rovn ž byla rekonstruována 
a vozovka zvýšena pro zajišt ní ochrany jak spodní ásti obce Lesnice, tak i další obce níže po toku  - 
obce Leština.

Také p vodní levob ežní odsazená ochranná hráz procházející od zmín né silnice podél 
zástavby obce Leština až po silnici Leština – Záb eh a dále i levob ežní hráz v úseku od silnice 
na Záb eh tém  po železni ní vle ku na Vitošov je již zvýšena pro ochranu obce na stoletý pr tok 
s bezpe nostním p evýšením.

V rámci další plánované stavby by m la být dokon ena protipovod ová opat eni v obci 
Lesnice pomocí ochranné hráze kolem horní ásti obce, tj. na pravém b ehu potoka Lou ka – viz 
samostatný popis návrh  ochrany u doposud nedostate n  chrán ných lokalit.  

Levob ežní inundované vody pod obcí Sudkov a Post elmov, které p ete ou sníženou nebo 
odstran nou p í nou hráz u bývalého Seidlova jezu nad Vitošovským náhonem, tj.  nad obcí Lesnice 
a budou protékat po polních pozemcích za stávající p isazenou levob ežní hrází, budou se p elévat
p es silnici Lesnice – Záb eh a dále budou protékat kolem ohrázované obce Lesnice a obdobn  podél 
obce Leština, se budou vracet zp t do koryta eky Moravy prakticky v celé délce od Vitošovského 
náhonu až po stávající dvoupólový silni ní most, tj. nad silnicí Leština – Záb eh.

Na pravém b ehu eky Moravy navrhujeme upravit a zvýšit nad úrove  hladiny Q100 stávající 
odsazenou ochrannou hráz (v rámci stavby  (4), která probíhá podél pravého b ehu stávajícího 
meliora ního p íkopu v úseku od hráze tzv. Post elmovského rybníka u lokality Malý Dv r až po silnici 
spojující obec Lesnici s m stem Záb eh. Hráz bude zvýšena tak, aby se stoletá voda nerozlévala 
na pom rn  malou plochu polních pozemk  nad silnicí a aby tato silnice nebyla zbyte n  p elévána
a opev ována. Ve studii se po ítá s odleh ováním pouze vyšších jak stoletých pr tok  do polních 
pozemk  v jímacím území s n kolika jímacími studnami za stávající odsazenou pravob ežní moravní 
hrází až pod silnicí Lesnice – Záb eh. Zde budou inundované vody natékat z polních pozemk
do koryta potoka Rakovce a dále do polních pozemk  na pravém b ehu potoka, tj. do prostoru dalšího 
bývalého rybníka ohrani eného v dnešní dob  zemním valem. P edpokládá se využití tohoto 
akumula ního prostoru, který bude výhledov  na západní stran  ohrani en silni ním náspem 
plánované p eložky silnice I/44 jako dalšího bo ního poldru. Pro zvýšení efektu se doporu uje zemní 
val zvýšit a protáhnout až k ece Morav  krátce pod zaúst ním potoka Rakovce v rámci stavby 7, jak 
to bylo popsáno již výše v této zpráv . Do tohoto poldru budou inundované vody natékat již od silnice 
na Záb eh a po napln ní poldru se budou vody z poldru odleh ovat p es snížený bezpe nostní p eliv,
který je vhodné situovat na pravém b ehu eky Moravy krátce pod zaúst ním potoka Rakovce. Úrove
koruny zemního valu (hráze poldru) a koruny bezpe nostního p elivu bude nutno up esnit
po zam ení celé lokality poldru, b ehové hrany eky Moravy a po zpracování podrobn jších
hydrotechnických výpo t .
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  Pravý b eh eky Moravy nad silnicí Leština – Záb eh není ohrázován a vyšší pr toky 
vyb ežují nad silni ním mostem a již výše proti toku pod zaúst ním potoka Rakovce do polních 
pozemk  a dostávají se nad silnici do Záb ehu.  Starý železobetonový klenutý most p es eku Moravu 
v obci Leština má dv  pole cca po 17 m. Asi 60 m od silni ního mostu se nachází v pravob ežní
berm  železobetonový inunda ní most o jednom poli ší ky cca 5 m. Inunda ním mostem protékají 
vody dále ve sníženém a zarostlém pr lehu podél eky Moravy ve sm ru k inunda nímu mostu 
o ty ech polích (v ší kách po 8 m), který je situován v náspu železni ní vle ky do kamenolomu 
a vápenky Vitošov. 

Studie navrhují v rámci samostatné stavby (8) i úpravu a v tší zpr to n ní stávajícího pr lehu
v pravob ežním inunda ním území eky Moravy, tj. v trase bývalých ramen eky Moravy jak 
nad i pod inunda ním mostem p es silnici II/315 do obce Leština, tak i nad a pod inunda ním mostem 
p es železni ní vle ku do Vitošova. P edpokládá se zahloubení dna pr lehu již nad silnicí Záb eh – 
Leština a vytvo ení nátoku vod z koryta eky Moravy tak, aby do klikatého p vodního ramene mohly 
natékat již vody nad pr tokem Q30d. P edm tem stavby by m lo být i opevn ní pr to ných profil
inunda ních most , pro išt ní a zahloubení ramene Moravy a dopln ní d evních porost  v jeho trase.

Inundované vody vyb ežené na pravém b ehu nad silnicí do Záb ehu se dále p elévají p es
nízký silni ní násep (cca 40 – 80 cm nad okolním terénem) a natékají do polních pozemk  nad další 
silnicí z obce Leština do obce Rájec. Nad touto silnicí, která se postupn  zvedá ve sm ru k železni ní
vle ce se inundované vody rovn ž vzdouvají a ást pr tok  protéká silni ním mostkem (propustkem). 
Vzduté vody se pak p elévají p es t leso silnice a dostávají se do polních pozemk  nad vle kou. Dále 
protékají zmín ným inunda ním mostem o ty ech polích v t lese vle ky. Vle ka rovn ž zp sobuje
ur ité vzdutí. Ve studii se nep edpokládá vybudování dalšího inunda ního mostu v t lese vle ky blíže 
k silnici do obce Rájec, nebo  ur ité vzdouvání inundovaných vod nad silnicí a vle kou je 
ku prosp chu k zadržování odleh ených pr tok  i v pravob ežním území.

V pravé ásti inunda ního území nad silnicí do obce Rájec je ohrani ena záplava pod m stem 
Záb eh stávající železni ní vle kou procházející na levém b ehu eky Moravské Sázavy, která se dále 
pod železni ní vle kou zaús uje do eky Moravy nad obcí Zvole. Výhledov  bude záplava na západní 
stran  inunda ního území ohrani ena plánovaným silni ním obchvatem - rychlostní silnicí 
procházející na východní stran  m sta Záb eh. V míst  k ížení silni ního náspu se stávajícími 
komunikacemi a s železni ní vle kou bude nutno realizovat mobilní hrazení pro zabrán ní nátoku 
inundovaných vod za t leso obchvatu ve sm ru k m stu Záb eh.

Úsek . 4: Leština (Vitošov) – Zvole – Lukavice - Mohelnice

Železni ní vle ka do Vitošova je d ležitou p í nou stavbou v širokém údolí eky Moravy 
nad soutokem s ekou Moravskou Sázavou. Nad vle kou s ocelovým mostem (1 pole ší ky cca 37 m) 
- jsou p evád ny pom rn  vysoké povod ové pr toky korytem eky Moravy, které je na levém b ehu
podél zástavby obce Leština ohrázované až po železni ní vle ku. Hráz bude upravena již 
rozestav nou  samostatnou stavbou až na stoletý pr tok s p evýšením. Vyšší pr toky nad kapacitou 
neohrázovaného koryta se na pravém b ehu eky Moravy odleh ují do pravob ežní inundace již 
nad p í nými silnicemi do Záb ehu a do obce Rájec a v údolním profilu vle ky se vyb ežené vody 
jednak vrací zp t do koryta eky Moravy nad železni ním mostem a jednak protékají stávajícím 
inunda ním mostem o ty ech polích v t lese vle ky a stávajícím siln  meandrujícím korytem 
bývalého ramene Moravy pod vle kou.

Po úprav  bude levob ežní ochranná hráz u obce Leština zavázána až do t lesa železni ní
vle ky, takže do území za levob ežní hrází mezi zástavbou obce a t lesem vle ky se mohou dostat 
vody z eky Moravy jen zp tným nátokem stávajícím nehrazeným trubním propustkem DN 800 
umíst ným v t lese vle ky mezi korytem Moravy a korytem potoka Vesník a p ípadn
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železobetonovým mostem ší ky cca 6 m v t lese vle ky v míst  potoka Vesník. Korytem potoka 
Vesník se dostávají zp tným vzdutím pod obec Leština levob ežní inundované vody až p i vyšších 
povod ových pr tocích, nebo  potok Vesník je na pravém b ehu ohrázován až k t lesu vle ky.  

Do polních pozemk  pod zástavbou obce Leština a nad železni ní vle kou až k zástavb
obce Vitošov se rovn ž mohou dostat levob ežní  inundované vody zp tným vzdutím prost ednictvím
koryta odpadu od Vitošovského náhonu, na n mž je na trase železni ní vle ky pom rn  široký 
a vysoký železobetonový most (1 pole ší ky cca 12 m).  

V p edchozí studii Mohelnické brázdy se v návrzích Unie pro eku Moravu i ve firm  Pöyry 
p edpokládá v tší využití tohoto popisovaného území pod zástavbou obce Leština k akumulaci 
povod ových vod, k p evád ní ur ité ásti povod ových pr tok  a tedy k transformaci povod ových 
vln, a to prost ednictvím plánované samostatné stavby (9). Navrhuje se ohrázování obce Leština 
ze spodní strany t sn  pod sportovním a rekrea ním areálem na pravém b ehu potoka Vesník 
a areálu zem d lského družstva na levém b ehu potoka Vesník s tím, že by se snížila stávající a dnes 
upravovaná ochranná hráz na levém b ehu eky Moravy nad železni ní vle kou v délce 60 až 80 m 
asi na úrove  hladiny dvacetiletého pr toku - Q20 a vyšší jak dvacetileté pr toky by se odleh ovaly
p es tuto zpevn nou hráz do polních pozemk  nad železni ní vle kou a k Vitošovu.

Tato popisovaná varianta s odleh ením vyšších povod ových pr tok  pod obcí Leština 
do levob ežních polních pozemk  vyvolaná protipovod ová opat ení, která jsou zahrnuta 
v samostatné stavb  (10). Stavba p edstavuje ohrázování zástavby v lokalit  Vitošov mezi náspem 
vle ky a zvýšeným terénem na levém b ehu Vitošovského náhonu nad Vitošovem. Odleh ené pr toky 
by protékaly po polních pozemcích nad vle kou a ve spodní ásti inunda ního území by natékaly 
do prostoru koryta odpadu Vitošovského náhonu a vracely by se do inunda ního území pod vle kou
stávajícím železobetonovým mostem. P i nižších povod ových pr tocích by dále inundované vody 
od Vitošova protékaly podél levob ežní vysoké odsazené hráze v trase odpadu Vitošovského náhonu 
až k ece Morav  pod koncem pravob ežní hráze potoka Vesník. P i vyšších povod ových pr tocích 
se uvažuje ve studii odleh ování t chto vyšších pr tok  p es stávající vysokou ochrannou hráz krátce 
pod železni ní vle kou. Hrázový p eliv snížený a zpevn ný v délce cca 300 m pro odleh ování
pr tok  nad Q20 je sou ástí výše uvedené stavby (10). 

Tyto odleh ené vody by postupn  zapl ovaly stávající hrází odd lené území se zem d lsky 
obhospoda ovanými pozemky za ochrannou hrází a dále by protékaly širokou levob ežní ástí údolní 
nivy mezi odsazenou hrází a levob ežním svahem údolí ve sm ru k další stávající p í né hrázi 
pod obcí Hrabová a dále po polních pozemcích s upraveným hospoda ením (navrhuje se zalesn ní
v p í ných pásech, vzdouvací p í né hráze a valy suchých poldr , apod.) ve sm ru k obcím 
Bohuslavice a Dubicko, T eština, Mohelnice a Stavenice.

Z levob ežní ásti údolí eky Moravy za stávající pom rn  vysokou ochrannou hrází by se 
inundované – odleh ené vody vracely zp t do p ilehlého inunda ního území na levém b ehu eky
Moravy až pod obcí T eština p elivem p es sníženou a opevn nou ást ochranné hráze, která je 
zavázána do silni ního t lesa u silni ního mostu p es Lužní potok t sn  pod obcí T eština. Popis 
úpravy levob ežní ásti širokého údolí eky Moravy, s navrhovanými úpravami a protipovod ovými
opat eními a bo ními pr to nými poldry, je uveden níže. 

Z p edchozích odstavc  je z ejmé, že pod obcí Leština povod ové vody do dvacetiletého 
pr toku Q20 by m ly dle velkorysejších návrh  protipovod ových opat ení v alternativ . 2 protékat 
korytem eky Moravy (ocelovým mostem v míst  k ížení Moravy s železni ní vle kou) a p ípadn
pravob ežní ástí inunda ního území ( ty pólovým inunda ním mostem na vle ce) u obce Leština 
a p i vyšších pr tocích se bude ást pr tok  odleh ovat do levob ežní samostatné inundace 
a p evád t p es sníženou levob ežní hráz t sn  nad mostem vle ky do polních pozemk  nad vle kou
ve sm ru k Vitošovu. Vzhledem k tomu, že se uvažuje pevný p eliv v míst  snížené hráze s korunou 
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na úrovni hladiny dvacetileté vody, bude p i stoletém pr toku protékat mostními objekty v t lese
železni ní vle ky v tší jak dvacetiletý pr tok. Tyto vody pod vle kou budou omezeny do ur ité míry 
pravob ežní hrázkou procházející podél potoka Vesník na levém b ehu eky Moravy, resp. t lesem
železni ní vle ky za potokem Vesník, a na pravém b ehu eky Moravy pak ve výhledu t lesem
silni ního náspu plánované trasy rychlostní komunikace (obchvatu m sta Záb eh). Pod železni ní
vle kou je koryto eky Moravy siln  meandrovité a jeho kapacita je p ibližn  na jedno až dvouletý 
pr tok. Vyšší vody z koryta vyb ežují do polních a lu ních pozemk , které jsou dopln né vegeta ním
porostem vzrostlých strom  v pásu podél toku a rovn ž v nesouvislých plochách v ast ji
zaplavovaném území. 

V údolním profilu s koncem pravob ežní hrázky na potoku Vesník je do eky Moravy na jejím 
pravém b ehu zaúst na eka Moravská Sázava. Pro využití co nejv tšího území na p evád ní
povod ových pr tok  se ve studii navrhuje odstran ní stávající hráze na pravém b ehu eky Moravské 
Sázavy alespo  v díl ím úseku 200 m nad soutokem s Moravou, a to v rámci samostatné stavby (11). 
Pod soutokem obou ek budou povod ové vody v maximální hodnot  mírn  nad dvacetiletým 
pr tokem p evád ny korytem eky Moravy a inunda ním územím na obou b ezích s lesními, lu ními
a polními pozemky. Rozliv od konce zkrácené pravob ežní hráze Moravské Sázavy bude zp tným 
vzdutím zasahovat více proti toku do zem d lských pozemk  k železni ní trati ve sm ru k obci Rájec. 

Rozliv t chto vod bude tedy omezen na levém b ehu stávající vysokou odsazenou ochrannou 
hrází od soutoku obou ek až po m sto Mohelnici a obec T eštinu.

Rozliv t chto vod na pravém b ehu eky Moravy bude omezen postupn  ve sm ru po toku: 
pravob ežní hrází Moravské Sázavy v prostoru krátce nad soutokem, resp. t lesem železni ní trati D
nad obcí Zvole, dále pak již vybudovanou hrází kolem ásti zástavby obce Zvole, pod obcí op t
náspem železni ní trati až k silni nímu p ejezdu p es tra D nad obcí Lukavice, plánovanou p í nou
ochrannou hrází navazující od sjezdu silnice u trati D a následn  i na plánovanou pravob ežní
hrázku podél náhonu na pravém b ehu Moravy v lokalit  papíren v obci Lukavice - stavba (13), 
pravob ežní upravenou hrází podél odpadu od MVE v areálu papíren nad silnicí Lukavice – 
Bohuslavice a rovn ž pravob ežní novou hrází podél odpadu od MVE pod silnicí Lukavice – 
Bohuslavice, stávající pravob ežní hrází, resp. zvýšeným terénem pod OV ve spodní ásti zástavby 
obce Lukavice, železni ní tratí pod obcí Lukavice a v blízkosti obce Libivá, upravenou a zvýšenou 
odsazenou hrází v lokalit  Libivá až po nápustný objekt do náhonu na MVE Mohelnice, pravob ežní
hrází náhonu na MVE Mohelnice a pravob ežní hrází odpadu od MVE Mohelnice po navázání 
na silnici Mohelnice – Stavenice, pravob ežní hrází na odpadu od MVE Mohelnice pod silnicí 
Mohelnice – Stavenice, b ehovou hranou a zvýšeným terénem na pravém b ehu jezera št rkovišt
u m sta Mohelnice, železni ní tratí až po železni ní most p es eku Moravu v obci Moravi any,
plánovanou ochrannou hrází pod obcí Moravi any navazující na plánovanou levob ežní ochrannou 
hráz (ze ) podél odleh ovacího koryta eky T eb vky ve spodní ásti obce Moravi any - stavby (19), 
odsazenou hrází kolem zástavby obce Doubravice, odsazenou hrázkou podél p íjezdové asfaltované 
cesty do obce Mitrovice z obce Doubravice, ochrannou odsazenou hrází pod obcí Mitrovice, atd. 

Aby se inundované vody na pravém b ehu eky Moravy, které zasahují až k drážnímu t lesu,
nedostaly až do zástavby v p ilehlých obcích za tratí D na trati Olomouc - eská T ebová (Šumperk), 
bude nutno v místech trubních a rámových propustí, mostk  a most  osadit na návodní stran
stavítkové uzáv ry, drážky a prahy pro uložení mobilního hrazení – viz podrobn jší popis 
v samostatné kapitole popisující detailn ji jednotlivé lokality a objekty na tocích a v inunda ních
územích z hlediska návrh  protipovod ových opat ení.
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Úsek . 5: Mohelnice – Moravi any – Doubravice – Mitrovice 

V údolním profilu mezi m stem Mohelnice a obcemi T eština, resp. Stavenice, dojde podle 
p edkládaných technických návrh  firmy Pöyry p i vyšších N - letých pr tocích (cca nad dvacetiletou 
vodou - Q20) prakticky ke st etu dvou hlavních proudnic, protékajících jednak ve stávajícím 
kapacitn jším ohrázovaném profilu podél vlastního koryta eky Moravy s jezovými profily a p í nými
stavbami, a jednak v soub žném lenitém pr to ném profilu p edevším za stávající levob ežní
odsazenou a pom rn  vysokou ochrannou hrází, tj. v levé ásti údolní nivy s p í nými stavbami 
stávajícími i navrhovanými touto studií (silni ními komunikacemi, p í nými hrázemi, ochrannými 
hrázemi a valy kolem zástavby jednotlivých obcí), s dopln nou vegetací ve form  p í ných
a podélných pás  stávajících a nových lesních porost  v dnešních lu ních a polních pozemcích, apod.  

Dle popsaných technických návrh  ke st etu obou hlavních proudnic dojde nad silni ní
komunikací spojující m sto Mohelnici s obcí T eština tím, že odleh ené vody proudící levob ežní
lenitou ástí údolí již od obce Leština se budou vracet do hlavního proudu eky Moravy upraveným 

p elivem p es sníženou ást levob ežní ochranné hráze t sn  pod obcí T eština, tj. nad zavázáním 
hráze do silni ního t lesa u pravob ežního mostního pilí e silni ního mostu postaveného p es Lužní 
potok. Snížení a opevn ní hráze v míst  uvažovaného hrázového p elivu je zahrnuto do stavby (15), 
která p edstavuje ohrázování celé obce T eština pro ochranu odleh enými a inundovanými vodami.

Z toho vyplývá, že ur itá ást pr tok  z levob ežní proudnice se bude ješt  pod obcí T eština
odleh ovat prost ednictvím silni ního mostu a koryta Lužního potoka a potoka Rohelnice 
do levob ežního inunda ního území mezi obcemi T eština a Stavenice, odkud budou vody odtékat 
korytem Rohelnice a mostem na silnici Mohelnice – Stavenice a jednak p es silnici za levob ežní
hranou potoka Rohelnice. V tomto p ilehlém inunda ním území tedy bude t eba vybudovat jednak 
ochrannou hráz na spodní stran  zástavby obce T eština (v rámci stavby 15) na pravém b ehu
Rohelnice a také ochrannou hráz kolem zástavby obce Stavenice nad a rovn ž pod silnicí do obce 
(v rámci stavby 16).

Odleh ené vody z koryta Lužního potoka se budou pod silnicí – pod obcí Stavenice vracet 
zp t do koryta Rohelnice p es levob ežní neohrázovanou b ehovou hranu a dále pak do koryta eky
Moravy v prostoru zaúst ní Rohelnice do Moravy v míst  p vodního zaúst ní potoka Doubravka. 

P evážná ást povod ových pr tok  bude pod obcí T eština vzdouvána násypem silni ní
komunikace Mohelnice – T eština a pod silni ní komunikaci se budou dostávat mostními profily 
n kolika stávajících most  mezi pr myslovým podnikem, situovaným t sn  pod silnicí na pravém 
b ehu spojeného odpadu od MVE Mohelnice a potoka Mírovky, a mezi zvýšenou silni ní komunikací 
u k ižovatky (rozdvojení silnice) na obec T eština a obec Stavenice u potoka Rohelnice. 

Ve zmín né komunikaci, p epažující široké údolí eky Moravy mezi stávajícími jezery 
št rkoviš , se nachází následující silni ní mosty ve sm ru od pr myslového podniku na pravém b ehu
eky Moravy: 

- ocelový p íhradový most (1 pole) a železobetonový most (1 pole) na trase odpadního koryta 
od MVE Mohelnice, do kterého je zaúst n potok Mírovka) 

- dva inunda ní ocelové mosty (se st ední podp rou) mezi korytem Mírovky a ekou Moravou 
(ší ky mostních profil  cca po 8 m)

- železobetonový silni ní most p es eku Moravu (2 pole cca po 15 m) 
- inunda ní ocelový most se st ední podp rou na LB Moravy blíže k ece Morav  (š = 8 m)  
- inunda ní ocelový most se st ední podp rou na LB Moravy dále od eky Moravy (š = 8 m)  
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Odpadním korytem od MVE Mohelnice budou p evád ny p i povodních i inundované pr toky 
z pravob ežní ásti inunda ního území. P i nižších povodních budou odtékat odpadním korytem 
pod silnicí ve sm ru k ece Morav , kde se zaústí odpad do eky v prostoru krátce pod bývalým 
pevným jezem, který byl v roce 2003 rekonstruován na balvanitý skluz a p i vyšších pr tocích bude 
docházet k p elévání pravob ežní hráze odpadu a k nátoku inundovaných vod do jezera št rkovišt ,
které není p ímo propojeno s korytem eky Moravy.  

Menší povod ové pr toky, které budou protékat korytem Moravy a inunda ními mosty 
v silni ním t lese, budou pod silnicí protékat p es lu ní pozemky mezi pravob ežní hrází potoka 
Rohelnice a jezerem št rkovišt . P i extrémních povodních se budou postupn  odleh ovat vody podél 
odpadu od MVE Mohelnice a podél koryta eky Moravy do jezera št rkovišt , kde bývá hladina 
zakleslá pod stávajícím terénem cca o 2,5 až 3 m a prostor nad ní tvo í velký reten ní objem.

Po zapln ní jezera št rkovišt  pod Mohelnicí se pak budou vody ze št rkovišt  p elévat
do okolních lu ních a lesních pozemk  pod št rkovišt m a natékat do zúženého inunda ního území 
ohrani eného na levém b ehu eky zalesn ným svahem p ilehlých kopc  nad rozsáhlou lokalitou 
Litovelského Pomoraví a na pravém b ehu pom rn  vysokým náspem železni ní trati a zastávky D
u obce Moravi any.

T sn  pod obcí Moravi any je pr to ný profil zúžený do dvou mostních profil  v t lese dráhy. 
Na hlavním toku eky Moravy se jedná železni ní ocelový most o 5 polích a do nového 
železobetonového inunda ního mostu vybudovaného v roce 1998, (3 pole cca po 8 až 9 m). 

Velké vody na toku eky Moravy se v úseku pod železni ní tratí u obce Moravi any budou 
st etávat se zvýšenými povod ovými pr toky od eky T eb vky.  

Od Moravi an budou povod ové pr toky pod soutokem s T eb vkou protékat korytem Moravy 
a rozši ujícím se inunda ním údolím, s polními a posléze lu ními pozemky, ohrani eném na levém 
b ehu Moravy drážním t lesem a na pravém b ehu ochrannou hrází ve spodní ásti zástavby p ilehlé
obce Doubravice. Níže po toku je pravob ežní strana záplavového území ohrani ena zvýšenou 
asfaltovanou cestou, s p isypanou zemní hrázkou, sloužící jako p íjezd do obce Mitrovice. Pod obcí 
Mitrovice je v široké pravob ežní ásti inunda ního údolí ohrani ena inundace stávající zemní hrází, 
hrází bývalého rybníka, mezi lu ními a polními pozemky. Koryto eky Moravy je zde neohrázované 
a dostává se do území Chrán né krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví. 

Pro protipovod ovou ochranu obce Moravi any bude nutno v tomto spodním konci tzv. 
Mohelnické brázdy realizovat i protipovod ová opat ení na toku eky T eb vky v rámci samostatné 
stavby (19). Pro zabrán ní nátoku povod ových vod do zástavby obce je t eba i na hlavním koryt
T eb vky vybudovat: omezovací objekt (tabulový uzáv r) a ochrannou hráz (val) nad obcí Moravi any
na levém b ehu v míst  rozdvojení koryta T eb vky, dále pak levob ežní hráz na odleh ovacím rameni 
(pravém rameni T eb vky) v úseku mezi omezovacím objektem a silnicí do obce Doubravice, 
ochrannou zídku na levém b ehu odleh ovacího ramene za silnicí podél oplocení stávajícího 
pr myslového areálu, ochrannou hrázku podél stávajícího oplocení spodní ásti zástavby obce mezi 
odleh ovacím ramenem a p vodním korytem eky T eb vky. Na hlavním (starém) toku je nutno 
u drážního t lesa vybudovat další podobný - tabulový objekt pro zabrán ní nátoku povod ových vod 
zp tným vzdutím do zástavby obce.

Výpo tem pr b hu hladin povod ových pr tok  ve výustní ásti toku a na soutoku obou ek
(p i stoletém pr toku) a zam ením okraje zástavby obce Doubravice ze strany od eky T eb vky 
bude nutno prov it nutnost ohrázování okraje zástavby obce Doubravice ze severozápadní strany – 
od inunda ního území T eb vky.  

Rovn ž tak spodní ást obce Mitrovice bude nutno z ejm  bezpe n ji ochránit zvýšením 
stávajících ochranných odsazených hrázek a hrází ze strany pravob ežního inunda ního území 
v širokém údolí eky Moravy v horním konci Litovelského Pomoraví.
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Úsek . 6: Navrhované inunda ní území za stávající LB hrází

Stru ný popis navrhovaných úprav a opat ení v levob ežní ásti údolí za stávající vysokou  
levob ežní hrází v úseku Leština – T eština pro p evád ní odleh ených povod ových pr tok  pod obcí 
Leština:

Pod obcí Leština, resp. pod železni ní vle kou do Vitošova je hlavní pr to ný profil inunda ního
území kolem koryta eky Moravy v pásu mezi železni ní tratí na pravém b ehu a stávající vysokou 
odsazenou ochrannou hrází na levém b ehu eky Moravy pom rn  široký a jeho kapacita dosahuje 
v dnešní dob  i více jak stoletého pr toku.  

Zástupci firmy Pöyry navrhují co nejv tší využití stávajícího koryta Moravy a stávajícího 
ohrázovaného inunda ního území s odsazenými hrázemi pro p evád ní malých a st edních
povod ových pr tok  a následn  pak využívaní i odlehlejších ástí širokého údolí eky Moravy 
za d íve vybudovanými hrázemi. Za ochrannými hrázemi, které se klikat  táhnou p ibližn  st edem
údolí prakticky od obce Leština až po obec T eština. Za ochrannými hrázemi se nacházejí v tšinou
polní pozemky (orná p da), které jsou v sou asné dob  chrán ny tém  až na stoletý pr tok a tedy 
nejsou využívány pro p evád ní i menších povod ových pr tok .

Za stávajícími opravenými a rekonstruovanými vysokými ochrannými hrázemi v levob ežním
území Moravy se nachází v tšinou i zástavba menších obcí, které nejsou samostatn  ohrázovány 
a v p ípad  vyšších povodní a p i nahodilém porušení ástí ochranných hrází jsou tyto obce 
zaplavovány a mohou zde vznikat velké škody na ve ejném a soukromém majetku.

P i poch zkách tímto územím bylo  konstatováno, že v n kolika p ípadech zde kdysi bývaly 
pom rn  rozlehlé rybníky, nebo  jsou v terénu ješt  patrné zbytky rybni ních hrází, které jsou v tšinou
porostlé náletovými d evinami nebo jsou v krajin  upraveny do val  zem d lsky obhospoda ovaných.
V t chto odlehlých ástech širokého údolí byly pozemky využívány nejen jako orná p da, ale jako 
lesní plochy a jako rybni ní stavby s vodním hospodá stvím. Tyto rybníky pak p i vyšších srážkách 
sloužily k áste né akumulaci povrchových vod (zadržení vod v krajin ) a posléze k nalepšování 
nízkých pr tok  v odvod ovacích a zavod ovacích p íkopech v suchém období.

Ve  studiích zpracovaných ve firm  Pöyry jsou navrhovány v rámci alternativy . 2 nejen 
úpravy v odlehlejších ástech údolí za hrázemi pro zvýšení efektu p evád ní povodní celou ší kou
údolí formou ízených nátok  a výtok  v bo ních inunda ních územích (v bo ních pr to ných
poldrech), ale na polních pozemcích je navrhováno i rozší ení a zv tšení ploch lesních pozemk ,
které by m ly být situovány v p í ných i podélných pásech pro zdrsn ní povrchu terénu v pr to ném
profilu.  V bo ním inunda ním území za stávajícími hrázemi se p edpokládá i využití p í ných hrází 
a val  stávajících i navrhovaných pro do asné vzdutí hladin vody v krajin , které by m ly tvo it
i protipovod ovou ochranu zástavby u jednotlivých obcí. Dopl ující p í né pásy les  by tak m ly tvo it
p irozené p í né p ekážky (vzdouvací hrázky) a podélné pasy lesních porost  by tvo ily souvislejší 
biokoridor v podélném sm ru údolí pro migraci živo ich .

První využívanou plochou pod obcí Leština za levob ežní ochrannou hrází pro p evád ní
odleh ených pr tok  asi nad hodnotou dvacetileté vody Q20 je území polních pozemk  nad železni ní
vle kou do Vitošova. Do tohoto území by natékala voda p es sníženou levob ežní hráz t sn
nad železni ním mostem (pod sportovním areálem obce Leština) p es polní pozemky mezi hrází 
a korytem potoka Vesník, které by se zm nily v louky. Tato varianta by vyvolala výstavbu nové 
ochranné hráze pod obcí Leština (ze spodní strany) – viz výše zmín ná stavba (9). Na potoku Vesník 
by bylo t eba osadit stavidlový objekt v trase hráze. Nutnost ohrázování zástavby pod obcí i za silnicí 
Leština – Vitošov je t eba ov it výpo tem pr b hu hladin maximálních odleh ovaných pr tok .
Odleh ené pr toky budou postupn  plnit inunda ní území nad vle kou a nad zástavbou obce Vitošov 
a posléze budou natékat do koryta odpadu Vitošovského náhonu a dále budou odtékat 
do inunda ního území pod vle kou prost ednictvím kapacitního velkého železobetonového mostu 
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na vle ce v míst  k ížení s odpadem. Pro zabrán ní nátoku vzdutých inundovaných vod do zástavby 
obce Vitošov bude nutno vytvo it ochranu pomocí zemní hrázky nebo zídky na levém b ehu pravé 
v tve Vitošovského náhonu a na pravém i levém b ehu odpadu od bývalé MVE pod výrobním areálem 
– bude p edm tem rovn ž již zmín né stavby (10).

Krátce pod mostem p es vle ku bude ochranná hráz navazující na t leso vle ky snížena 
a zpevn na v ur ité délce tak, aby se mohly odleh ovat vody cca nad Q20 op t p es levob ežní
vysokou hráz do odlehlé ásti údolní nivy s polními pozemky v území pod obcí Hrabová.

V míst , kde se p ibližují levob ežní hráz a silnice z obce Hrabová ve sm ru k obci 
Bohuslavice, se nachází v sou asné dob  zemní t leso, pravd podobn  hráz p vodního rybníka 
s trubní propustí u ochranné hráze (cca DN 1200) a s kamenným mostkem na Lužním potoku. P í ná
hráz se p ípadn  v rámci navrhované stavby (12) zvýší a zaváže ve sm ru podél silnice z obce 
Hrabová. V rekonstruované p í né hrázi se upraví i stávající propustky a mostky, které z stanou
nehrazené pro p evád ní malých pr tok  a vypoušt ní pr to ného poldru.  Bezpe nostní p eliv je 
v návrhu situován v horním konci hráze v navázání na silni ní t leso blíže k obci Hrabová, kde by 
p etékaly po napln ní poldru (asi nad kótou 266,00 m n.m.) transformované odleh ované pr toky p es
silnici do dalšího záchytného území nad obcemi Bohuslavice a Dubicko.

V údolním profilu Lukavice – Bohuslavice – Dubicko se p edpokládá další samostatná stavba  
(14), ve které jedním ze stavebních objekt  by byla p í ná hráz, která by áste n  vzdouvala 
odleh ené inundované pr toky do ur ité kóty (cca 261,50 m n.m.) nad silnicí Bohuslavice – Dubicko. 
Využití tohoto území za stávající vysokou ochrannou hrází na levém b ehu eky Moravy p edpokládá
ohrázování návodní strany obce Dubicko a ohrázování obce Bohuslavice (nap . pomocí zemních 
val  dopln ných pásem lesních porost  nap . na návodní stran ). Mezi obcemi Dubicko a Bohuslavice 
se navrhuje ochranná zemní hráz na návodní stran  silnice s hrázovými propustky v místech 
stávajících silni ních propustk . Tyto hrázové propustky by z staly nehrazené a stále pr to né i p i
povodních. P ístup za povodní do obce Bohuslavice by byl tedy zajiš ován z obce Dubicko, nebo
mezi levob ežní ochrannou hrází a obcí Bohuslavice se p edpokládá p evád ní odleh ených
inundovaných pr tok  p es p eliv ochranné hráze (valu nad silnicí) a p es t leso silnice. Nad 
p elévanou ástí silnice a hrázovým p elivem se uvažuje lesní pás. Maximální kóta hladiny se uvažuje 
cca 261,50 m n.m. Spodní ást zástavby obou obcí za stávající levob ežní hrází se ochrání hrázkami 
prodlouženými v trase pod silnicí. 

Obdobným zp sobem se vytvo í v rámci samostatné navrhované stavby (17) níže po toku, tj. 
nad silnicí T eština – Bohuslavice (po lokalitu Háj) další bo ní pr to ný poldr s hrází na návodní 
stran  silnice. Výška maximálního nadržení vody v poldru nad obcí T eština se uvažuje na kót  cca 
254,80 m n.m. V tomto území s polními pozemky se doplní p í né pásy lesních porost  (viz situace) 
pro zdrsn ní povrchu terénu a pro vytvo ení lenit jší krajiny s ohledem na lesní a polní zv  a ostatní 
živo ichy. Bezpe nostní upravený p eliv se p edpokládá v blízkosti horního konce stávající levob ežní
ochranné odsazené hráze pod lokalitou Háj, která navazuje na silni ní t leso hráze T eština – Háj. 
V p í né hrázi poldru je nutno pak vytvo it nehrazené hrázové propusti na Lužním potoku 
a na ostatních vodote ích. Odleh ené vody by se p epoušt ly do dalšího menšího pr to ného poldru 
vedle obce T eština, takže obec je nutno na návodní stran  ohrázovat zemní hrází nebo valem.

Protipovod ová ochrana obce T eština by byla zajišt na ochrannou hrází situovanou kolem 
obce a zavázanou v obou koncích do zvýšeného terénu – údolního svahu nad obcí a pomocí dalších 
stavebních objekt  v rámci samostatné stavby (15).

P epoušt ní odleh ených inundovaných pr tok  zp t do hlavního inunda ního území kolem 
toku Moravy se dle výše popisovaných úprav p edpokládá v hrázi navazující na silni ní t leso
u silni ního mostu p es Lužní potok ve spodním konci zástavby obce T eština. Hrázový p eliv
zpevn ný v délce cca 300 m je navrhován jako sou ást stavby (15). 



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

4_zprava_OL.doc strana 33

Protipovod ová ochrana níže položené obce Stavenice p i pat  levob ežního svahu í ního
údolí eky Moravy se navrhuje v rámci samostatné stavby (16). 

Další pr b h odtokových pom r  pod obcemi T eština a Stavenice byl již popsán výše 
v p edchozích kapitolách. 

Úsek . 7: Lokalita Libivá (variantní ešení)

Variantn  je vhodné posoudit ú innost uvažovaných dvou menších pr to ných poldrú 
v lokalit  Libivá - Mohelnice, kde je možné vybudovat v rámci uvažované stavby (18), mezi stávající 
pravob ežní hrází eky Moravy, pravob ežní hrází náhonu na MVE Mohelnice a zvýšeným terénem – 
železni ní tratí D. Nátok do poldru by byl upraven v horní ásti stávající upravené ochranné hráze 
(pod navázáním hráze do zvýšeného terénu u drážního t lesa). Odtok z obou poldr  by byl ešen
postupn  p es zpevn né hrázové p elivy p í ných hrází, situované v místech zavázání poldrových 
hrází do zvýšeného terénu – na stran  p ilehlé k železni ní trati, kde by se vzduté vody plynule 
odleh ovaly a vylévaly do svažitého území s polními pozemky, které by bylo vhodné p em nit
v místech proudnice na lu ní pozemky, a v území nad Mírovkou by se vracely inundované vody zp t
do koryta odpadu náhonu od MVE a následn  do koryta Moravy pod balvanitým skluzem, situovaným 
pod silnicí Mohelnice – T eština. Vyšší pr toky by se z ejm  vzdouvaly ješt  nad zmín nou silnicí 
ve výustní trati Mírovky a pravd podobn  i p elévaly p es silnici do jezera št rkovišt .

Nutno zde poznamenat, že stávající silnice Mohelnice – T eština, p epažující široké í ní údolí 
a vzdouvající inundované vody, bude výhledov  rekonstruována i se stávajícími mosty a mostky. 

4.1.1.9 Návrh postupu realizace jednotlivých staveb v údolní niv eky Moravy v 
úseku tzv.  Mohelnické brázdy dle p edchozích studií 

Vzhledem k tomu, že n které obce podél stávajícího, v tšinou ohrázovaného toku, doposud 
nejsou chrán ny na návrhový pr tok Q50 až Q100 a s ohledem na návrh úprav odtokových pom r
a protipovod ových opat ení, a  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 pot eby a dle priorit. 

Realizaci plánovaných staveb (technických opat ení) pro zajišt ní protipovod ové ochrany 
zástavby obcí a m st (návrhy jsou uvažovány v tšinou na stoletý pr tok – Q100 s bezpe nostním 
p evýšením ochranných hrází a zdí) a p ípadn  i na realizaci ekologických opat ení navrhovaných 
a doporu ovaných pro zvýšení efektu zadržení vod v krajin  a zvýšení transforma ních ú ink  a také 
pro snížení škod na zaplavovaných obhospoda ovaných pozemcích v údolní niv eky Moravy 
ve sledovaném úseku na území Olomouckého kraje lze rozd lit do n kolika etap:

1) Nezbytná technická opat ení pro zajišt ní protipovod ové ochrany u dnes ješt
nechrán ných obcí 

2) Návrhy technických opat ení s využitím inunda ních území za stávajícími hrázemi 
pro zlepšení  odtokových pom r  i níže    

3) Ekologická opat ení technického rázu v koryt eky Moravy a v trasách místních vodote í
a pr leh

4) Ekologická opat ení technického rázu spo ívající ve vytvo ení nových koryt ve sníženém 
terénu údolní nivy 

5) Ekologická opat ení v údolní niv  spo ívající ve zm n  hospoda ení na zaplavovaných 
pozemcích
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Ad. 1) Nezbytná technická opat ení pro zajišt ní protipovod ové ochrany u dnes ješt
nechrán ných 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 p evážnou ást zástavby p ilehlých obcí a m st situovaných 
za ochrannými hrázemi prakticky na padesátiletý až stoletý pr tok.     

Pro zajišt ní úplné protipovod ové ochrany obcí ve sledovaném úseku od eky Moravy je nutno: 

- ješt  doplnit n která nedokon ená opat ení na území obcí Bohdíkov, Olšany, Chrome ,
Lesnice, Zvole, Lukavice, Mlade , Hynkov, Tova ov, Lobodice, Uh i ice, Kojetín 

- realizovat protipovod ová opat ení u obcí Moravi any (p edevším od eky T eb vky), Litovel,
Horka nad Moravou, Chomoutov, Olomouc, Kožušany, ážaly, Grygov, Citov, V rovany.   

Je t eba si však uv domit, že stávající podélné ochranné hráze omezují rozliv vyb ežených
vod z vlastního koryta eky Moravy a soust e ují veškeré malé i velké N – leté pr toky do relativn
úzkých ohrázovaných pr to ných profil  v širokých územích í ního údolí, zvyšují sice stupe
protipovod ové ochrany území v tomto díl ím úseku í ního toku za ochrannými hrázemi, avšak 
do jisté míry snižují stupe  protipovod ové ochrany území í ního údolí v úsecích níže po toku. 
T mito opat eními (pouze rekonstrukcí a zvýšením stávajících podélných hrází a vytvo ením dalších 
podélných hrází blízko toku) se odtok povod ových pr tok  z popisovaného území Mohelnické brázdy 
oproti p vodnímu stavu p ed povodn mi 07/1997 zrychlí p i extrémních povodních práv  vylou ením
velkých ástí záplavového území za p vodn  nižšími ochrannými hrázemi a v í ním údolí bez hrází. 
Výsledkem tedy je skute nost, že kulmina ní pr toky se na toku Moravy ješt  zvýší a zhorší se tak 
situace i níže po toku. Z t chto d vod  je t eba následn  nebo sou asn  p ipravovat další stavby 
souboru staveb pro zlepšení odtokových pom r  ve sledovaném úseku, p edevším v úseku 
Mohelnické brázdy a pod ním a rovn ž pro zvýšení stupn  protipovod ové ochrany v údolí eky
Moravy i níže po toku následujícími opat eními.

Ad. 2) Návrhy technických opat ení s využitím inunda ních území za stávajícími hrázemi 
pro zlepšení odtokových pom r  i níže  

Studie souboru staveb obnovy retence údolní nivy Mohelnické brázdy a rovn ž tato studie 
však p edpokládá nejen zajišt ní a dobudování protipovod ových opat ení a zvýšení stupn  ochrany 
zbývajících nechrán ných obcí v trase Mohelnické brázdy a rovn ž v dalších úsecích, ale i zlepšení 
odtokových pom r  (transformaci povod ových pr tok ), tj. zvýšení stupn  protipovod ové ochrany 
i obcí a m st níže po toku, tedy pod Mohelnickou brázdou, v Litovelském Pomoraví, v Olomouci a dále 
po toku pod Olomoucí. Pro spln ní t chto požadavk  se uvažuje o ješt  v tším využití území údolní 
nivy eky Moravy, p edevším v trase Mohelnické brázdy, rozší ením pr to ných profil  o území 
za stávajícími podélnými p isazenými a rovn ž i odsazenými ochrannými hrázemi soub žnými
s tokem eky Moravy.  

Toho se m že dosáhnout v rámci technických opat ení dv ma zp soby: 

VARIANTA . 1 – odstran ním stávajících podélných ochranných hrází (v celé délce nebo jen 
v ur itých místech) tak, aby se i vody p i nízkých povod ových pr tocích dostávaly do území 
za stávajícími hrázemi, kde by se jejich odtok zbrzdil i zm nou vegetace a jiným zp sobem
obhospoda ování všech zaplavovaných pozemk  v popisované údolní niv  - dle návrh  UNIE 
pro eku Moravu a áste n  i dle návrh  Univerzity Palackého v Olomouci. 

VARIANTA . 2 – snížením stávajících ochranných hrází jen v ur itých zvolených místech tak, 
aby se zajistilo ízené odleh ování vyšších N – letých povod ových   pr tok  (cca nad Q20)
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do bo ních ástí údolní nivy za stávajícími ochrannými hrázemi, kde by se odleh ené vody 
áste n  akumulovaly, zadržely a snížily by co nejvíce kulmina ní pr toky a tím více 

transformovaly povod ové vlny. Tato uvažovaná technická opat ení však p edpokládají
rovn ž zm nu vegetace a zm nu zp sobu obhospoda ování zem d lských pozemk  jak 
v samotném stávajícím (ohrázovaném) pr to ném profilu podél koryta Moravy, tak 
i v inunda ním území za stávajícími ochrannými hrázemi - dle návrh  spole nosti Pöyry 
Environment a.s. a áste n  i dle UPO. 

Pro umožn ní rozliv  vyb ežených a odleh ených vod do t chto širších území za stávajícími 
podélnými ochrannými hrázemi na území Mohelnické brázdy je však nutno zajistit navíc 
protipovod ovou ochranu n kterých již v sou asné dob  dostate n  ochrán ných obcí jako jsou 
ve sm ru toku obce: Post elmov (ze spodní strany na pravém b ehu eky Moravy), Leština
(ze spodní strany obce), Vitošov, Bohuslavice, Dubicko, T eština a Stavenice.

Rozší ení rozliv  více k okraj m údolní nivy a protipovod ovou ochranu takto 
ohrožovaných obcí zajistí pro výše nazna ené dv  varianty technického ešení následující vý et
uvažovaných staveb popsaných v samostatné p edchozí studii zpracované pro Povodí Moravy, s.p., 
v roce 2004:

Návrhy dle varianty . 1 (dle UNIE pro eku Moravu):  

Stavba . 3 -  Morava - Chrome , odstran ní hráze H2 – PB
Stavba . 4 -  Morava – Post elmov, zpr to n ní inundace na LB pod Desnou
Stavba . 5 -  Morava – Post elmov, poldr – PB
Stavba . 7 - Morava – Leština, poldr - PB  
Stavba . 8 -  Morava – Leština, zpr to n ní odleh ovacího ramene  - PB
Stavba . 9 -  Morava – Leština, odleh ení vod nad železni ní vle kou – LB
Stavba . 10 -  Morava – Vitošov, protipovod ová opat ení
Stavba . 11 -  Morava – Rájec, snížení hráze na ece Moravské Sázav  – PB
Stavba . 13 -  Morava – Zvole, Lukavice, protipovod ová opat ení podél trati D
Stavba . 14 –  Morava – Bohuslavice a Dubicko, protipovod ová opat ení
Stavba . 15 –  Morava – T eština, protipovod ová opat ení
Stavba . 16 –  Morava – Stavenice, protipovod ová opat ení
Stavba . 18 –  Morava – Libivá, Mohelnice, odstran ní hráze – PB

V tomto souboru staveb nejsou zahrnuty návrhy technických a ekologických opat ení na obnovení, 
resp. vybudování nových siln  meandrujících koryt v trase proudnic inunda ních území mimo stávající 
koryto eky Moravy (na lu ních a polních pozemcích za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi).

Návrhy dle varianty . 2 (dle Pöyry Environment a.s. ):

Návrh úpravy odtokových pom r  v celé ší ce í ního údolí lze rozd lit do dvou etap, které by 
postupn  umožnily zvýšení efektu transformace povod ových pr tok  ve sledovaném území a rovn ž
níže po toku pod Mohelnickou brázdou.

Etapa . 1:

Etapa .1 p edstavuje úpravu stávajících ochranných hrází v ur itých místech pro umožn ní
ízeného (plánovaného) odleh ování vyšších povod ových pr tok  (cca nad Q20) do bo ních

inunda ních území za ochrannými hrázemi a p edstavuje rovn ž s tím související protipovod ovou
ochranu zástavby obcí, které se nacházejí v plánovaném záplavovém území za stávajícími hrázemi. 
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Pro tyto ú ely by bylo nutno nejprve realizovat následující soubor staveb: 

Stavba . 3 -  Morava - Chrome , hrázový p eliv a nápust do odstav. ramene – PB
Stavba . 4 -  Morava – Post elmov, zpr to n ní inundace na LB pod Desnou
Stavba . 7 - Morava – Leština, poldr - PB  
Stavba . 8 -  Morava – Leština, zpr to n ní odleh ovacího ramene  - PB
Stavba . 9 -  Morava – Leština, odleh ení vod nad železni ní vle kou – LB
Stavba . 10 -  Morava – Vitošov, protipovod ová opat ení
Stavba . 11 -  Morava – Rájec, snížení hráze na ece Moravské Sázav  – PB
Stavba . 12 -  Morava – Hrabová, úprava ásti stávající p í né hráze (p eliv), odpad
Stavba . 13 -  Morava – Zvole, Lukavice, protipovod ová opat ení podél trati D
Stavba . 14 –  Morava – Bohuslavice a Dubicko, protipovod ová opat ení
Stavba . 15 –  Morava – T eština, protipovod ová opat ení
Stavba . 16 –  Morava – Stavenice, protipovod ová opat ení
Stavba . 17 –  Morava – T eština, poldr - LB
Stavba . 18 –  Morava – Libivá, Mohelnice, hrázový p eliv a terénní úpravy – PB

Etapa . 2:

Etapa . 2 p edstavuje nejen využití inunda ního území za stávajícími ochrannými hrázemi a 
ízené (plánované) odleh ování vyšších povod ových pr tok  (cca nad Q20), ale také v tší využití 

tohoto zaplavovaného území pro akumulaci vyššího objemu odleh ených vod a v tší transforma ní
ú inek pomocí p í ných vzdouvacích hrází s bezpe nostními p elivy, tedy vybudování bo ních
pr to ných poldr .

V úseku Mohelnické brázdy jsou to lokality v následujícím souboru staveb: 

Stavba . 5 -  Morava – Post elmov, poldr – PB
Stavba . 12 -  Morava – Hrabová, rekonstrukce hráze poldru  
Stavba . 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 t eba vynaložit celkem investi ní náklady v celkové 
hodnot  cca 380 mil. K .

Dle studijních poznatk  p i zvažování technického ešení bo ních pr to ných poldru Libivá – 
Mohelnice (stavba .18) je diskutabilní efekt t chto menších poldr  na transformaci povod ových 
pr tok  a variantn  je možné ešit zm nu odtokových pom r  v této lokalit  obdobn  jak to navrhuje 
UNIE pro eku Moravu. Pöyry Environment a.s. tedy rovn ž zvažuje ešení místo dvou relativn
malých poldr  využití tohoto území za stávajícími ochrannými hrázemi k p evád ní vyšších jak 
dvacetiletých až stoletých pr tok  tak, že na horním konci stávající hráze by byl upraven a zpevn n
p eliv pro odleh ení kulmina ních pr tok  a inundované vody by protékaly mezi tratí D a stávající 
hrází až k silnici Mohelnice – T eština, kde by se odleh ené vody vracely zp t do koryta eky Moravy 
prost ednictvím odpadního koryta od MVE Mohelnice, obdobn  jako p i uvažování odtoku 
odleh ených vod z poldr  a obdobn  jak by to fungovalo dnes p i p elivu stávající ochranné hráze na 
pravém b ehu nad Mohelnicí.

Výše uvedené celkové náklady na ob  etapy soubor  všech staveb navrhovaných firmou 
Pöyry Environment a.s. by se tedy snížily na hodnotu cca 340 mil. K .
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Ad. 3) Ekologická opat ení technického rázu v koryt eky Moravy 

P edchozí studie zpracovaná v Pöyry Environment pro Povodí Moravy, s.p., s uvažováním co 
nejv tšího využití údolní nivy Mohelnické brázdy k p evád ní a transformaci povod ových pr tok
eky Moravy, doporu uje rovn ž realizaci ekologických opat ení ve vlastním pr to ném profilu koryta 
eky Moravy. Jedná se o revitalizaci stávajícího koryta eky Moravy formou zpr to n ní p vodních

odstavených ramen, vybudování obtokových ramen (rybochod ) kolem stávajících pohyblivých nebo 
vysokých pevných jez  a úpravu stávajících nízkých pevných jez  a stup  na balvanité skluzy 
a na adu balvanitých stupínk  a p epážek.

Ad. 4) Ekologická opat ení technického rázu spo ívající ve vytvo ení nových koryt ve sníženém    
terénu údolní nivy  

Jde o technická opat ení, která byla navrhována spolu ešitelem p i zpracování p edchozí
studie Mohelnické brázdy – Unií pro eku Moravu. Tato opat ení revitalizují stávající nejnižší ásti
údolní nivy mimo vlastní koryto eky Moravy a budou za len na do ekologických opat ení, nebo  by 
výrazn  m la kladný vliv p edevším na životní prost edí, tedy na zlepšení a zvýrazn ní života fauny 
a flóry na dnes v tšinou zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích. Jedná se o vybudování nových 
siln  meandrujících koryt v trase proudnic inunda ních území mimo stávající koryto eky Moravy 
(na lu ních a polních pozemcích za stávajícími odsazenými ochrannými hrázemi).

P i návrhu nových soub žných koryt v inunda ním území dle návrh  Unie pro eku Moravu, 
pokud budou akceptovány státní správou a p edevším samotnými vlastníky dot ených pozemk , se 
pak navýší finan ní náklady.

Ad. 5) Ekologická opat ení v údolní niv  spo ívající ve zm n  hospoda ení na zaplavovaných   
pozemcích

Jedná se o ekologická opat ení, spo ívající v zalesn ní a v zatravn ní dnes i ve výhledu 
zaplavovaných pozemk . V návrzích se p edpokládá zalesn ní stávajících lu ních a polních pozemk ,
p edevším na dnes již tém  každoro n  zaplavovaných ástech údolní nivy - v blízkosti stávajícího 
koryta eky Moravy a prakticky i v dnešním ohrázovaném pr to ném profilu s meandrujícím korytem 
eky Moravy a s užšími, i širšími bermami a obhospoda ovanými plochami mezi stávajícími 

podélnými odsazenými ochrannými hrázemi. Zatravn né by m ly být dle návrh  všech t í ešitel
studie p edevším odlehlejší polní zem d lsky obhospoda ované, avšak rovn ž asto zaplavované 
pozemky, v blízkosti toku a za pásem lužních les .

Uvažovaná opat ení ve stávajícím ohrázovaném pr to ném profilu by mohla být realizována 
po projednání se zástupci státní správy a p edevším s vlastníky dot ených pozemk  prakticky hned, 
nebo  tyto pozemky jsou zaplavovány v blízkosti koryta eky Moravy tém  každoro n , nebo alespo
jednou za dva až t i roky.   

Zalesn ní a zatravn ní by se však týkalo i dnes nezaplavovaných pozemk  na vy len ných
vhodných plochách za stávajícími ochrannými hrázemi, které by byly bu  v rámci navrhovaných 
staveb odstran ny a nebo p elévány, takže by se za n  dostávaly vody již asi p i dvouletém pr toku 
(dle návrh  UNIE a místy i Univerzity Palackého v Olomouci) a p ípadn  až nad dvacetiletým 
pr tokem (dle návrh  Pöyry a místy i Univerzity Palackého v Olomouci).

Ekologická opat ení popsaná v této páté etap  by bylo možné realizovat z ejm  až 
po projednání a odsouhlasení zm ny hospoda ení na odlehlejších pozemcích, v tšinou za stávajícími 
ochrannými hrázemi, tedy po jejich odstran ní nebo po vybudování technických opat ení
na stávajících podélných hrázích a v inunda ním území za hrázemi. P i t chto úvahách a návrzích se 
však p edpokládá velice složitá a náro ná problematika s projednáváním zm n stávajících 



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

4_zprava_OL.doc strana 38

vodohospodá ských rozhodnutí, která byla vydána na stávající hráze, jež ochra ují nejen zástavbu, 
ale i polní pozemky za stávajícími hrázemi, místy až na stoletý pr tok. Snížení stupn  protipovod ové
ochrany t chto dot ených polních a lu ních pozemk  by museli p edevším odsouhlasit vlastníci 
stávajících chrán ných pozemk . Usnadn ní uvol ování pozemk  za hrázemi k ast jšímu
zaplavování a k retenci vod b žných i povod ových v odlehlejších ástech í ního údolí by mohlo 
nastat po zm n  stávající legislativy a po dosažení náhrad za ušlé zisky z p stování zem d lských
plodin na zaplavovaných plochách do takové výše, že by se zm na hospoda ení vlastník  na jejich 
pozemcích vyplatila. Bude to tedy odviset od výše podpor pro dot ené vlastníky zem d lské p dy
na realizaci zalesn ní nebo na realizaci zatravn ní stávajících polních pozemk .

4.1.1.10 Navazující úsek údolní nivy pod Mohelnickou brázdou – Litovelské Pomoraví 

Pod úsekem í ního údolí eky Moravy, nazývaným Mohelnická brázda, protéká v tšinou
neupravená eka Morava s etnými p vodními rameny chrán ným územím zvaným Litovelské 
Pomoraví. Pod ohrázováním obce Mitrovice se níže po toku inunda ní území nad lokalitou Nové 
Mlýny rozevírá a záplavové území na obou b ezích eky Moravy dosahuje ší ky cca 1200 m. 
Na pravém b ehu zasahuje záplavová ára až k rychlostní silnici R35 z Olomouce do Mohelnice. Níže 
pod lokalitou Nové Mlýny s náhonem na MVE a pod zaúst ním odpadu od MVE do eky Moravy se 
zase údolní niva zužuje a inundované vody se dostávají k dálni nímu t lesu a prost ednictvím
dálni ního mostu na Mlýnském potoce až za dálnici ve sm ru k obcím imice a Mlade . Pro snížení 
nátoku inundovaných vod z eky Moravy do Mlýnského potoka a dále k obcím imice a Mlade
doporu ujeme na pravém b ehu náhonu vybudovat ochrannou hráz v úseku mezi silni ním t lesem
na R35 a pevným jezem ( imice) tak, že hráz bude navád t inundované vody do jezového profilu tak, 
aby do zahrazeného vtoku náhonu natékalo p i povodních jen ur ité množství vody, které by v obcích 

imice a Mlade  nezp sobily povod ové stavy. U vtoku do náhonu je nutno pravob ežní ást koryta 
Moravy s navazující náb ežní jezovou zdí opevnit tak, aby p i obtékání jezu nebyly b ehy vodami 
narušovány.

P í nou silnicí z obce Mlade  do lokality Nové Zámky, která p epažuje í ní údolí, se 
inundované vody v údolí vzdouvají. Pod touto silnicí se op t í ní údolí nad m stem Litovel rozši uje
až do ší ky cca 3 km, avšak v rozlehlé m stské zástavb  se silni ními komunikacemi a železni ní tratí 
vedenými nap í  údolím se inundované vody vzdouvají a zaplavují velkou ást m sta, nebo  toto je 
zcela nevhodn  vystav no p ímo uprost ed široké údolní nivy.

Nutno konstatovat, že i v í ním údolí pod Mohelnickou brázdou je vhodné co nejvíce využívat 
k p evád ní povod ových pr tok  celou ší ku údolní nivy. Cílem návrh  by m la být pokud možno 
rovn ž ízená inundace, s využitím nejprve vnit ní záplavové zóny - v ohrázovaném pr to ném profilu 
a p i vyšších povod ových pr tocích i vn jší záplavové zóny - za stávajícími selskými nebo i novými 
a vyššími ochrannými hrázemi tak, jak ji navrhuje a popisuje ve svém lánku (v p íloze pro asopis
Carex I/97) pro údolní nivu eky Moravy v Litovelském Pomoraví Ing. Michal Krej í ze Správy CHKO 
Litovelské Pomoraví.   

P edpokládá se však, že pro v tší ochranu zástavby, p edevším m sta Litovle, bude t eba
zvážit a pokud možno realizovat i nepopulární technická – protipovod ová opat ení, resp. úpravy 
odtokových pom r eky Moravy, která sníží etnost záplav m sta vystav ného p ímo v celé ší ce
široké údolní nivy a rovn ž dalších obcí nad a pod tímto m stem.  
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4.1.1.11 Úpravy odtokových pom r eky Moravy na území m sta Litovel 

Stru ný popis stávajícího stavu odtokových pom r eky Moravy a variantní návrhy úprav 
odtokových pom r  a protipovod ových opat ení v této složité lokalit  jsou uvedeny v samostatné 
kapitole v oddílu popisujícím jednotlivé vybrané lokality s nedostate nou protipovod ovou ochranou. 

Údolní niva eky Moravy se pod sout skou ší ky cca 1 km u obce imice mezi zalesn nými
svahy p ilehlých kopc  na obou b ezích plynule sm rem po toku v délce cca 7 km rozši uje
do širokého profilu a v lokalit  m sta Litovel, tj. ve spojnici mezi m stem Litovel a obcí ervenka
dosahuje ší ky tém  5 km. I níže po toku si údolí eky Moravy zachovává p ibližn  tuto ší ku, avšak 
vlastní pr to ný ohrázovaný profil se op t postupn  mezi jednotlivými roztroušenými obcemi v údolní 
niv  pod m stem Litovel zužuje. 

V rozší ené údolní niv  s rozsáhlou zástavbou tak zákonit  dochází ke zmenšení podélného 
sklonu vlastního toku i inunda ního území a tedy ke snížení pr tokových rychlostí.  

M sto Litovel pat í mezi povodn mi nejohrožen jší sídla v povodí eky Moravy a je 
zaplavováno již p i nízkých N – letých pr tocích.  

Vlivem geologických podmínek dochází v rozší eném údolí již v prostoru nad Litovlí k velmi 
intenzivnímu v tvení p irozeného koryta eky Moravy a navíc se postupem asu upravovaly p irozené
toky pomocí vzdouvacích objekt  (v tšinou pevných srubokamenných jez ) a dále pak vznikala i nová 
koryta – mlýnské náhony, p edevším p i pravostranné ásti údolí, pro energetické využívání k pohonu 
mlýnských kol v n kolika soukromých mlýnech a v dnešní dob  se nadále využívají k pohonu vodních 
turbín v n kolika malých vodních elektrárnách (MVE). N která ramena a drobné vodote e byly asem
zrušeny a zastav ny nadzemními objekty. I tak stávající í ní ramena vytvá ejí s ostatními historickými 
objekty jedine nou m stskou aglomeraci vysoké kulturní a historické hodnoty – ne nadarmo se íká 
m stu Litovli Hanácké Benátky. 

P es rozlehlou zástavbu m sta Litovle v širokém í ním údolí sice protéká n kolik r zných
vodote í a proplétá se n kolik svodnic a odvod ovacích p íkop , z nichž ty i koryta jsou v tšího 
profilu, která k íží železni ní tra  a hlavní i vedlejší soub žnou silni ní komunikaci prost ednictvím
v tších mostních objekt . Je t eba si však uv domit, že ze ty  hlavních vodote í je využíváno pln
k p evád ní nízkých i povod ových pr tok  jen jedna vodote  – hlavní koryto eky Moravy, tzv. 
M stská Morava v levé ásti pr to ného profilu širokého údolí, a další t i menší koryta v trasách 
mlýnských a elektrárenských náhon  jsou kapacitn  omezena prost ednictvím vzdouvacích objekt
a objekt  s energetickým využitím.

P i nar stání povod ových pr tok  má svou negativní úlohu i stávající hlavní polopohyblivý 
jez na hlavním toku eky Moravy krátce nad m stem a nad p í nými liniovými stavbami – náspy 
železni ní trati a hlavní silnice, který má jedno pole s pevným vzdouvacím prahem a dv  št rkové
propusti p i pravém b ehu hrazené stavidlovými uzáv ry u vtoku do hlavního náhonu. Mostní profily 
na M stské Morav  v trase železnice a hlavního silni ního tahu se jeví dostate n  kapacitní, avšak 
problematickým se zdá pr to ný profil historického klenutého mostu o šesti relativn  úzkých polích, 
které se mohou ucpávat plovoucími p edm ty a ješt  p ed tím se rozší ené koryto ve dn  nad i pod 
mostem zanáší splaveninami.

Vzhledem k tomu, že lichob žníkové koryto eky Moravy nad hlavním jezem protékající 
širokou í ní nivou je neohrázované na obou b ezích, vyšší vody se již odleh ují a vyb ežují výše proti 
toku na obou b ezích a v rovinatém území tak pomalu a nenásiln  natékají až do okraj  širokého údolí 
a dále se zde vzdouvají nad železni ní tratí a ješt  dále pak zatékají za bo ní silnice a cesty – 
na levém b ehu až k železni ní trati za obcí ervenka a na pravém b ehu ke korytu Malé vody 
a Mlýnského potoka a dále pak do obce Víska a k zástavb  u potoka Lou ka. ást inundovaných vod 
na levém b ehu hlavního toku se z ejm  p i extrémních povodních vrací krátce pod jezem zp t
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do koryta eky Moravy p es místní zahrádky, kde z ejm  narušují b ehové hrany vodní erozí. ást
inundovaných vod také natéká do výše položených koryt mlýnských a elektrárenských náhon , které 
prost ednictvím p í ných a vzdouvacích staveb a objekt  mají daleko menší kapacitu než hlavní tok 
jak nad železnicí, tak i v úsecích pod silni ními komunikacemi a níže v zástavb  m sta Litovel. Práv
ada t chto vzdouvacích polohrazených objekt  tedy neumož uje plné využití kapacity koryt náhon

a jejich odpad , nebo  i níže pod Litovlí se na nich op t nacházejí další nevyhraditelné vzdouvací 
objekty, jež nahán jí í ní vody na další energetická vodní díla.

Z ejm  se dá zjednodušen íci, že v tomto p ípad  široký pr to ný profil v širokém í ním
údolí má na odtokové pom ry v míst  rozlehlé zástavby m sta negativní vliv. Je zde n kolik m lkých
ramen a mnoho malých pr to ných profil  mostk  a propustk , o které je t eba se neustále starat, 
inundované vody jsou na obou b ezích vzdouvány zemními náspy železnice a následn  i náspy 
silni ních komunikací, které nahán jí vyb ežené vody do samých okraj  široké údolní nivy, kde je 
t eba zajiš ovat jak jejich odtok níže po toku – pod m sto, tak i zajiš ovat protipovod ovou ochranu 
okolní rozsáhlé zástavby podél n kolika málo kapacitních vodote í s dalšími vzdouvacími stavbami 
a objekty.

Bylo by tedy t eba vypracovat podrobn jší studii úprav odtokových pom r  v této 
problematické lokalit  ve více variantách a porovnat efektivnost vynaložených finan ních náklad
na jednotlivá ešení pro zajišt ní vyššího stupn  protipovod ových opat ení s ohledem na rozsah 
záplav v široké í ní niv .

Zvýšení stupn  protipovod ové ochrany m sta Litovel lze variantn  dosáhnout bez 
ohledu na možná protipovod ová opat ení navrhovaná p ímo v této lokalit  také tím, že v povodí výše 
proti toku se na ece Morav  nebo na jiných jejich p ítocích vybudují p ehradní nebo alespo  suché 
nádrže (ve vhodných lokalitách na horním toku, nap . lokality Dolní Morava a Hanušovice), p ípadn
podél dnes ohrázovaných tok  se budou využívat více a ízen  bo ní pr to né inundace nebo bo ní
pr to né poldry v široké údolní niv  za stávajícími ochrannými hrázemi (nap . v úseku eky Moravy na 
území tzv. Mohelnické brázdy a rovn ž v Litovelském Pomoraví), které by akumulovaly ást objemu 
povod ových vod a transformovaly povod ové vlny a kulmina ní pr toky na nižší hodnotu. Tento 
zp sob úpravy odtokových pom r  výše proti toku by m l kladný vliv nejen na samotné m sto Litovel, 
ale i na další obce a m sta níže po toku, p edevším však na m sto Olomouc a obce nad soutokem 
s ekou Be vou, ale i na eku Moravu a zástavbu podél Moravy pod Be vou.

Pokud se budeme zabývat jen úpravami kolem m sta Litovel, obecn  lze k této lokalit íci, že 
by m la být snaha s co nejmenším rozsahem stavebních úprav a tedy finan ních prost edk
dosáhnout co nejv tší snížení hladin v í ních ramenech a v záplavovém území p es m sto Litovel, 
p ípadn  i nad ním, ale p edevším krátce pod m stem Litovel pro zvýšení stupn  protipovod ové
ochrany zástavby m sta. Toho lze dosáhnout jedin  pro išt ním a zkapacitn ním stávajících 
pr to ných profil , tedy jak í ních koryt a náhon , tak i pr to ných inundací, p ípadn  vybudováním 
dalších tzv. obtokových koryt, a  už v severní ásti mezi m stem Litovel a obcí ervenka, nebo v jižní 
ásti širokého údolí mezi Olomockým p edm stím m sta Litovle a obcí Nasob rky.  

Úvahy o variantních úpravách odtokových pom r eky Moravy v lokalit  m sta Litovel  
a trochu velkorysejší úvahy o dalších um lých a obtokových ramenech (dle varianty . 1), se z ejm
drží koncepce se zachováním stávajících, relativn  málo kapacitních í ních ramen ve form  náhon
a tedy zachování stávajících hydroenergetických staveb (objekt  MVE) na t chto malých tocích, které 
podstatn  omezují pr to nost koryt.  

Zkapacitn ní inunda ních území mimo í ní koryta je v pom rn  zalesn ném území 
Litovelského Pomoraví nemožné z hlediska ochrany p írody v CHKO, takže d ležitou roli bude hrát 
rozsah zkapacitn ní vlastních vodních tok  a p ípadn  i snížení rozsahu zaplavovaných ploch 
v dnešním inunda ním území ve m st  a v jeho nejbližším okolí.
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Zásadou tedy je, že pro snížení povod ových hladin ve m st  Litovel a pro zvýšení stupn
protipovod ové ochrany je t eba dosáhnout v první ad  snížení hladin povod ových pr tok  pod 
m stem Litovel, nebo zkapacitn ní stávajících vodních tok  procházejících m stem Litovel.

Hlavním recipientem a nejv tším korytem p evád jícím velkou ást povod ových pr tok  je 
hlavní koryto eky Moravy – M stská Morava. Bylo by vhodné zvýšit kapacitu toku zahloubením dna – 
odt žením št rkových nános , p ípadn  i rozší ením koryta jak p es m sto, tak i níže pod m stem. 
Hladiny povod ových pr tok  v koryt  Moravy v úseku krátce pod železnicí a hlavní silnicí na Uni ov
lze snížit zkapacitn ním stávajícího mostního profilu na soub žné silnici s klenutým mostem, 
zahloubením dna pod ním a nad ním a p ípadn  i dalším mostním profilem vedle historického mostu. 
Pro zvýšení stupn  protipovod ové ochrany lze ješt  uvažovat o zvýšení stávajících ochranných 
hrází, nebo  zvýšení nátoku povod ových pr tok  do tohoto hlavního koryta lze dosáhnout 
i rekonstrukcí pevné hradící ásti jezu na pohyblivou (nap . klapku nebo segment).

Zkapacitn ní stávajících vodních tok  (ramen) lze jednak pro išt ním, prohrábkou, tedy 
zahloubením nebo rozší ením pr to ného profilu, a dále pak odstran ním stávajících p ekážek
v pr to ném profilu, tedy p edevším v mlýnských a elektrárenských náhonech. Koryta náhon  jsou 
m lká a v tšinou nasedlaná na vyvýšeném terénu, tj. v mírném pravob ežním svahu í ního údolí tak, 
aby se dosáhlo co nejv tšího spádu na energetických vodních dílech – mlýnech a vodních 
elektrárnách.

Vzhledem k tomu, že pravd podobn  vlastníci MVE budou stále požadovat využívání vody 
a spádových pom r  na stávajících náhonech, nebude množné zrušit a vybourat tyto objekty. 
Variantn  lze tedy uvažovat o zachování vodních elektráren a mlýn  a o rekonstrukci stávajících 
vzdouvacích objekt  z pevných a polopohyblivých na pln  pohyblivá, s hrazeným pr to ným profilem, 
pokud možno až do dna. Následn  by bylo nutné vybudovat kolem výrobních za ízení nová 
a kapacitn jší obtoková koryta a zkapacitnit (zahloubit nebo rozší it) stávající koryta náhon  a jejich 
odpad  pod energetickými díly tak, aby tato koryta p evedla daleko v tší pr toky než je jen hltnost 
turbín a pr to nost stávajících malých jalových propustí.

Problemati t jší by bylo zkapacitn ní a zpr to n ní koryta dalších náhon  v pravob ežní ásti
í ního údolí – na toku Stružky a hlavn  na Mlýnském potoku ve m st  i pod m stem Litovel, kde se 

nachází n kolik vzdouvacích objekt  a hydroenergetických d l, tedy celá kaskáda vzdouvacích 
a odleh ovacích jez  a jízk , p ípadn  jalových propustí.

P i takto navrhovaném variantním ešení úpravy odtokových pom r  (dle varianty . 2) pro 
zvýšení stupn   protipovod ové ochrany m sta Litovle soust ed ním povod ových vod pouze 
do v tších pr to ných profil  ve st ední ásti zástavby a zkapacitn ním stávajících v tších vodních 
tok  – p vodních í ních ramen (4 koryta), p ípadn  i s jejich vyšším ohrázováním, lze uvažovat 
variantn  o zmenšení rozsahu záplavového území ve m st , resp. i t sn  nad m stem a to zúžením 
inunda ního území již nad m stem Litovel. Variantn  se tedy p edpokládá zvýšení ochranných hrází 
na obou b ezích hlavního toku Moravy, na obou b ezích zahloubeného a rozší eného hlavního 
náhonu, odbo ujícího od rekonstruovaného stávajícího jezu, v úseku nad železni ní tratí až 
po zvýšený terén u m stských lázní, ohrázování zástavby rodinných domk  a chat nad železnicí 
v lokalit  mezi hlavním náhonem a Struskou, vytvo ení ochranné hráze na návodní stran  železni ní
trati v díl í ásti mezi pravým b ehem potoka Strusky a levým b ehem Mlýnského potoka. Zúžení 
inunda ního území t sn  nad m stem Litovel se p edpokládá vytvo ením nové ochranné hráze 
na levém b ehu eky Moravy nad zahrádká skou kolonií a nad rodinnými domky v návaznosti 
na levob ežní hráz Moravy nad železnicí, která by pokra ovala ve sm ru proti toku podél stávající 
silnice od pr myslového areálu  až k zvýšenému terénu u lokality Nové Zámky (od eky Moravy 
v délce cca 3300 m, p i výšce hráze cca 1,2 – 1,5 m). Na pravé stran  inunda ního území nad Litovlí 
se p edpokládá omezení rozlivu inundovaných vod z eky Moravy, resp. z Mlýnského potoka v úseku 
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nad železni ní tratí od pravého b ehu Mlýnského potoka k levému b ehu místní vodote e a podél 
vodote e k obci Víska, dále by ochranná hráz lemovala okolí zástavby obce Víska až po Mlýnský 
potok a ve sm ru proti toku by pokra ovala v p ímém sm ru podél Mlýnského potoka až k dálni nímu
t lesu dálnice na Mohelnici, kde z druhé strany dálnice bude navazovat navrhovaná ochranná hráz 
probíhající od Mlýnského potoka po zmín né dálni ní t leso pro ochranu p ilehlé zástavby ve spodní 
ásti obce Sobá ov.

Tímto opat ením (dle varianty . 2) bychom soust edily povod ové pr toky pouze  do hlavních 
a p vodních í ních ramen, nep ipustili bychom  zatékání inundovaných vod do okraj  zastav ného
inunda ního území, kde jsou vody ješt  více vzdouvány a kde bychom se museli potýkat 
s p evád ním nízkých pr tok  mnoha malými mostky a propustky, které jsou dnes špatn  udržované 
a málo propustné.

Zúžením inunda ního území nad m stem Litovel by pravd podobn  došlo k mírnému zvýšení 
hladin povod ových pr tok , pokud se jen o málo zvýší nátok í ní vody do koryta pod 
rekonstruovaným jezem, což by však nem lo mít negativní vliv. Naopak by se tím zvýšila akumula ní
schopnost a transforma ní ú inek ve zúženém inunda ním území.

Nazna ovanými opat eními bude nutno z ejm  zvýšit stávající b ehové hrany a ochranné 
hráze podél v tších vodote í, do kterých se soust edí p evád né povod ové pr toky, a to tím více, 
ím mén  se poda í zahloubit a rozší it jejich koryta ve spodních úsecích p es m sto a pod m stem.  

Pravd podobn  bude nutno z d vod  zvýšení stupn  protipovod ové ochrany ve spodní ásti
zástavby m sta Litovel tuto ochránit i ze spodní strany proti zp tnému vzdutí ochrannými hrázemi 
nebo ochrannými zídkami.

Zp tné vzdutí povod ových hladin p i takto uvažované variant .2 se zúžením inunda ního
území nad m stem Litovel by nem lo zasahovat do ší ky tak daleko, jak je to za stávajícího stavu. 
V tomto p ípad  nebude nutno zkapacit ovat stávající mosty a mostky v bo ních ástech širokého 
údolí, p ípadn  i budovat nové inunda ní mostky a propustky ze spodní strany p vodního inunda ního
území, které dnes mají odvád t inundované vody natékající z širokého inunda ního území nad Litovlí, 
p edevším v levob ežní ásti údolí. 

Poznámka:

V sou asné dob  se již zpracovává p ípravná projektová dokumentace (investi ní zám r)
na ešení protipovod ové ochrany m sta Litovel dle GENERELU, tj. dle varianty .1 – s pro išt ním
a zkapacitn ním stávajících koryt a s obtokovým (odleh ovacím) korytem na severní stran  m sta, tj. 
v levob ežní ásti údolní nivy. 

Alternativní velkorysejší ešení protipovod ových opat ení ve m st  Litovli by bylo t eba
ov it dalšími podrobn jšími studiemi s hydrotechnickými výpo ty v n kolika r zných variantách 
a podvariantách. Návrhy díl ích úprav odtokových pom r  a protipovod ových opat ení lze také 
kombinovat tak, aby výsledný návrh byl hydrotechnicky optimální a zásah do zástavby m sta 
a do CHKO Litovelské Pomoraví co nejmenší a rovn ž aby výše investi ních náklad  byla p ijatelná.

4.1.1.12 Odtokové pom ry v údolí eky Moravy pod m stem Litovel 

Pod m stem Litovel se pr to ný profil inunda ního území ve sm ru po toku zužuje vlivem 
ohrani ení na obou stranách stávajícími liniovými stavbami procházejícími ve sm ru od severozápadu 
k jihovýchodu. V levob ežním mírném svahu širokého údolí probíhá trasa železni ního náspu na trati 
Záb eh – Olomouc, k níž se p imyká obec St e , která je proti povodním chrán na odsazenou 
obvodovou hrází, jejíž konce se zavazují p i severním okraji zástavby do drážního t lesa. Jižní ást
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zástavby obce a tedy obvodová hráz svým zp sobem zasahují zleva do pr to ného profilu v údolí 
eky Moravy a inunda ní území tak zužují. Tím se tedy vzdouvají hladiny povod ových pr tok

ve sm ru proti toku, tedy k m stu Litovel. Sou asn  i zástavba obce Lhota nad Moravou a obvodová 
ochranná hráz zasahují zase zprava do pr to ného profilu a navíc i spojující komunikace mezi ob ma
obcemi se silni ním náspem rovn ž zp sobují vzdouvání í ních a inundovaných vod ve zúženém 
profilu údolí.

   Rozliv í ních vod do širokého údolí na pravém b ehu eky Moravy je v dnešní dob  rovn ž
omezen již pod m stem Litovel p vodní ochrannou hrází probíhající prakticky podél Mlýnského potoka 
(tzv. Malé vody), tj. koryta náhonu na adu vodních d l, kde byly a i nadále v tšinou jsou využívány 
spádové pom ry v objektech malých vodních elektráren (MVE). Tato ochranná hráz již od Litovle 
chrání zástavbu ady obcí roztroušených v pravob ežní ásti široké údolní nivy mezi ekou Moravou a 
silni ním náspem rychlostní silnice R35 z Olomouce do Mohelnice. Jedná se ve sm ru po toku o 
lokality: tzv. Litovelské p edm stí, obec Cho elice, vzdálen jší obec Rozvadovice, níže po toku pak 
p ilehlou obec B ezové a vzdálen jší obec Un ovice, v profilu další p í né komunikace níže po toku 
jde o obec Lhota nad Moravou t sn  za pravob ežní hrází a vzdálen jší obec Mezice a Náklo, níže po 
toku pak obec Hynkov t sn  za pravob ežní hrází a vzdálen jší obec P íkazy, která již prakticky 
nebyla p i povodních 1997 zasažena záplavou od eky Moravy. Zmín ná ochranná hráz odsazená od 
pravého b ehu koryta Moravy kon í u obce Hynkov na pravém b ehu Mlýnského náhonu – p ed
vtokem do dnes zchátralého objektu MVE Hynkov. Odpad od MVE Hynkov procházející p es místní 
rybní ek je krátce pod obcí Hynkov zaúst n do druhého ramene Moravy – do koryta tzv. St ední
Moravy, která je pod obcí nehrázovaná a protéká v lesních pozemcích klikatou trasou v soub hu
s hlavním korytem eky Moravy. Teprve až níže po toku, kde do koryta Mlýnského náhonu (do koryta 
St ední Moravy) zaús uje Cholinka, která pak op t odbo uje od koryta náhonu do údolí eky Moravy, 
probíhá další odsazená hráz na pravém b ehu náhonu jižním sm rem od lokality U T í Most  a 
zavazuje se do zvýšeného terénu u toku astava mezi obcemi Skrbe  a Horka nad Moravou. Tato 
odsazená hráz pravd podobn  chrání obec Skrbe  proti inundovaným vodám z koryta St ední Moravy 
a rovn ž z vlastního koryta eky Moravy krátce nad obcí Horka nad Moravou. Obdobn  i obce Horka 
a Chomoutov na pravém b ehu eky Moravy jsou do jisté míry v dnešní dob  chrán ny proti 
inundovaným vodám z eky Moravy stávajícími ochrannými hrázemi – p vodn  tzv. lesáckými nebo 
selskými hrázkami.  

Zmín né obce Cho elice, Rozvadovice, B ezové, Un ovice, Lhota nad Moravou, Náklo, 
P íkazy, Hynkov, Skrbe , Horka nad Moravou a Chomoutov pat í mezi adu obcí pod m stem 
Litovel a nad m stem Olomouc, které se nacházejí za stávající pravob ežní odsazenou ochrannou 
hrází, resp. ochrannými hrázemi a hrázkami a tudíž jsou dnes proti inundovaným povod ovým
pr tok m z Mlýnského náhonu (St ední Moravy) a z eky Moravy chrán ny na pom rn  vysoký stupe
protipovod ové ochrany. V tšinou byly tyto obce p i extrémních povodních (vyšších jak stoletých) 
v ervenci roku 1997 také zasaženy vodami z eky Moravy, které se dostaly za odsazené ochranné 
hráze již krátce pod m stem Litovel, údajn  bu  p elitím hrází ve snížených místech nebo 
prost ednictvím jinak porušených hrází. Takto odleh ené vody za ochrannými hrázemi protékaly 
soub žn  v rozší eném území s polními pozemky a neo ekávan  ohrozily a mnohdy i zaplavily 
zmín né obce, které jsou v údolní niv  více i mén  vzdáleny od ochranných hrází. V bo ních
inunda ních územích se postupn  od Litovle vzdouvaly p elité vody i zvýšenými cestami a silni ními
náspy a natékaly také tam, kde p vodn  nebyly ani o ekávány. Po oprav  a rekonstrukci stávajících 
ochranných odsazených hrází po povodních 1997 na pravém b ehu eky Moravy by nem ly
v sou asnosti ani vyšší N – leté pr toky ohrožovat tyto jmenované obce, pokud nebudou hráze p elity
ješt  vyššími vodami nebo hráze nebudou porušeny jiným zp sobem (vlivem vytvo ených nor 
po hlodavcích, vyvrácením stromových porost  v ochranných hrázích, apod.).
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Za sou asného stavu se p edpokládá ochrana t chto obcí mnohdy až na stoletý pr tok - ov í
se postupn  p i detailn jších studiích podrobn jšími výpo ty a p em ením stávajících hrází a 
okolního terénu v celém rozsahu. V tomto p ípad  budou povod ové pr toky v ece Morav
p evád ny jednak vlastním korytem a jednak inunda ním územím mezi tokem a ochranným hrázemi 
na obou b ezích. Nutno zde poznamenat, že za stávající pravob ežní hrází pod m stem Litovel - mezi 
hrází a zvýšeným terénem širokého údolí, resp. mezi ochrannými hrázemi na pravém b ehu
a silni ním náspem stávající rychlostní komunikace do Mohelnice na trase do Hradce Králové, se 
nacházejí vedle dostate n  chrán ných obcí i rozsáhlé polní pozemky, které dnes nejsou ani p i
stoletém pr toku zaplavovány. Za stávající pravob ežní hrází se nachází tedy velká plocha 
nezaplavovaných polních a lu ních pozemk , na kterých by bylo možné akumulovat rovn ž velký 
objem inundovaných í ních vod prost ednictvím bo ních pr to ných inundací.

V rámci alternativních návrh  týkajících se úprav odtokových pom r eky Moravy v široké 
údolní niv  i pod Mohelnickou brázdou a m stem Litovel (dle alternativy . 2) se uvažuje o co 
nejv tší využití údolní nivy eky Moravy, tj. i na pravém b ehu, k p evád ní alespo ástí extrémních 
povod ových pr tok  územím za stávajícími ochrannými hrázemi, kam by se odleh ovaly vyšší 
pr toky ízen  p es snížené a zpevn né ásti hrází. Za stávající vysoké hráze by se ve zvolených 
místech se sníženou korunou hráze odleh ovaly až vyšší jak dvacetileté nebo padesátileté pr toky, 
které by transformovaly povod ovou vlnu nad Q20 až Q50 a snížily by tak kulmina ní pr toky 
ve vlastním ohrázovaném pr to ném profilu a v koryt  Moravy. áste nou akumulací povod ových 
vod v rozsáhlém území za podélnými ochrannými hrázemi a transformací povod ových pr tok  se dá 
p edb žn  p edpokládat i snížení kulmina ních pr tok  p es velké m sto Olomouc. Efekt by bylo 
nutné ov it hydrotechnickými výpo ty na matematickém modelu (Povodí Moravy, s.p.). Tato 
alternativa .2 uvažovaných úprav odtokových pom r  p i extrémních povodních by však vyžadovala 
ur ité úpravy v inunda ním území za stávajícími podélnými ochrannými hrázemi na pravém b ehu
eky Moravy v úseku mezi Litovlí a Olomoucí, a to ve form  vybudování obvodových ochranných hrází 

kolem obcí, které se nacházejí za dnešními hrázemi. N které obce výše jmenované, které se 
nacházejí t sn  za stávajícími hrázemi, by byly obtékány inundovanými vodami a bylo by t eba je 
obehnat tzv. sekundárními ochrannými hrázemi kolem dokola (obce B ezové, Lhota nad Moravou, 
Hynkov). V tom p ípad  by však zde byl p i povodních nad Q20, resp. Q50 znemožn n p ístup 
po stávajících silnicích. N které okrajové obce by vyžadovaly vybudovat ochranné hráze jen v ur itých 
snížených územích s tím, že hráze by se zavázaly do p ilehlých svah  širokého í ního údolí, nebo 
do zvýšených silni ních násp  (Cho elice, Rozvadovice, Un ovice, Mezice, Náklo, P íkazy, Skrbe ,
Horka nad Moravou, Chomoutov).

4.1.1.13 Omezení nátoku í ních vod do St ední Moravy v lokalit  Hynkov  

Koryto eky Moravy nad a pod obcí Hynkov 

Hlavní tok eky Moravy nad obcí Hynkov se svým meandrujícím korytem proplétá lužními lesy 
a cca 250 m nad soutokem jiných ramen je na levém b ehu situován odleh ovací bo ní jez zvaný 
Hrane ný. Srubokamenný pevný jez byl vybudován p ibližn  v roce 1920.

Koryto eky Moravy se nad obcí Hynkov spojuje s menším pravob ežním ramenem Moravy 
nazývaným Malá voda, resp. Mlýnský potok (náhon), který svými dalšími v tvemi nad a pod Litovlí 
p ivád l vodu na adu mlýn . Asi 200 m pod soutokem obou ramen je na hlavním toku Moravy nad 
obcí Hynkov situován pevný jez Hynkov, od kterého op t odbo uje na pravém b ehu Mlýnský potok, 
nazývaný též St ední Morava, který rovn ž p ivád l vodu k mlýn m budovaným tém  v každé p ilehlé
obci (Hynkov, Horka, Hej ín, ep ín, Olomouc).    
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Vlastní koryto eky Moravy je v ur ité ásti toku krátce pod jezem Hynkov regulované a dále 
pod obcí Hynkov již protéká svým klikatým neupraveným korytem širokou údolní nivou, p evážn
porostlou lužními lesy a loukami. Regulace toku v úseku krátce pod jezem Hynkov byla provád na
postupn  od roku 1918 dle pot eby a dle porušených b eh  p i zvýšených stavech. V b ehové ásti
bylo koryto opevn no v pat  svah  kamennou patkou zajišt nou adou d ev ných pilot, o kterou je 
op en kamenný zához, resp. kamenná dlažba a pohoz.

Neohrázované koryto Moravy lichob žníkového tvaru má ší ku ve dn  t sn  pod jezem cca 30 
m a dále po toku se zužuje na ší ku cca 20 až 15 m. Po obou stranách jsou b ehy a terén porostlé 
lužními lesy. 

Vzdouvací objekt – jez Hynkov  

Z dostupných podklad  vyplývá, že pevný jez byl na ece Morav  u obce P íkazy - Hynkov 
dobudován v roce 1923, pravd podobn  i s pravob ežním Mlýnským náhonem, pro energetické 
využití í ní vody a spádových pom r  v lokalit  Hynkov a rovn ž v dalších obcích níže po toku. 
Poslední oprava jezu byla realizována po katastrofální povodni 07/1997 v roce 1998.

Ú elem vodního díla je stabilizace koryta eky Moravy a vzdouvání vody v ece Morav  pro 
zajišt ní p ítoku vody do pravostranného toku St ední Moravy, na kterém slouží k odb r m povrchové 
vody pro spot ebu a rovn ž pro energetické využití. 

Vtoková ást St ední Moravy - Mlýnského náhonu    

Na pravém b ehu eky Moravy t sn  nad jezovým profilem odbo uje od hlavního toku op t
mlýnský náhon – Mlýnský potok, který je nazýván jako St ední Morava. Vtok do náhonu nikdy nebyl a  
v sou asné dob  není hrazený a d lení vod do obou koryt p i nízkých pr tocích je regulován pouze p i
nízkých pr tocích stavidlem ší ky 3,6 m na št rkové propusti v pravob ežní ásti jezového p elivu.

Asi 140 m od jezového profilu je p es koryto St ední Moravy osazen na lesní ve ejné cest
hospodá ský most ze železobetonové konstrukce o jednom poli s ší kou 8 m. Pod mostním profilem 
vychází ve dn  St ední Moravy spádový stupe , který je od mostního profilu upraven jako balvanitý 
skluz z lomového kamene. 

Náhon na bývalý mlýn v obci Hynkov 

P vodní koryto Mlýnského náhonu se vtokem na pravé stran eky Moravy u jezu Hynkov bylo 
v horní ásti pod jezovým profilem asi v 70 – tých letech minulého století upravené tak, že krátce nad 
odleh ovacím pevným jízkem s p elivem do klikatého odleh ovacího koryta bylo hlavní koryto náhonu  
nap ímené a na toku tzv. St ední Moravy se vybudoval hospodá ský železobetonový most 
s balvanitým skluzem, který vy ešil spádový rozdíl mezi p vodním a odleh ovacím korytem. 
Odleh ovací klikaté koryto pod odleh ovacím jízkem bylo zaslepeno a odstaveno. Zbývající koryto 
náhonu na mlýn v obci Hynkov bylo p ibližn  nad profilem hospodá ského mostu rovn ž zaslepené 
zemním t lesem, po kterém prochází místní zpevn ná cesta a cyklostezka. V úseku níže po toku byl 
náhon odstaven z provozu, nebo  objekt MVE je v devastovaném stavu. Rovn ž t sn  p ed vtokem 
do objektu MVE v areálu bývalého mlýna bylo koryto náhonu v míst  p vodního mostku – lávky 
zaslepené zásypem zeminou, zemní hrázkou. V dnešní dob  do odstaveného koryta náhonu 
nenatéká p i b žném stavu í ní voda z eky Moravy, resp. ze St ední Moravy.

Krátce pod jezovým profilem jezu Hynkov odsazená ochranná hráz na pravém b ehu eky
Moravy odbo uje dále od koryta Moravy v trase podél pravého b ehu p vodního koryta mlýnského 
náhonu, prochází t sn  kolem zástavby p ilehlých venkovských stavení a je zavázána na betonovou 
zídku t sn  p ed vtokem na bývalou MVE u bývalého mlýna, kde hráz pro ochranu obce kon í.
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Šterková propust se stavidlovým uzáv rem pevného jezu Hynkov áste n  umož uje regulaci 
odtoku vod p es jez a regulaci nátoku vod do koryta bývalého Mlýnského náhonu - St ední Moravy, 
p edevším p i nízkých pr tocích dle platného manipula ního ádu. P i pr toku v Morav  nad jezem 
Hynkov do 5,0 m3/s je pr tok d len ve prosp ch eky Moravy. P i pr toku nad 5,0 m3/s je pr tok d len
ve prosp ch St ední Moravy, p i emž do hlavní Moravy je pr tok postupn  zvyšován z 2,5 m3/s až na 
pr tok 20 m3/s, který však v úsecích níže po toku zp sobuje ohrožování p ilehlé zástavby na pravém 
b ehu náhonu v n kolika dalších obcích. 

V rámci samostatné díl í studie zpracované pro Povodí Moravy, s.p., byly studovány možnosti 
regulace nátoku í ních vod do koryta St ední Moravy tak, aby i p i nižších povod ových stavech 
neškodily níže po toku.

Cílem plánované stavby omezovacího objektu je využít pro tok St ední Moravy maximální 
pr tok cca 12 m3/s a zvýšit tak pr tok v hlavním koryt eky Moravy pod jezem Hynkov. Tím dojde ke 
zvýšení protipovod ové ochrany obce Hynkov a dále po toku i obce Horky nad Moravou. Sou asn
m že objekt p sobit jako zábrana p i chodu led  a usm r ovat jejich odplutí hlavním tokem Moravy.

Omezovací objekt, který by ešil rozd lování pr tok  jednak do hlavního koryta eky Moravy 
pod jezem Hynkov a jednak do bo ního koryta tzv. St ední Moravy, je možné umístit bu  p ímo ve 
vtoku do St ední Moravy – v jezovém profilu nebo t sn  nad stávajícím hospodá ským mostem a 
balvanitým skluzem – v míst  odbo ení Mlýnského náhonu (dnes zaslepeného) ve vzdálenosti cca 
140 m od jezového profilu. Z hlediska lokalizace omezovacího objektu se uvažuje tedy ešení ve dvou 
variantách a každá varianta má své výhody a nevýhody jednak z hlediska finan ních náklad  na 
omezovací objekt a stavební úpravy v jeho okolí, ale p edevším s ohledem na budoucí provoz a 
údržbu objektu, vlastního vtoku do objektu a rovn ž koryta St ední Moravy ve vtokové ásti.  

Je t eba si rovn ž uv domit, že pro návrh omezovacího objektu je rozhodující, zda z stanou
koryto Mlýnského náhonu a objekt MVE v lokalit  bývalého mlýna Hynkov nadále odstavené, nebo 
zda bude výhledov  obnoven provoz Mlýnského náhonu a tedy i objektu MVE Hynkov. P i
zprovozn ném náhonu a objektu MVE Hynkov lze umístit omezovací objekt hned t sn  nad stávající 
hospodá ský most a ten by mohl mít pohyblivý uzáv r menších rozm r  na dopl ování vody do koryta 
St ední Moravy (cca 4 m3/s) do hodnoty 12 m3/s, p i emž p i provozu MVE Hynkov se p edpokládá
využití hltnosti turbín v hodnot  cca QT = 8 m3/s. V této studii se uvažuje ešení omezování nátoku vod 
do koryta St ední Moravy dle alternativy B, tj. s p edpokladem obnovení p vodní MVE v objektu 
bývalého mlýna Hynkov. 

P i alternativ  B – s uvažováním obnovení provozu MVE Hynkov v lokalit  bývalého mlýna 
bude dle varianty . 2 navržen t sn  nad hospodá ským mostem menší pohyblivý uzáv r než p i
alternativ  A, nebo  se p edpokládá nátok vod do St ední Moravy níže po toku nejen p es popisovaný 
omezovací objekt, ale i p es obnovený Mlýnský náhon a turbíny, resp. jalovou propust 
v rekonstruovaném objektu MVE v areálu bývalého mlýna v obci Hynkov, a to v celkovém sou tovém
množství max. Q = 12 m3/s. 

Omezování pr tok  v koryt  St ední Moravy pod obcí Hynkov by bylo p i provozu MVE 
Hynkov realizováno pohyblivým uzáv rem umíst ným nad hospodá ským mostem. P i provozování 
MVE s hltností turbín cca QT = 8 m3/s by protékalo hrazeným profilem nad a krátce pod hospodá ským
mostem množství cca QS = 4 m3/s.  

S ohledem na p evád ní plovoucích p edm t  mimo náhon, tedy do dalšího úseku koryta 
St ední Moravy, jeví se výhodn jší omezovací objekt tvo ený klapkovým uzáv rem ve st ední ásti
pr to ného profilu obdobn  jako u alternativy A. Oproti alternativ  A s pot ebou p evád ní max. 
pr toku Qmax = 12 m3/s m že být u alternativy B – pro p evád ní maximálního pr toku QS = 4 m3/s 
uzáv r užší za p edpokladu, že p es Mlýnský náhon a objekt MVE Hynkov se p evede max. pr tok 
QT = 8 m3/s (turbínami p i provozu MVE nebo jalovou propustí p i odstavených turbínách v MVE). 
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Omezovací objekt nad hospodá ským mostem m že být tvo en rovn ž tabulovým uzáv rem
(pro možnost zahrazování do zvyšujícího se pr toku), avšak p i zvýšených p ítocích a spušt né tabuli 
se budou nad ní zachytávat a shromaž ovat plovoucí p edm ty, které se pak mohou splavovat do 
Mlýnského náhonu nad vtok a do kašny turbín MVE. Plaveniny bude nutno pak v této lokalit
odstra ovat dle skute ného stavu a dle pot eby.

P i alternativ  B a variant .2 s omezovacím objektem jen nad hospodá ským mostem
bude nutno sou asn  provést rekonstrukci stávajících ochranných hrází na obou b ezích Mlýnského 
náhonu, resp. p edevším na pravém b ehu náhonu až k objektu bývalého mlýna Hynkov s MVE, nebo
p i extrémních povodních na ece Morav  a sou asn  p i odstavené MVE dosáhne hladina v náhonu 
tém  výšky hladiny nad jezem, nebo i pod jezem Hynkov, pokud nebude v levob ežní hrázi náhonu 
vytvo en odleh ovací jízek nebo rybochod ve form  balvanitého skluzu. Na bo ním odleh ovacím
koryt , pod odleh ovacím jízkem nebo nad korytem rybochodu, bude nutno po ítat s novým 
hospodá ským mostem v míst  k ížení s místní asfaltovanou lesní cestou. V tomto p ípad  by se 
rozd lovalo p ítokové množství vody z eky Moravy do t ech koryt: 

1) do St ední Moravy pod hospodá ským mostem 
2) do Mlýnského náhonu a dále na MVE 
3) do rybochodu, resp. do odleh ovacího koryta odbo ujícího z náhonu a zaúst ného do St ední

Moravy krátce pod hospodá ským mostem 

Jeden omezovací objekt na St ední Morav  v míst  t sn  nad hospodá ským mostem a 
úpravy výšky ochranných hrází na obou b ezích náhonu až k objektu MVE Hynkov by umož ovaly
maximální využití spádových pom r  (využití vzduté hladiny nad jezem Hynkov a potažmo i v náhonu 
a v objektu MVE) i p i menších povod ových stavech. 

Variantn  lze regulovat úrove  hladiny v Mlýnském náhonu a nátok vod do koryta náhonu 
ješt  druhým omezovacím objektem umíst ným v profilu vtoku do náhonu, tj. prakticky ve stejném 
profilu jako je omezovací objekt nad hospodá ským mostem. 

P i povod ových stavech v ece Morav  by se sice tímto objektem dosáhlo snížení hladiny 
v koryt  náhonu z d vod  zabezpe ení protipovod ové ochrany obce Hynkov (nemusely by se 
rekonstruovat – zvyšovat stávající hráze v náhonu mezi omezovacím objektem a MVE Hynkov), avšak 
snižovaly by se spádové pom ry v míst  MVE Hynkov, tedy i výkon a výroba elektrické energie. 

Nutno podotknout, že druhý omezovací – rozd lovací objekt na vtoku do samotného 
Mlýnského náhonu ve stejném profilu, vedle prvního objektu nad hospodá ským mostem na rameni 
St ední Moravy, by byl pon kud finan n  náro n jší – v tší pro zajišt ní nátoku QT = 8 m3/s do MVE. 

Omezovací objekt na vtoku do Mlýnského náhonu by byl spojen s mostní konstrukcí, nebo  p i
obnovení provozu náhonu je nutné p emostit náhon v míst  k ížení stávající lesní asfaltované cesty, 
která p echází z levob ežní hrázky náhonu na pravob ežní odsazenou Moravní hráz ve sm ru proti 
toku eky Moravy – do nadjezí jezu Hynkov. 

Druhý omezovací objekt, tj. na vtoku do Mlýnského náhonu, by byl z ejm  tvo en stavidlovými 
uzáv ry (asi 3 ks po 2 m) umíst nými na návodní stran  nového hospodá ského mostu na stávající 
lesní cest .

P i normálním provozu by byla stavidla s ru ním ovládáním vyhrazena nad b žnou hladinou 
v koryt  náhonu a p i povod ových stavech by se sou asn  všechna t i spoušt la. P i odstavení MVE 
Hynkov z provozu by bylo možné stavidla spustit úpln  do dna a uzav ít vtok do náhonu i p i stoleté 
vod . V horní ásti tohoto omezovacího stavidlového objektu se p edpokládá železobetonová norná 
st na s hrubými eslemi, které by zachytávaly plovoucí p edm ty a ty by mohly být proplachovány 
p es klapkový uzáv r nad hospodá ským mostem dále do koryta St ední Moravy. 
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Výše popisovaná varianta . 2 se dv ma omezovacími objekty, jeden nad hospodá ským
mostem na toku St ední Moravy a jeden na vtoku do koryta Mlýnského náhonu, by byla z ejm  mén
efektivní z hlediska technického ešení a z hlediska provozu a rovn ž finan n  náro n jší. Je však si 
t eba uv domit, že po zprovozn ní Mlýnského náhonu a MVE Hynkov bude nutno vybudovat alespo
lávku p es vtokovou ást náhonu, na jejíž návodní stran  s podp rnými a d lícími pilí i by bylo vhodné 
umístit drážky pro p ípadné umožn ní provizorního zahrazení vtoku do náhonu.

4.1.1.14 Údolí pod obcí Hynkov ve sm ru k obcím Horka nad Moravou a Chomoutov 

Inunda ní území na levém b ehu eky Moravy zasahuje až k odsazené levob ežní hrázi 
Benkovského potoka, který je zaúst n do eky Moravy v úseku mezi ob mi lokalitami, p ípadn
až k železni ní trati, resp. k silnici II/446 od obce Št pánov do obce Chomoutov. Na pravém b ehu
eky Moravy záplava zasahuje p i pr toku asi stoleté vody až do polních pozemk  pod obcí Hynkov 

krátce nad obec Skrbe , která je dnes svým zp sobem chrán na áste n  zvýšeným terénem 
a rovn ž ochrannou hrází vedenou podél pravého b ehu St ední Moravy ve sm ru až k vodnímu toku 

astav .

V p ípad  velkorysého alternativního ešení úpravy odtokových pom r  s v tším využíváním 
široké údolní nivy eky Moravy i za stávajícími podélnými hrázemi - dle alternativy .2, kdy by byly 
obce výše proti toku chrán ny sekundárními hrázemi a odleh ené povod ové pr toky by protékaly 
po polních pozemcích kolem t chto obcí, bylo by nutné odstranit alespo  spodní ást stávající hráze 
u astavy tak, aby se odleh ené a inundované vody v tomto území zp tn  nevzdouvaly více 
do zástavby obce Skrbe . P i této alternativ  by tedy bylo nutno každopádn  vybudovat ochrannou 
hráz na severní stran  obce Skrbe  se zavázáním do zvýšeného terénu v jižní ásti obce. 
Odstran ním spodního konce stávající hráze na levém b ehu astavy, resp. na pravém b ehu
Mlýnského náhonu by se vracely výše inundované vody z polních pozemk  zp t do p vodního
ohrázovaného pr to ného profilu nad obcí Horka nad Moravou.

4.1.1.15 Horka nad Moravou, Chomoutov 

Obec Horka nad Moravou sou asn  s obcí Chomoutov se rozprostírají svým zp sobem
neš astn  tak ka ve st ední a tedy nejnižší ásti údolní nivy na pravém b ehu eky Moravy. 
V sou asné dob  jsou ob  obce sice chrán ny nízkými ochrannými hrázemi probíhajícími podél toku 
eky Moravy a rovn ž podél tok  menších, které rovn ž protékají údolní nivou soub žn  s Moravou 

(Mlýnský potok, tj. tzv. St ední Morava), nebo jsou zaúst ny do koryta eky Moravy, resp. Mlýnského 
potoka nad nebo pod obcemi (Cholinka, astava). Nad obcemi jsou také vybudovány, v tšinou
p i okrajích lesních pozemk , odsazené ochranné hráze, avšak p ed extrémními povodn mi nejsou 
tyto obce od eky Moravy chrán ny.

Pro ochranu obcí Horka nad Moravou a Chomoutov se nabízí možnost vybudovat prakticky 
nap í  údolím v území nad ob ma obcemi ochrannou zemní hráz nebo zemní val, který by byl 
zavázán do zvýšeného terénu v pravob ežním svahu údolí na jednom konci a do silni ního t lesa
na silnici II/446 u pravob ežního pilí e stávajícího železobetonového mostu v obci Chomoutov. 
Ochrannou hráz lze vést nad obcemi jednak v t sné blízkosti zástavby obce Horka, p i okraji polních 
pozemk , tj. od zvýšeného terénu na pravém b ehu Mlýnského potoka a potoka astavy t sn  nad 
obcí Horka s navázáním druhého konce hráze na zvýšený terén v lokalit  Ohrada, a jednak 
ve velkorysejší trase výše nad obcí Horka v polních pozemcích, tj. od zvýšeného terénu na pravém 
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b ehu potoka astava v lokalit  M i ná s tím, že druhý konec by se navázal na stávající odsazenou 
ochrannou hráz u eky Moravy výše nad lokalitou Ohrada. Tento návrh však p edpokládá, že v míst
k ížení ochranné hráze s Mlýnským potokem a s astavou by byly vybudovány stavidlové omezovací 
objekty, které by p i povodních omezovaly nátok inundovaných vod z eky Moravy do dalších úsek
jejich koryt, které procházejí p es obec Horku jihovýchodním sm rem.

Další ást pravob ežní ochranné hráze pod silnicí II/446 pro ochranu obce Chomoutov 
na pravém b ehu eky Moravy by m la navázat na pravob ežní pilí  silni ního mostu a pokra ovat pod 
silnicí obloukem po polních pozemcích v odsazené trase od eky Moravy, dále pak podél východního 
okraje zástavby obce až pod území s plánovaným rozší ením zástavby obce krátce nad zaúst ním
ramene Mlýnského potoka, resp. astavy do eky Moravy níže pod obcí Chomoutov. Konec ochranné 
hráze by byl po zalomení trasy zavázán do zvýšeného t lesa silnice II/446. V p ípad , že hladina asi 
stoletého pr toku bude výše než koruna vozovky silnice v míst  zavázání hráze, bude nutno na druhé 
stran  silni ního náspu zvýšit ochranný zemní val v soub hu s touto silnicí pro ochranu nové 
i stávající starší zástavby v jižní ásti obce Chomoutov. Silnice od Olomouce by byla do asn
nepr jezdná a p ehrazena mobilním hrazením. P íjezd do obou obcí p i extrémních povodních by byl 
zajišt n p i této variant  od K elova nebo od Skrbn .

V návrhu se p edpokládá, že ochranná hráz probíhající nap í  údolím nad obcemi Horka 
a Chomoutov a kolem Chomoutova podél pravého b ehu Moravy bude protažena tak daleko pod obec 
Chomoutov, že zp tné vzdutí inundovaných vod z eky Moravy nedosáhne do zástavby obou obcí 
ze spodní strany. Spodní strana tedy by m la být bez ohrázování (nutno ov it po zam ení spodního 
okraje zástavby s ohledem na hladinu zp tného vzdutí Moravy od spodního konce ochranné hráze 
pod obcí Chomoutov) a omezené pr toky v Mlýnském potoku a v astav  by m ly odtékat p irozeným
zp sobem, obdobn  jako vnit ní vody a vody srážkové p i povod ových stavech.

Levob ežní ást obce Chomoutov by m la být rovn ž ochrán na novou obvodovou ochrannou 
hrází nebo zemním valem odsazeným od okraje zástavby a konce hrází by byly zavázány 
na levob ežní pilí  silni ního mostu. Hydrotechnickými výpo ty je nutno ov it výšku hladiny 
p i stoletém pr toku p i této variant ešení protipovod ových opat ení, nebo  p evážná ást vod eky
Moravy bude prakticky soust ed na do tohoto silni ního mostu. Ur itá ást inundovaných vod bude 
obtékat levob ežní ást zástavby obce Chomoutov a do koryta Moravy se bude vracet až 
nad soutokem Moravy a Oskavy p es b ehové hrany obou koryt. Pro odleh ení vod z vlastního koryta 
nad silni ním mostem by bylo vhodné uvažovat o vybudování alespo  dvou dalších inunda ních
most  na silnici II/446 severn  od obce Chomoutov na levém b ehu Moravy.

4.1.1.16 eka Morava v Olomouci a úsek pod Olomoucí 

P i takto navrženém systému protipovod ové ochrany obcí Horka nad Moravou a Chomoutov 
v úseku nad Olomoucí, kdy bude podstatn  omezen pr tok odleh ených í ních vod p es ob  obce 
p i povod ových stavech a í ní vody budou p evád ny p edevším korytem eky Moravy a levob ežní
ástí údolní nivy na stran  k ece Oskav  v území až po železni ní tra , je t eba p i prodloužení 

odsazené ochranné hráze na pravém b ehu Moravy pod obcí Chomoutov ov it dosah zp tného
vzdutí inundovaných vod na pravém b ehu k zástavb  obcí Horka a Chomoutov ze spodní strany 
inunda ního údolí.

Po extrémních povodních v 07/1997 se v ece Morav  v tomto území nad Olomoucí zvýšil 
u stoletého pr toku kulmina ní pr tok ze Q = 484 m3/s až na Q100 = 551 m3/s. Stávající kapacita 
Moravy je udávána asi v hodnot  20-ti leté vody Q20 = 384 m3/s. Nejmenší kapacita koryta na území 
m sta Olomouce je pod m stem, kde dosahuje asi hodnoty cca Q = 200 m3/s. Protipovod ová
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opat ení v Olomouci a rovn ž v ostatních m stech a obcích na toku eky Moravy a na jejich p ítocích 
musí zajistit úpravy výustních objekt  s osazením hradících prvk  a se zajišt ním p e erpávání
vnit ních a odpadních vod.

V sou asné dob  se již realizuje v rámci ETAPY I. stavba protipovod ových opat ení
na zkapacitn ní koryta eky Moravy pro ochranu zástavby m sta Olomouc ve spodní ásti m sta, tj. 
v úseku od silni ního mostu na ulici Velkomoravské až po železni ní vle ku nad ulicí Holickou 
v lokalit  Hodolany v délce cca 500 m. Zúžený pr to ný profil v koryt  Moravy nad a pod stávajícím 
pohyblivým jezem v Olomouci bude úpravami rozší en pomocí obtokového koryta s dalším pohyblivým 
jezem. S t mito úpravami odtokových pom r  souvisí i výstavba nového silni ního mostu nad jezem 
a další vyvolané investice pro p eložku ady inženýrských sítí a za ízení v tomto území.

Levob ežní obtokový kanál má délku cca 533 m a ší ku 12 m. P i celkovém návrhovém 
pr toku QN = 650 m3/s p evede obtokový kanál pr tok QO = 180 m3/s a pro jezový úsek tak z stává
pr tok QM = 470 m3/s. Hloubka kanálu v podjezí je 7 až 8 m a v nadjezí 7 až 7,5 m. Pod zatravn nými
svahy, tj. pod b žnými hladinami bude kanál ohrani en kamenobetonovými svislými zdmi.

Pro ochranu zástavby m sta Olomouce proti povod ovým pr tok m, dle p edchozích studií 
s ohledem na efektivnost vynaložených investic až do hodnoty QN = 650 m3/s, což je již vyšší jak 
stoletý pr tok (asi Q400), je nutno zabránit nátoku i inundovaných vod z eky Moravy nad Olomoucí do 
zástavby m sta pomocí ochranné hráze nebo zemního valu umíst ného nap í  údolím eky Moravy. 
Pokud by byla úrove  stávajícího pr myslového areálu mezi železnicí a Mlýnským potokem (St ední
Moravou) pod úrovní hladiny inundovaných vod p í výše zmín ném návrhovém pr toku v ece
Morav , byla by trasována ochranná hráz již nad lokalitou ep ín od železni ního t lesa nad 
železni ní stanicí ep ín a dále pak po obvodu zmín ného areálu a podél pravého b ehu Mlýnského 
potoka až k místní cest  v prodloužení Máchovy ulice. V míst  p ek ížení ochranné hráze Mlýnského 
potoka t sn  nad cestním mostkem bude z ízen omezovací objekt s tabulovým uzáv rem, který bude 
omezovat, p ípadn  i zamezovat nátok vod do koryta pod objektem dle pot eby p i zvýšených 
pr tocích, které by ohrožovaly zástavbu níže podél toku St ední Moravy. Od koryta by hráz kolmo 
odbo ila a byla by trasována na návodní stran  místní komunikace tak, aby i p i povodních byla 
chrán na a mohla zde probíhat doprava a kontrola stavu ochranné hráze. U eky Moravy by hráz 
p ek ížila v míst  mobilního hrazení silnici od Hej ína a navázala by se na nájezdovou rampu na 
silni ní most p es eku Moravu na silnici II/446. P i extrémních povodních bude provoz na silnici II/446 
ve sm ru na Chomoutov p erušen, nebo  zaplavená silnice bude nepr jezdná.

Rovn ž na levém b ehu eky Moravy bude nutno zamezit nátoku vyšších vod nad zmín ným
návrhovým pr tokem QN = 650 m3/s do zástavby za ochrannou hrází v lokalit ernovír, a to 
zvýšením stávající levob ežní hráze podél zahrad nad novým silni ním mostem. Bude nutno rovn ž
zvýšit a rekonstruovat stávající ochrannou hráz podél levého b ehu levob ežního p ítoku do eky
Moravy – podél Trusovického potoka až nad železni ní tra  tak, aby inundované vody nenatékaly za 
tra  a podél ní do níže ležícího zastav ného území. Pravd podobn  bude nutno výustní ást koryta 
Trusovického potoka mírn  p eložit a odsunout od místní zástavby pro umožn ní zvýšení stávající 
hráze na levém b ehu potoka tak, aby nebylo nutno zasahovat do soukromých pozemk . Variantn  je 
možné zde uvažovat o výstavb  ochranných zdí místo hrází v úsecích se stísn nými pom ry.  

V úseku eky Moravy pod silni ním mostem do m stské ásti ernovír je koryto Moravy 
upravené, avšak pro zvýšení kapacity doporu ujeme jeho pro išt ní a snížení dna prakticky v celém 
úseku p es m sto Olomouc a v n kterých díl ích úsecích i rozší ení kynety tam, kde je to možné. 
Protipovod ovou ochranu zástavby v lokalit  Lazce v úseku pod mostem na pravém b ehu eky
Moravy podél místních zahrádek lze ešit v horní ásti pomocí ochranných zdí p isazených ke 
stávajícím, níže po toku pak zvýšením stávající ochranné hráze až k místní zástavb  rodinných dom
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na ulici Na Letné. V tomto úseku by bylo možné i rozší it stávající kynetu Moravy. Podél ulice Na letné 
je možné zvýšit ochranu pouze rekonstrukcí a zvýšením stávajících ochranných zídek podél b ehové
hrany koryta až k ulici Komenského.

Úpravy ochranných hrází a zvýšení b eh  na levém b ehu eky Moravy pod lokalitou ernovír
budou odviset od zkapacitn ní 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 pom r  a protipovod ových opat ení na toku a podél toku eky Moravy 
níže po toku, tj. pod ulicí Komenského až po železni ní tra  pod lokalitou Nové Sady, se v sou asné
dob  zpracovává v rámci etapy II.b a II.a ve firm  Pöyry Environment a.s. projektová dokumentace 
pro územní ízení. V rámci t chto plánovaných opat ení bude nutno razantn ji zasáhnout 
do pr to ného profilu eky Moravy p edevším v úseku mezi ulicí Komenského a zaúst ním eky
Byst ice s tím, že stávající náb ežní zdi podél historické zástavby budou na obou b ezích v délce cca 
600 m vybourány, koryto se v horní ásti rozší í vytvo ením pr jezdných berem nad b žnou hladinou 
a vybudují se pomocí vrtaných pilot nové železobetonové op rné náb ežní zdi obložené kamenem. 
Tímto jedin  možným ešením úpravy pr to ného profilu toku bude nutno nahradit i stávající nízké 
a nekapacitní silni ní mosty na ulicích Komenského a Masarykov  mosty novými a mírn  zvýšenými 
nad stávající terén. Zásahem do soub žných komunikací podél ady vysokých dom  dojde 
k jejich zúžení a k realizaci p eložek mnoha inženýrských sítí a za ízení. 

Krátce nad soutokem a v úseku pod soutokem s ekou Byst icí bude koryto Moravy až po 
železni ní vle ku nad ulicí Holickou upraveno pro išt ním a rozší ením bermy na pravém b ehu, kde 
bude nutno zvýšit ochranu p ilehlé zástavby pomocí zemní hrázky. Na levém b ehu ve stísn ných
podmínkách bude zajišt na ochrana p ilehlého areálu pravd podobn  pomocí ochranných zdí 
a zídek.

V rámci etapy II.a se v úseku pod ulicí Velkomoravskou provede rovn ž pro išt ní
a prohrábka dna koryta Moravy až po železni ní tra . Na pravém b ehu se v úseku mezi ulicí 
Velkomoravskou a ulicí U d tského domova rozší í berma a zvýší ochrana zástavby pomocí ochranné 
zídky. V tomto úseku bude nutno z ejm  provést p eložku kanaliza ního sb ra e „C“ a úpravy dalších 
inženýrských sítí. Zástavba na levém b ehu pod ulicí Velkomoravskou bude ochrán na pomocí 
ochranných zídek, které se krátce nad ulicí U d tského domova naváží na ochrannou hráz odbo ující 
od koryta Moravy po okraji zástavby ve sm ru k železni nímu náspu. P edpokládá se snížení levého 
b ehu nad ulicí U d tského domova a odleh ování povod ových pr tok  do levob ežního inunda ního
území ve sm ru k železni ní trati.

Provozní areál Povodí Moravy, s.p., závodu St ední Morava a areál kojeneckého ústavu 
na levém b ehu budou ochrán ny podél eky Moravy pomocí p isazené ochranné zídky a na východní 
stran  pomocí ochranných hrází.

Rovn ž na pravém b ehu bude nutno zvýšit ochranu p ilehlé zástavby nad železni ní tratí 
zvýšení stávající ochranné hráze, která bude zavázána do drážního t lesa.

P edb žn  se p edpokládá, že inundované vody na levém b ehu budou p evád ny pod 
železni ní tra  novým inunda ním mostem, který bude nutno vybudovat v rámci další etapy 
protipovod ových opat ení v úseku pod železni ní tratí. Zástavba na levém b ehu pod železni ní tratí 
proti inundovaným vodám z eky Moravy bude chrán na odsazenou ochrannou hrází, která bude 
trasována po obvodu pr myslových areál  až k silnici na Nový Dv r a p ípadn  až za silnici 
s navázáním hráze do železni ního t lesa na trati P erov - Olomouc.
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4.1.1.17 Úsek eky Moravy od Olomouce po eku Be vu

Na pravém b ehu pod železni ní tratí bude ešena protipovod ová ochrana zástavby a OV
Olomouc až po silnici II/570 rekonstrukcí a zvýšením stávající ochranné hráze. Zástavba v lokalit
K Novosad m za silnicí je dnes z ejm  chrán na silni ním náspem silnice II/435 p evýšeným
nad stávajícím terénem (ov í se v další studii po p epo tu hladin).

Krátce pod Olomoucí je koryto eky Moravy v tšinou neupravené, siln  meandrující a p írod
blízké, bez ochranných hrází, takže inundované vody protékají po polních pozemcích mezi silnicí 
II/435 z Olomouce do Kožušan na pravém b ehu a silnicí z Olomouce z m stské ásti Nový Sv t
do lokality Nový Dv r na levém b ehu.

V p ípad  nízkého t lesa silnice bude nutno p edsypat p ed silni ní t leso zemní val (hráz) 
a ochránit i obec Nemilany pomocí zemní hráze odbo ující od silnice II/435 a probíhající podél místní 
cesty k zástavb  obce a kolem ní i p es potok Nemilanku s tím, že se hráz zaváže až do zvýšeného 
terénu pod obcí Nemilany. Na trase Nemilanky by bylo nutno vybudovat stavidlový objekt.

Variantn  je možné využít pro ochranu obce Nemilany stávající silni ní násep na silnici II/435 
z Olomouce ve sm ru k obci Kožušany – ážaly s tím, že v p ípad  nízkého silni ního t lesa by bylo 
nutno rovn ž p edsypat p ed silnici zemní hráz, která by pak m la ochránit i níže po toku obec 
Kožušany.

V levob ežním inunda ním území pod Olomoucí na spodním konci silnice z Olomouce je 
z ejm  zaplavován osamocený areál v lokalit  Nový Dv r, který je možné ochránit pomocí ochranných 
hrázek, resp. ochranných zídek, nap . podél silnice a v trase stávajícího oplocení. Ochranu si z ejm
zajistí dle pot eby majitel areálu. 

Níže po toku pak zaplavují inundované vody z eky Moravy, p ípadn  i z levob ežních p ítok
– potoka Týne ky, v rozsáhlém levob ežním území okraj vzdálen jší obce Grygov, kterou bude nutno 
ochránit ze severní a ze západní strany odsazenou (sekundární) hrází.

Za p edpokladu realizace alespo  n kterých navrhovaných protipovod ových opat ení
s využíváním širších ástí údolní nivy eky Moravy v horní ásti toku (na území Mohelnické brázdy 
a Litovelského Pomoraví) k p evád ní ástí povod ových pr tok  lze o ekávat, že stoletý pr tok bude 
tak transformován, že inundované vody v pravob ežním území pod obcí Kožušany by nem ly
zasáhnout až k okraji zástavby obce ážaly.

Rovn ž další obce na pravém b ehu níže po toku (Charváty, Drahlov, ertoryje, Bolelouc, 
Tu apy, Dub nad Moravou a Nenakonice) nejsou tak ohrožovány p i stoletém pr toku, že by je bylo 
nutno chránit dodate ným hrázováním. Ur ité problémy mohou zp sobovat zvyšené pr toky na trase 
Mlýnského náhonu, který odbo uje na pravém b ehu eky Moravy t sn  nad pohyblivým jezem 
Bolelouc, nebo  vtok do náhonu není hrazen. Variantn  se uvažuje o vybudování hradícího objektu 
na vtoku do náhonu s tím, že od n ho bude rovn ž vybudována po pravém b ehu náhonu ochranná 
hráz, která se zaváže do zvýšeného terénu. Zabrání se tak vtékání inundovaných vod z pravého 
b ehu eky Moravy do koryta náhonu p i povod ových stavech.

Toto opat ení zvýší stupe  protipovod ové ochrany i v další obci V rovany situované na toku 
Mlýnského náhonu. V obci V rovany bude nutno dodate n  ochránit východní okraj nové zástavby 
proti inundovaným vodám z eky Moravy ochrannou hrází, trasovanou po pravém b ehu potoka 
Steklá, který je zaúst n ve spodní ásti obce do koryta Mlýnského náhonu. Rovn ž ze spodní strany 
obce, pod místním h bit vkem situovaným na vyvýšeném pahorku, bude nutno ochránit novou ást
zástavby p i okraji obce V rovany, v trase místní polní cesty.

Z obce V rovany probíhá nap í  údolím a p es eku Moravu na mírn  zvýšeném náspu silnice 
do obce Citov. eka Morava zde není hrázována a velké vody inundují nad silnicí na oba b ehy.



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

4_zprava_OL.doc strana 53

V levob ežním inunda ním území s polními a lu ními pozemky natékají inundované vody až do koryta 
tzv. Morávky, která protéká tímto územím od severu od obce ážaly k obci Citov a obec tak je 
v dnešní dob  p i povod ových stavech na ece Morav  ohrožována ze severní a západní strany. 
Z t chto d vod  bude nutno na toku Morávky zajistit nad obcí uzavírací, resp. omezovací objekt, 
a na pravém b ehu Morávky bude nutno vybudovat po západním okraji obce Citov ochrannou hráz až 
po spodní konec obce, kde i zde bude nutno v koryt  Morávky vybudovat stavidlový objekt 
pro zabrán ní zp tného vzdutí inundovaných vod korytem Morávky jak z eky Moravy, tak i z eky
Be vy.

V pravob ežní ásti inunda ního území pod obcí V rovany se nachází pom rn  velký rybník 
zvaný Hrade ský a menší rybník K enovský. Oba bo ní rybníky jsou na východní stran  ohrázovány 
a podél okraje probíhá trasa Mlýnského náhonu ve sm ru do m sta Tova ov. Ve spodní ásti protéká 
Mlýnský náhon mezi ob ma rybníky a proto bude nutno v rámci protipovod ových opat ení umístit 
na vtoku do úseku mezi rybníky omezovací stavidlový objekt, který bude omezovat nátok 
inundovaných vod z eky Moravy do koryta náhonu v m stské ásti trasy. Sou asn  bude nutno 
prodloužit ochrannou hráz od K enovského rybníka k náspu místní polní cesty a rovn ž pak v úseku 
pod cestou podél pravého b ehu odleh ovacího koryta v návaznosti na stávající hráz, která pak 
pokra uje jako východní hráz místního rybníka pod m stem Tova ov, tj. nad silnicí z Tova ova
do obce Troubky. Tato hráz p ek íží hlavní silnici II/434 a naváže na levob ežní hráz podél koryta 
jalového odpadu od Mlýnského náhonu. V míst  zaúst ní koryta jalového odpadu do eky Moravy 
krátce nad soutokem s ekou Be vou se vybuduje stavidlový objekt pro zabrán ní zp tného vzdutí 
í ních vod do koryta odpadu a do m sta Tova ov. Pro odvád ní inundovaných vod z pravob ežního

území východn  od m sta Tova ov je nutno na p íjezdové cest  do areálu št rkovny mezi dv ma
jezery (Skašovským rybníkem a rybníkem Donbas) vybudovat inunda ní most pro odvád ní
inundovaných vod do eky Moravy z území pod silnicí z Tova ova do Troubek.

4.1.1.18 Úsek eky Moravy pod soutokem s ekou Be vou

Vzhledem k tomu, že za pravob ežní hrází eky Moravy v míst  soutoku s ekou Be vou se 
nachází vodárensky využívaná jezera pro zásobování prakticky celého P erovska, bude nutno zvýšit 
a zpevnit stávající obvodovou hráz kolem jezer podél toku eky Moravy nad i pod Be vou.

Obdobn  bude nutno ochránit druhé vodárenské jezero na levém b ehu Be vy a Moravy 
jednak proti í ním vodám z eky Moravy - t sn  pod soutokem s Be vou a rovn ž proti inundovaným 
vodám z eky Be vy obtékající obec Troubky - na východní stran  jezera, tj. pomocí nové ochranné 
hráze trasované podél levého b ehu tzv. Malé Be vy. Tato hráz by navázala na stávající levob ežní
hráz na Malé Be v  p i západním okraji obce Troubky nad jezerem. 

Odsazená ochranná hráz na pravém b ehu eky Moravy, resp. na pravém b ehu výustní trati 
í ky Blaty podél obce Lobodice byla v roce 2005 - 2006 rekonstruována, takže p edpokládáme, že 

byla i zvýšena pro zabrán ní nátoku inundovaných vod z eky Moravy do zástavby na pravém b ehu.
Obdobn  by m ly být zvýšeny i hráze na obou b ezích koryta Mlýnského náhonu ve spodní ásti obce 
Lobodice, které se p ibližuje t sn  k ece Morav  krátce pod obcí Lobodice a í ní vody z Moravy 
p i povodních se mohou p elévat do koryta náhonu.

Obdobn  by m lo být zp tn  ohrázováno i koryto výustní ásti í ky Valová pro zabrán ní
zaplavování spodní ásti zástavby obce Lobodice severním sm rem a rovn ž i pro zabrán ní
zaplavování obce Uh i ice situované jižním sm rem. Ve studii se navrhuje vybudování ochranné 
hráze ze strany inunda ního území p i severním okraji obce Uh i ice. Ochranná zemní hráz (zemní 
val) by se zavázal na obou koncích do zvýšeného terénu.
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Pro ochranu m sta Kojetín se navrhuje prodloužit stávající hráz na pravém b ehu eky
Moravy sm rem proti toku až do prostoru zvaného Obora pod spodním koncem zástavby obce 
Uh i ice a tato hráz by byla po odbo ení od koryta Moravy zavázána do levob ežní hrázky Mlýnského 
náhonu a na pravém b ehu náhonu do zvýšeného terénu t sn  pod obcí Uh i ice. V míst  p ek ížení
ochranné hráze p es koryto Mlýnského náhonu se vybuduje na náhonu omezovací objekt, který bude 
omezovat natékání inundovaných vod z eky Moravy do m stské ásti koryta náhonu. 

Rovn ž ve výustní trati dlouhého Mlýnského náhonu, který má po átek až u obce Bolelouc, 
bude nutno zvýšit b ehové hrany nebo ochranné hráze na obou b ezích náhonu pro zabrán ní nátoku 
í ních vod z eky Moravy do okolních pozemk  ve m st  Kojetín v úseku od hospodá ského mostu 

výše proti toku dle maximální hladiny v ece Morav  p i stoletém pr toku. 

Rovn ž v úseku mezi silnicí I/47 a železni ní tratí bude t eba rekonstruovat stávající 
pravob ežní hráz podél eky Moravy, pokud je pod úrovní hladiny Q100. T sn  pod železni ní tratí je 
sice na pravém b ehu vybudována ochranná hráz, avšak pod p ejezdem je snížena a m že zde 
natékat voda z eky Moravy do inunda ního území. Areál OV je v inunda ním území ohrázován 
obvodovou hrází, avšak vjezd je v úrovni terénu a musí se po ítat s tím, že p i povod ových stavech 
bude nutno tento vjezd mobiln  zahradit dle pot eby. Nutno zde upravit a pevnit terén pro osazení 
mobilního hrazení. Jihovýchodní okraj zástavby m sta Kojetín je t eba chránit p ed inundovanými 
vodami zabrán ním nátoku t chto vod p es propustky v drážním t lese železni ní trati na Krom íž 
pomocí mobilních zábran.

Spodní okraj zástavby m sta Kojetín m že už být zaplavován vodami z eky Hané, jejíž koryto 
bude nutno v dlouhém úseku pro istit a zkapacitnit.

Rozsáhlé inunda ní území na levém b ehu eky Moravy s lesními pozemky je již od soutoku 
s ekou Be vou využíváno pro p evád ní ástí povod ových pr tok  odleh ených jak z eky Be vy
nad soutokem, tj. v úseku pod P erovem a nad obcí Troubky, tak i z eky Moravy pod soutokem, nebo
levé b ehy obou tok  jsou v tšinou v úrovni okolního terénu a nejsou opat eny hrázemi. Levý b eh
eky Moravy je opat en hrází v úseku až pod železni ní tratí do m sta Chropyn . V železni ním náspu 

jsou vybudovány inunda ní mosty, kterými se p evádí inundované vody níže pod železni ní tra .
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4.1.2 Návrhy úprav odtokových pom r eky Be vy a protipovod ových
opat ení na toku a podél n ho na území Olomouckého kraje 

4.1.2.1 Hydrologické podklady 
Aktuální hydrologická data byla p evzata ze Studie ochrany p ed povodn mi na území 

Olomouckého kraje, která se v sou asné dob  zpracovává v rámci vodohospodá ského plánování 
v oblastech povodí. 

Základní údaje podle SN 75 1400 -  hydrologický profil Teplice nad Be vou 

Hydrologické íslo povodí     4-11-02-0330 

Plocha povodí       1275,99 km2

Pr m rné ro ní srážky ( 1931 - 80 )    888 mm 

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok ( 1931 - 80, 2005 )  15,3 m3s-1

N - leté povod ové pr toky:  

Základní údaje podle SN 75 1400 -  hydrologický profil Dluhonice 

Hydrologické íslo povodí     4-11-02-0700 

Plocha povodí       1592,69 km2 

Pr m rné ro ní srážky ( 1931 - 80 )    850 mm 

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok ( 1931 - 80, 2005 )  17,3 m3s-1

N - leté povod ové pr toky : 

N 1 2 5 10 20 50 100 let Období 

QN 210,00 285,00 515,00 620,00 680,00 740,00 780,00 m3s-1 1931-1960 

QN 219,00 317,00 452,00 555,00 659,00 799,00 908,00 m3s-1 2005 

N 1 2 5 10 20 50 100 let Období 

QN 229,00 320,00 424,00 490,00 550,00 630,00 685,00 m3s-1 1931-1960 

QN 239,00 337,00 466,00 564,00 662,00 792,00 892,00 m3s-1 2005 



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

4_zprava_OL.doc strana 56

Základní údaje podle SN 75 1400 -  hydrologický profil Morava nad Be vou 

Hydrologické íslo povodí     4-10-03-1360 

Plocha povodí       3577,19 km2 

Pr m rné ro ní srážky ( 1931 - 80 )    724 mm 

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok ( 1931 - 80 )   26,6 m3s-1

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok (2005 )   28,2 m3s-1

N - leté povod ové pr toky  

Základní údaje podle SN 75 1400 -  hydrologický profil Morava pod Be vou 

Hydrologické íslo povodí     4-12-01-0013 

Plocha povodí       5208,59 km2 

Pr m rné ro ní srážky ( 1931 - 80 )    762 mm 

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok ( 1931 - 80 )   44,1 m3s-1

Dlouhodobý pr m rný ro ní pr tok ( 2005 )   45,6 m3s-1

N - leté povod ové pr toky  

4.1.2.2 Povodí eky Be vy  

Všeobecný popis

Povodí eky Be vy s íslem hydrologického po adí 4-11-01 a 4-11-02 o ploše cca 1630 km2 se 
rozkládá ve východní ásti hlavního povodí eky Moravy a je ohrani eno na severu jižními svahy 
Oderských vrch  a hlavním h ebenem Moravskoslezských Beskyd. Povodí je tvarov  nepravidelné 
a výškov  zna n  rozmanité. Zaujímá p evážnou ást okres  Vsetín a P erov, áste n  zabíhá 
do okresu Krom íž, zanedbateln  se týká okres  Nový Ji ín a Opava. 

Pramenná oblast pat í k extrémn  vlhkým územím v našem stát , st ední ást povodí je mírn
vlhká. Celá í ní soustava má charakter horských tok . Významnými p ítoky Be vy jsou krom
Rožnovské Be vy také Senice, Byst i ka a Juhyn .

eka  Be va má délku 120 km. Od pramene po soutok s Rožnovskou Be vou je nazývaná 

N 1 2 5 10 20 50 100 let Období 

QN 170,00 220,00 315,00 385,00 430,00 475,00 500,00 m3s-1 1931-1960 

QN 138,00 182,00 253,00 314,00 384,00 486,00 573,00 m3s-1 2005 

N 1 2 5 10 20 50 100 let Období 

QN 375,00 480,00 610,00 680,00 740,00 780,00 810,00 m3s-1 1931-1960 

QN 332,00 402,00 499,00 575,00 653,00 759,00 842,00 m3s-1 2005 
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jako Vsetínská Be va (58,8 km), pod soutokem jako Spojená Be va s délkou 61,2 km. V hlavním 
povodí eky Moravy má mimo ádný význam, nebo  svými pr toky zna n  ovliv uje vodnost Moravy. 

Všechny její p ítoky v pramenné oblasti mají byst inný charakter, který si ponechávají 
i ve svých dolních tratích a podélný sklon Be vy klesá na 1,2 ‰ až teprve u Hranic na Morav . Sv j
št rkonosný charakter si však Be va ponechává v celé délce. Mezi významné pravostranné p ítoky 
pat í Byst i ka, Rožnovská Be va, Veli ka, Jezernice, Hlásanec, Lou ka, Trnávka a Strhanec, zleva 
pak p itékají Senice, Juhyn , Libuše, Radslavický potok, Lu nice. Povodí p ítok  na území 
Olomouckého kraje není tak významné a p ítoky nemají na hydrologický režim Be vy významný vliv. 
Území kolem Be vy má charakter kulturní zem d lsko-lesní krajiny nivy a teras eky Be vy.
Významná m sta a obce, kterými tzv. Spojená Be va protéká v zájmovém území jsou Teplice nad 
Be vou, Hranice, Lipník nad Be vou, Týn nad Be vou a p edevším m sto P erov. Na tato m sta 
podél toku je soust ed na hlavní pozornost p i návrhu ochranných opat ení proti povodním. 

Na ece Be v  se ve sledovaném úseku nachází ada objekt  s r zným využitím (jezy 
a mosty). V tšina most  na Be v  je kapacitní. Na toku jsou však i objekty málo kapacitní i
nekapacitní, což se projevilo i p i povodni v roce 1997. P edevším jsou to objekty ve m st  P erov
a silni ní most v obci ernotín, které jsou zatáp ny již p i pr toku Q20. Rovn ž zav šená lávka pro 
p ší v P erov  u tenisových kurt  je prvním mostem ve m st , kde v pr b hu povodn  docházelo 
k zachytávání plovoucích p edm t , které výrazn  omezovaly pr to ný profil. Dalším kritickým místem 
v P erov  je stávající železni ní most. P vodní vle kový most D níže po toku byl p i povodních 1997 
stržen a ve stejném profilu byl pak postaven most nový a kapacitní.

Vodní tok Be va je jedním z nejlépe zachovalých nivních ekosystém  údolních ek na st ední
Morav . Jedná se o území, ve kterém se nachází rozsáhlý komplex mrtvých a slepých ramen, lužních 
les , zamok ených nivních luk, b ehových nátrží a št rkových lavic. eka Be va je na n kolika
úsecích ekologicky velmi cenná a je významným biotopem pro velké množství organism , které jsou 
vázány na vodní prost edí.

Poklesem pr myslové výroby a rovn ž zem d lské innosti po roce 1989 došlo ke zlepšení 
kvality vody v ece, vrátilo se sem mnoho r zných živo ich  a rostou zde kriticky ohrožené vodní 
a mok adní rostliny. Zachovala se zde celá ada p írod  blízkých až p irozených nivních biocenóz 
a jejich lokality byly vymezeny jako ekologicky významné prvky krajiny.

V sou asné dob  se v zájmovém území nachází n kolik významných lokalit za azených
do soustavy chrán ných území NATURA 2000 vyhlášené na ece Be v  v zájmovém území: 

- Be va – Žebra ka, což je vodní tok eky Be vy od Hranic na Morav  až po severovýchodní 
okraj P erova s b ehovými porosty a s komplexem lužních les  a sítí p vodních koryt eky
Be vy, dále pak lokalita Žebra ka – národní p írodní rezervace, listnatý háj v t sném
sousedství P erova obklopený zem d lsky využívaným územím. 

- Týn nad Be vou, kde je p írodní památka, kterou tvo í soustava ty  drobných t ní vzniklých 
zavodn ním depresí na dn  št rkovny v blízkosti obce. 

eka Be va hraje rovn ž velmi d ležitou roli v kost e ekologické stability celé krajiny a je 
významná pro hydrologickou a klimatickou rovnováhu dané oblasti. Niva eky Be vy, která se 
vyzna uje vysokou biodiverzitou, spolu s geologickými zajímavostmi, jako jsou vrásy v Moravské 
brán  nebo rozsáhlé í ní náplavy u Oseku nad Be vou vytvá í nadregionální vodní biokoridor.

eka Be va protéká chrán ným krajinným územím s vysokou stabilitou a autoregulací. Podél 
toku se vyskytuje ada p írodních památek a p írodních rezervací. 
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Vývoj vodohospodá ského plánování v povodí Be vy

P ed provedenými úpravami byla Be va považována za divokou eku. Soustavn  byla 
upravena od svého ústí až po Hrozenkov v t icátých letech. Rožnovská Be va od ústí po Horní Be vu.

Kapacita koryta není ustálena. Ve volných tratích jsou úpravy na povodn  p tileté, v místních 
tratích jsou p im en  zvýšeny. Projekty úprav Be ev po ítaly rovn ž s reten ními ú inky nádrží. 

Ve Státním vodohospodá ském plánu z r. 1955 (SVP 55) je uvedeno, že projekty z konce 
minulého století p edpokládaly vybudování 64 vodních nádrží s reten ním prostorem cca 10 mil. m3.
V programu z roku 1911 je jich už uvád no pouze šest.

Po povodni v roce 1919 bylo ve studiích znovu vytipováno 8 vodních nádrží v povodí 
Vsetínské Be vy, 8 v povodí Rožnovské Be vy a dv  v povodí Spojené Be vy. Po dalším místním 
šet ení a studiích bylo v r. 1930 vytipováno v povodí Rožnovské Be vy 5 nádrží s reten ním objemem 
2,45 mil. m3, v povodí Vsetínské Be vy 6 nádrží s reten ním objemem 5 mil. m3 a pod soutokem bo ní
nádrž u osady Kamenec. I tato koncepce byla p ekonána. Dosud byly v povodí Be vy vybudovány 
pouze dv  vodní nádrže – Horní Be va a Byst i ka. Ob  jsou pro snížení objemu velkých vod málo 
ú inné a mají jen místní význam. 

V SVP 55 bylo uvád no šest plánovaných údolních nádrží (na Milo ovském potoce, 
na Vsetínské Be v  v Hov zí, na Senici u Lužné, na Rožnovské Be v  nad Rožnovem 
pod Radhošt m, na Juhyni u Kel e a na Be v  u Teplic nad Be vou) s celkovou retencí 33,45 mil. m3.
Další ty i nádrže jsou vedeny v katalogu uvažované a p t nádrží je za azeno v kategorii vedené 
v SVP eviden n . Plán op t nebyl realizován. 

Ve Sm rném vodohospodá ském plánu vydaném v roce 1966 (SVP 66) byl uveden jmenovitý 
seznam nádrží podle asových úrovní jejich vzniku. Do roku 1985 m la být v povodí Be vy dokon ena
nádrž na Juhyni v Rejnochovicích, do roku 2000 dv  nádrže na Rožnovské Be v  a na Veli ce, 
po roce 2000 bylo uvažováno s nádrží na Vsetínské Be v  v Hov zí a na Hutiském potoce. V tzv. 
evidovaných nádržích bylo vyjmenováno dalších dev t, žádná z nich nebyla realizována. 

Povode  97 a její d sledky

Povode  v ervenci 1997 v povodí eky Be vy byla zap í in na extrémními úhrny srážek 
v Moravskoslezských Beskydech a v ásti Hostýnských vrch . Dne 6.7.1997 inil denní rekordní úhrn 
srážek na Lysé Ho e 234 mm, v období 4.7. – 8.7.1997 zde napadlo 586 mm srážek, za m síc 
ervenec 811 mm. P estože je Lysá Hora za rozvodnicí Be vy, jsou p íslušné údaje charakteristické i 

pro situaci v horním povodí Be vy.

 K prudkému vzestupu vodních stav  v povodí Be vy došlo v ranních hodinách v ned li
6.7.1997. Extrémní úrove  stav  Be vy a jejích p ítok  vysoko p ekro ila již 7.7.1997 rozsahy m ení
v automatické monitorovací síti a další vývoj byl pouze odhadován. Velikost pr tok  inundacemi se 
nedala odhadnout ani p ibližn . ást pr tok  z Be vy v P erov  a pod P erovem (v rozsahu 50 - 100 
m3/s) se p elila do povodí Mošt nky. Povod ová vlna byla charakteristická svou dravostí, ni ivou silou 
a katastrofáln  velkým množstvím splavenin a plavenin. 

Okres Vsetín

Povodní byly zni eny, poškozeny nebo odstaveny n které zdroje pitné vody (prameništ
Hrachovec, Rožnov pod Radhošt m, úpravna vody v Jarcové, vodovod Kel sko, vodovodní potrubí 
ve Vsetín , Jarcové, Byst i ce, a rovn ž v dalších lokalitách. Byly poškozeny železni ní trat , zejména 
v úseku Valašské Mezi í í – Byst i ka, dále místní komunikace, byly zni eny mosty, porušeno 
telefonní spojení. Jako d sledek povod ové situace bylo evidováno na 180 sesuv  p dy. ervencová
povode  postihla 46 obcí, tj. 60 % obcí okresu Vsetín. Toky ve správ  Povodí Moravy se vylily z b eh
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na 19,8 km2 území okresu. 

 Rožnovská Be va byla zna n  poškozena p edevším v Rožnov  pod Radhošt m, zna ná
poškození se týkají koryta vodního toku Byst i ky, Vsetínské Be vy i Spojené Be vy.

Okres P erov

Povode  se v okrese  projevila rozsáhlými plošnými a hlubokými rozlivy z Be vy a Mošt nky,
dv mi kulminacemi a to 7.7. a 20.7.1997. Na povodni se krom  Moravy podílely i rozvodn né toky:  
Veli ka, Juhyn , Byst i ka, Jezernice, Morávka, Valová, Strhanec a Dolnon t ický potok. Zaplaveno 
bylo p es 18 % území okresu v 50 obcích, bylo evakuováno 3200 osob z 16 obcí, 13 osob p išlo
o život. Zcela zni eno bylo  519 dom  a 2.452 dom  bylo poškozených. Vý et není kone ný.

Vysoký stav vody v Morav  p i kulminaci povodn  v ústí Be vy a Mošt nky m l katastrofální 
následky pro p ilehlé území. Rozlivy v soutokovém trojúhelníku Citov – Krom íž – P erov zasáhly 
plochu 150 km2.

Povode  byla p í inou i dalších havárií: 

došlo k protržení reten ní nádrže v Potštát , poškozeny byly vodní nádrže Šišma, Hluzov, 
Rouské

bylo zaplaveno n kolik istíren odpadních vod, areály r zných malých i velkých firem, 
P erovské strojírny, Teplárny P erov, SME, rozvodny elektrické energie a zásobníky a rozvody 
plynu, areál ZZN, železni ní stanice P erov, atd. 

byl odstaven zdroj pitné vody v Tova ov ,poškozeny vodovodní ady v Troubkách a Tova ov

byly poškozeny úseky železni ních tratí a silni ních komunikací 

došlo k výpadk m zdroje elektrické energie v okresu P erov na n kolik dní 

byly poškozeny úseky ochranných hrází, nebo  v mnoha místech byly p elévány vodami 
jednak z eky a jednak z inunda ních území do koryta Be vy

katastrofáln  byla zaplavena p edevším obec Troubky, která leží za levob ežní hrází 
ve sníženém terénu 

4.1.2.3 P vodní návrhy protipovod ové ochrany krátce po povodních 1997 

Návrh protipovod ové ochrany pro eku - tzv. Spojenou Be vu vychází d sledn  ze zásady 
ochránit proti škodlivému ú inku pouze obce ležící v inunda ním území eky. Ochrana p evážné
v tšiny obcí je ešena jejich áste ným nebo úplným ohrázováním, p i emž se v tšinou p edb žn
doporu ovalo p evýšit kótu korun hrází cca o 0,5 m nad nejvyšší úrovní hladiny povodn  07/1997.       
I v dnešní dob  se p edpokládá, že ur ení kone ného stupn  ochrany bude p ináležet obecním 
ú ad m nebo zastupitel m obcí s p ihlédnutím k porovnání nutných náklad  na výstavbu s velikostí 
možných vzniklých škod. 

Výjimku z tohoto návrhu ešení tvo í obce Teplice nad Be vou a P erov, které svým rozsahem 
nebo konfigurací terénu neumož ují ešení protipovod ových opat ení komplexním ohrázováním. 
Protipovod ová ochrana t chto obcí je optimáln  navrhována zkapacitn ním jejich m stských tratí 
a dále navržením jednoho až t í nových akumula ních prostor , transformujících povod ovou vlnu 
na p ijatelný maximální pr tok, pokud možno v hodnot  kapacity stávajících koryt a stávajících 
jezových objekt  a mostních profil .
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4.1.2.4 Zhodnocení d íve navrhovaných protipovod ových opat ení

V hlavním povodí eky Moravy má eka Be va mimo ádný vodohospodá ský význam a svými 
pr toky zna n  ovliv uje vodnost a vodní režim na st edním a dokonce i na dolním toku eky Moravy. 
Odvádí vodu z oblasti Beskyd a z Oderských vrch  a z hlediska hydrologického režimu pat í její 
pramenná oblast k extrémn  vlhkým míst m na našem území, st ední ást povodí je pak mírn  vlhká. 
Všechny p ítoky Be vy v pramenné oblasti mají byst inný charakter, který si ponechávají i ve svých 
dolních tratích. Celá í ní soustava má tedy charakter horských tok . Pro Be vu je charakteristické 
velké kolísání pr tok  s náhlými a rychlými zm nami, což je zp sobeno i charakteristickými 
hydrogeologickými podmínkami, kde flyšová souvrství jílovc  a pískovc  mají relativn  malou 
propustnost a jímavost. 

Nejv tší pr toky se vyskytují v m sících b eznu a dubnu v d sledku tání sn hu, nejmenší jsou 
v m síci zá í. Povodn  s výjimkou podzimu a samotné zimy mohou ovšem nastat kdykoliv. I když byla 
postupn  provedena regulace koryta eky Be vy a její tok byl upraven, ve volných tratích jsou úpravy 
v tšinou na pr toky v hodnot  cca Q5 a v místních tratích jsou pak p im en  zvýšeny, dokázala eka
svou sílu p i záplavách v ervenci roku 1997. 

Z t chto d vod  se vodohospodá i dlouhodob  snaží vytvo it v povodí eky Be vy p im en
velký reten ní prostor (cca 90 mil. m3), kde by mohlo docházet k pot ebné retardaci a transformaci 
povod ových pr tok  do neškodných parametr . Limitujícím faktorem zde je kapacita m stské trati 
v m st  P erov , kde vzniká úzké hrdlo v profilu železni ního mostu s pr to ností jen asi Q=500 m3/s. 

Jako ešení tohoto problému se dlouhodob  sledovala výstavba velké p ehradní nádrže 
v profilu Teplice nad Be vou, která by m la i další vodohospodá ské využití (zásobování vodou, 
plavba atd.). Po roce 1989 se tato koncepce stala prakticky nereálnou a proto byly rozpracovány 
v díl ích studiích další variantní návrhy pro úpravu odtokových pom r eky Be vy:

Suchá nádrž (poldr) Teplice 

Poldry Hranice a Osek 

Zkapacitn ní Be vy

4.1.2.5 Velká p ehradní nádrž Teplice 

V rámci této p vodní varianty bylo postupn  zpracováno v minulém století n kolik
pr zkumných prací a vodohospodá ských studií pro situování p ehradní hráze v údolí eky Be vy
nad Teplicemi. 

Poslední obsáhlejší návrhovou prací je Studie hlavní hráze z prosince 1990, kde je provedeno 
stru né shrnutí a vyhodnocení n kolika p edchozích studijních prací. Toto ešení z stalo v podstat
dodnes platné, protože od té doby se technickým návrhem nikdo podrobn ji nezabýval. Velká nádrž 
byla potom vždy jen používána jako srovnávací varianta k dalším alternativním ešením. Jejími 
rozhodujícími stavebními objekty jsou zemní hráze a funk ní za ízení. 

P ehradní hráz se navrhuje jako sypaná z údolních št rk  se st edním t sn ním
ze sprašových hlín a s opevn ním návodního líce kamenným pohozem. Její levob ežní zavázání je 
v bezprost ední blízkosti obce Skali ka. Zavázání do podloží je navrženo jílocementovou t snicí 
membránou s dot sn ním kontaktu membrány do podloží kontaktní injektáží. V prostorách zavázání 
na obou b ezích je toto ešení kombinováno s vodorovným t snicím prvkem. 
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Dále je uvažováno ohrázování obce Hustope e a rovn ž rozsáhlé ohrázování v konci vzdutí, 
které bylo do projektu dopln no v polovin  osmdesátých let. Funk ní za ízení p ehrady tvo í dva 
hlavní objekty, a to odb rný a výpustný objekt a bezpe nostní p eliv.

Stavba p ehrady p edpokládá rovn ž provedení dvou rozsáhlých vyvolaných investic - 
p eložku dvojkolejné elektrifikované železni ní trati . 280 Hranice - Vsetín v úseku Hranice - Valašské 
Mezi í í a p eložku silnice první t ídy I/35 ( E 442 ) v úseku Hranice - Valašské Mezi í í. Jedná se 
o velmi rozsáhlé a finan n  náro né stavby, které se svými náklady zhruba vyrovnají výstavb  vlastní 
nádrže a které ve svém d sledku zna n  p ispívají k sou asné nepr chodnosti tohoto projektu. 

P ehradní nádrž je schopna svým velkým reten ním prostorem transformovat návrhovou 
povode  až na hodnotu kulmina ního pr toku cca 450 m3/s, což by vy ešilo ochranu celého níže 
ležícího úseku Be vy až po její ústí do Moravy. 

Hlavní technické parametry - velká p ehradní nádrž Teplice 

Výška zemní hráze nad základem m 55

Max. reten ní hladina m n.m. 276,50

Zatopená plocha p i max. hladin  ha 1 710

Reten ní objem p i max. hladin  mil. m3 80

Zásobní objem  mil. m3 60

Celkový objem  mil. m3 152

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006 mil. K  10 400

Návrh velké nádrže je technicky velice komplikovaný a vychází extrémn  finan n  nákladný. 
Její prosazení do výstavby je proto v sou asné dob  nereálné. 

4.1.2.6 Poldr Teplice 

Po roce 1989 byla koncepce velké nádrže opušt na a s výstavbou v profilu Teplice se 
prakticky p estalo po ítat. Teprve po katastrofální povodni v ervenci 1997, která m la devastující 
ú inek na celý ešený úsek toku Be vy, vznikl návrh suché nádrže, která by alespo áste n
nahradila velkou nádrž. Povode  1997 tedy ov ila pot ebu retence povod ových pr tok , by
i v menší mí e.

Poldr Teplice je situován p evážn  v levob ežní ásti údolní nivy eky Be vy nad p vodn
uvažovaným p ehradním profilem s tím, že elní hráz je dopln na bo ní hrází vedenou podél stávající 
železni ní trati. Ob  hlavní hráze se stýkají v prostoru funk ního objektu p ibližn  pod pravým úhlem 
a m ly by být sypané p evážn  z místních materiál  - aluviálních št rk  získaných v prostoru zátopy.    
V p í ném profilu jsou hráze navrženy jako homogenní s plošným fóliovým t sn ním p i návodním líci.

Funk ní objekt zajiš uje p evedení nevzduté, nebo jen mírn  vzduté hladiny v ece
p i b žných pr tocích a dále regulaci pr toku p i nástupu povodn , jakož i bezpe né p evedení
návrhové povodn  p i selhání nebo ucpání ásti dnových propustí. Objekt se skládá ze ty
dilata ních blok , z nichž každý obsahuje dnovou propust sv tlého rozm ru 10 x 3,25 m hrazenou 
návodním tabulovým uzáv rem a v horní ásti bezpe nostní p epad ú inného rozm ru 10 x 2 m 
hrazený klapkovým uzáv rem. Kapacita dnových propustí p i maximální hladin  v nádrži je cca 4 x 
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375 =1500 m3/s, tzn. že v p ípad  pot eby je objekt schopen propustit kulmina ní pr tok prakticky 
jakékoliv povodn . Za normálního provozu se p edpokládá zachycování povod ových pr tok
nad hodnotou asi 650 m3/s, tj. p ibližn  dnešní hodnota pr toku Q20. Manipulaci je možné p izp sobit
podle aktuální situace na ece Morav  a p ípadn  pozdržet zachycenou vodu v poldru do opadnutí 
pr tok  Moravy pod soutokem. 

Hlavní technické parametry - poldr Teplice 

Výška zemní hráze nad základem m 12,5

Objem zemní hráze mil. m3 1 500

Max. reten ní hladina m n.m. 264,0

Zatopená plocha p i max. hladin  ha 700

Reten ní objem p i max. hladin  mil. m3 38,0

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006 mil. K  1 900

Výhodou tohoto ešení oproti p vodn  uvažované velké p ehradní nádrži je zásadní omezení 
vyvolaných investic p edevším tím, že nebude nutné provád t p eložky silnice 1. t ídy a železni ní
trati, ani ohrázování obce Hustope e nebo konce vzdutí. Rovn ž vnit ní prostor nádrže mezi hrázemi 
m že být dlouhodob  využíván k jiným ú el m, které však nekolidují s protipovod ovou ochranou, 
a to jak pro stávající zem d lskou výrobu v záplavovém území, tak i pro rekreaci v okolí upraveného 
í ního koryta a p ípadn  na upravených mírných svazích širokého í ního údolí. 

Jedinou nevýhodou je, že reten ní prostor je ve srovnání s velkou nádrží podstatn  menší 
a nem že zajistit transformaci návrhové povodn  v takové mí e, která by znamenala neškodný 
pr chod velké vody P erovem. K tomu by bylo nutné snížení kulminace až na celkový pr tok cca 500 
m3/s. 

Povodí Moravy, s.p., provádí soustavnou p edprojektovou p ípravu pro výstavbu suché 
nádrže, v jejímž rámci byla zpracována v roce 2005 jako zatím poslední dokumentace „Studie p ípravy 
stavby Be va, Teplice - Suchá nádrž“. Pozitivním výsledkem této p ípravy je fakt, že k p ipravované
výstavb  nejsou zásadní p ipomínky nebo dokonce odpor ze strany dot ených obcí a dalších 
relevantních subjekt .

4.1.2.7 Poldry Hranice a Osek 

Zám r vybudování dalších dvou poldr  na ece Be v  vznikl po roce 1997 jako reakce 
na katastrofální d sledky povodn , kdy bylo jasné, že zajišt ní pot ebného reten ního objemu 
ve velké nádrži není reálné a samotný poldr Teplice není schopen bez dalších dopl kových opat ení
zajistit ochranu m sta P erova.

Lokality pro umíst ní navrhovaných suchých nádrží jsou vymezeny v širokých ástech údolní 
nivy eky Be vy, kde i za sou asného stavu dochází k rozliv m povod ových pr tok , podobn  jako 
v území nad Teplicemi. Horní hranice jejich vzdutí je v obou p ípadech omezena polohou stávajících 
jez , z jejichž horních zdrží je možné poldry napoušt t. Pot ebný reten ní prostor vznikne bu
p ehrazením celého údolního profilu údolní hrází s dopl ujícím bo ním ohrázováním menšího 
rozsahu, ímž vznikne údolní nádrž Hranice krátce pod m stem Hranice, nebo p ehrazením jen ásti
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údolí mimo vodní tok a rozsáhlejším systémem obvodových hrází, ímž vznikne bo ní nádrž Osek. 

Hlavní technické parametry - poldr Hranice 

Výška zemní hráze nad základem m 10

Objem zemní hráze mil. m3 0,586

Max. reten ní hladina m n.m. 242

Zatopená plocha p i max. hladin  ha 602

Reten ní objem p i max. hladin  mil. m3 19,3

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006 mil. K  1 000

Hlavní technické parametry - poldr Osek 

Výška zemní hráze nad základem m 10

Objem zemní hráze mil. m3 1,183

Max. reten ní hladina m n.m. 225

Zatopená plocha p i max. hladin  ha 580

Reten ní objem p i max. hladin  mil. m3 24,0

Náklady v hl. II - VIII, CÚ 2006 mil. K  1 800

Ve studii z roku 2005 bylo prokázáno, že k pot ebnému snížení kulmina ního pr toku 
v P erov  je zapot ebí funkce obou navržených poldr  sou asn  s poldrem Teplice. Transformací 
povodn  na Be v  dojde i ke snížení kulminací na ece Morav  v Krom íži a pod ní. Systémem t í
poldr  by tak byla protipovod ová ochrana Pobe ví kompletn  vy ešena. Výhodou tohoto ešení se 
jeví možnost ízení odtoku z poldr  v každém okamžiku povod ové situace a jejich vzájemná 
spolupráce. P i spolehlivé p edpov dní služb  a využití modelu srážko-odtokových vztah , který má 
správce toku k dispozici, by tak bylo možné velice sofistikovan  reagovat na r zné srážkové 
a odtokové situace a vždy je optimálním zp sobem ešit. Dostate n  velký reten ní objem by byl také 
schopen zadržet po ur itou dobu ást povodn  a uvolnit ji až po opadnutí pr toku na ece Morav
pod soutokem, což by významn  p isp lo k ešení protipovod ové ochrany i na dolním toku Moravy. 

Nevýhodou popsaného návrhu je jeho zna ná finan ní náro nost a dále fakt, že 
p i p edb žném projednávání zám ru narazil na zna ný odpor okolních obcí, na jejichž katastrech by 
m ly tyto rozsáhlé stavby ležet. Jejich prosazení do výstavby se tudíž zatím jeví jako problematické. 
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4.1.2.8 Zkapacitn ní koryta eky Be vy 

Zkapacitn ní koryta eky Be vy, resp. návrhy úprav odtokových pom r  v celé délce toku 
na území Olomouckého kraje s ohledem na zajišt ní protipovod ové ochrany p ilehlých obcí a m st 
doposud nedostate n  chrán ných proti povod ovým pr tok m z eky Be vy, jsou jako alternativní 
opat ení v p ípad  nepr chodnosti plánované výstavby suchých nádrží Teplice, Hranice a Osek 
nad Be vou. Koncepce ešení spo ívá ve vy len ní a posouzení lokalit s navrhovaným ohrázováním 
dot ených obcí, v etn  posouzení možností zvýšení pr to né kapacity objekt  na toku. Cílem je 
snížení rozsahu zaplavovaného území podél toku Be vy p edevším v zastav ném území obcí a m st.  

Jedná se tak o srovnávací variantu k návrhu ešení suchých nádrží Hranice, Osek nad Be vou
a Teplice nad Be vou, které by byly schopny transformovat povod ové kulminace a zpož ovat odtoky 
Be vy s ohledem na zlepšení odtokových pom r  na ece Morav  pod soutokem obou ek a ochránit 
tak ohroženou zástavbu v dnešním inunda ním území. 

Zvýšení kapacity koryta toku m že být dosaženo kombinací n kolika základních opat ení:

ochrana ohrázováním - p edevším v obcích 

zvýšení pr to né kapacity jezových a mostních objekt

obvedení toku – z ízení obtokových koryt

prohloubení nebo rozší ení koryta 

ízená záplava dnes ohrázovaných území za stávajícími „primárními“ hrázemi s ešením
ochrany zástavby pomocí tzv. „sekundárních“ ochranných hrází a vytvo ení dalších 
pr to ných inundací a bo ních pr to ných i nepr to ných poldr

4.1.2.9 Stru ný popis úprav odtokových pom r  a protipovod ových opat ení
na toku eky Be vy (alternativa bez poldr  Teplice, Hranice a Osek) 

Popisován je stru n  úsek eky Be vy od p ehradního profilu nad Teplicemi u obce Skali ka
až po soutok s ekou Moravou pod obcí Troubky. O n co podrobn ji je popis navrhovaných 
protipovod ových opat ení uvedený v samostatném oddílu tohoto elaborátu pro jednotlivé vytypované 
lokality doposud nedostate n  chrán né p ed povodn mi v povodí ek Moravy a Be vy na území 
Olomouckého kraje.

Obec Skali ka v úseku Be vy krátce nad Teplicemi nad Be vou se rozprostírá v levob ežním
svahu zužujícího se širokého údolí eky Be vy t sn  pod p ehradním profilem plánované p ehradní
nádrže (poldru) Teplice a v dnešní dob  není ohrožována ani p i extrémních povodních. Koryto eky
Be vy nad i pod obcí je prakticky jen mírn  upravené a neohrázované, takže vyšší stavy vod zasahují 
do okolních zalesn ných a polních pozemk  na obou b ezích plynule meandrujícího koryta. B ehy
jsou v tšinou stabilizované vzrostlými až p estárlými stromy, dno je za íznuté do št rkového podloží. 

Asi o 2 km níže po toku západním sm rem se nachází op t na levém b ehu Be vy obec Ústí, 
která byla zasažena p i povodních 07/1997 ve spodní ásti zástavby až do prostoru nad místním 
kostelem, kde hloubka vody dosahovala hodnoty až asi 1,8 m. Proti povod ovým pr tok m je nutno 
okrajovou ást obce ochránit pomocí ochranné zemní hráze, která by byla zavázána na horním konci 
do zvýšeného terénu na severní stran  obce, vedla by po lu ních pozemcích kolem areálu místního 
h išt  a podél pravého b ehu levob ežního p ítoku Be vy (Opatovického potoka) až k ece Be v .
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Teplice nad Be vou jsou v p íb ežní ásti velice ohrožovány p edevším v láze ském areálu 
na levém b ehu, kde bude nutno podchytit základy láze ských objekt  a podél terasy vybudovat 
pom rn  vysoká mobilní hrazení. Na pravém b ehu lze p ipustit rozliv v p ilehlých parcích 
a pr jezdnost silnice I/35 by mohla být zajišt na pomocí ochranné zídky trasované podél návodní 
krajnice p ilehlé vozovky. Sou asn  se p edpokládá zkapacitn ní, zahloubení a pro išt ní stávajícího 
upraveného koryta eky Be vy od št rkových splavenin. 

V p ípad  protipovod ových opat ení ve m st Hranice bez jakékoliv nádrže Teplice budou 
tato opat ení pom rn  rozsáhlá a nákladná, i když je zde koryto Be vy upravené, široké a pom rn
kapacitní. Na pravém b ehu bude nutno v návaznosti na úpravy podél Teplic zajistit pr jezdnost silnice 
I/35 pomocí vyšších ochranných zdí a nad silni ním mostem na silnici do Teplic se vybudují 
za b ehovou hranou a za stávající náb ežní zdí ochranné hráze a ochranné zdi pro ochranu p ilehlé
zástavby. Rovn ž na levém b ehu bude nutno zajistit pr jezdnost stávající komunikace do Teplic 
pomocí ochranných zdí. Pod silni ním mostem se p edpokládá zvýšení stávajících ochranných hrází 
na obou b ezích až k pohyblivému jezu, který bude nutno pro zvýšení pr to nosti a pro snížení hladin 
nad jezem rekonstruovat rozší ením až o dv  další pole ší ek po 16 m, pravd podobn  na levém 
b ehu. Rovn ž podél obou pravob ežních p ítok  v nadjezí bude nutno zvýšit náb ežní zdi 
a zabudovat adu uzáv r  a p e erpávacích šachet na stávajících výustech. Ochrana p ilehlé
zástavby v inunda ním území se zajistí pomocí ochranných hrází na obou b ezích alespo  na stoletý 
pr tok. Ochrana osady Rybá e v úseku pod jezem je možná pouze pomocí obvodových ochranných 
hrází.

Pod m stem Hranice se p edpokládá co nejv tší využívání stávajícího širokého inunda ního
území pro p evád ní a transformaci povod ových pr tok . Ur ité zbržd ní inundovaných vod by bylo 
možné zajistit zdrsn ním pr to ného profilu - výsadbou n kolika pás  hustých stromových porost
(pás  listnatých les ) situovaných nap í  údolím na zem d lsky využívaných pozemcích, které by 
vytvo ily jakési vzdouvací p epážky (hrázky) a sou asn  by tvo ily v trolamy.

Okrajovou ást zástavby v obci Týn nad Be vou na levém b ehu eky Be vy lze ešit pomocí 
ochranných hrází a ochranných zdí mezi oplocením zahrad a b ehovou hranou, p ípadn  v trase 
stávajících plot .

Obdobn  okrajovou jižní ást zástavby ve m st Lipník nad Be vou lze ochránit pomocí 
ochranné hráze trasované od silni ního mostu po pravém b ehu eky podél oplocených zahrad a níže 
pak pomocí odsazené hráze zavázané na spodním konci zástavby do zvýšeného terénu. V tomto 
úseku se p edpokládá zahloubení dna koryta a odt žení št rkových nános  až ke kombinovanému 
problematickému jezu Osek. Na jezu se p edpokládá rekonstrukce pevné ásti jezu na pohyblivou 
ást ve dvou polích po 16  m, které by byly hrazeny segmentovými hradícími prvky.

Pod a p edevším nad jezem v rozší ených pr to ných profilech koryta je nutno ast ji
provád t odt žování št rkových lavic.  

Vzhledem k co nejv tšímu využívání inunda ních území na obou b ezích nehrázované eky
Be vy pro p evád ní odleh ených povod ových pr tok  bude nutno ochránit severovýchodní okraj 
zástavby obce Old ichov pomocí ochranné hráze nebo zemního valu s tím, že na stávající silnici 
na Osek nad Be vou bude t eba dobudovat další inunda ní mosty pro p evád ní inundovaných vod 
do zaplavovaného území pod silnicí. Osada Rybá e bude chrán na obvodovou ochrannou hrází nebo 
zemním valem.  

Inundované vody na obou b ezích údolní nivy v úseku mezi obcemi Radslavice na levém 
b ehu a Prosenice na pravém b ehu eky Be vy jsou áste n  vzdouvány silnicí, která tyto obce 
spojuje a proto bude nutno okrajovou ást zástavby obou zmín ných obcí ochránit nad silnicí pomocí 
ochranných zemních hrází. Obdobn  se ochrání zástavba obce Prosenice na pravém b ehu a obce 
Grymov na levém b ehu v úseku pod silnicí na stran  polních pozemk , kde by m ly protékat 
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inundované vody Be vy. Z t chto d vod  bude vhodné dobudovat na silnici z Kozlovic do Grymova 
další inunda ní mostky, které by sloužily k odvád ní zbytk  inundovaných vod z polních pozemk
do potoka Lu nice a do koryta Be vy.

Nejvíce problematickou lokalitou v údolí eky Be vy je m sto P erov, kterým mohou neškodn
protékat maximální pr toky do hodnoty cca Q = 450 až 500 m3/s, což je v dnešní dob  asi p tiletý
až desetiletý pr tok (Q5 = 466 m3/s až Q10 = 564 m3/s). Na to, že kapacita koryta Be vy je v tak 
velkém m st  tak malá, je s podivem, že i nov jší zástavba byla situována až do t sné blízkosti 
k b ehovým hranám eky Be vy. Hustá zástavba je rozvinuta v celé ší ce údolní nivy na obou b ezích
eky Be vy a zpr to n ní koryta rozší ením není prakticky možné a nelze ani vytvo it další soub žné

obtokové rameno.

Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce lávek pro p ší a most  pro silni ní a železni ní
dopravu, které p eklenují koryto Be vy, jsou pom rn  nízké, bude nutno ješt  nad m stem zachytávat 
p i povodních plovoucí p edm ty, které by jinak ucpávaly níže po toku mostní a jezové profily. 
Záchytný profil p ístupný v tším stavebním stroj m z místních komunikací se p edpokládá p edb žn
nad m stem P erov cca v í ním km 16,500.

Pro zabrán ní nátoku inundovaných vod do P erova od obce Prosenice na pravém b ehu
Be vy p es pom rn  rozsáhlý lesní útvar Žebra ka se navrhuje vybudování ochranné hráze po okraji 
tohoto lesního celku, tj. prakticky podél stávajících cest a oplocení pr myslových a jiných areál
v úseku od hlavní silnice I/47 na Prosenici a Lipník nad Be vou až po ulici Bezru ovu u eky Be vy.
Podél ulice Bezru ovy p i pravob ežní hran  by se ochranná hráz zavázala do stávajících náb ežních
zdí nebo do odsazených nových ochranných zdí, u nichž se p edpokládá úprava a nadvýšení 
op rných zdí s možností zabudování mobilních hrazení na jejich korun . V míst  zaúst ní potoka 
Strhanec by m la být vybudována vzp rná vrata pro zabrán ní natékání í ních vod zp tn  do výustní 
ásti tohoto toku. P edpokládá se tedy rovn ž možnost uzavírání vtokové ásti nad P erovem tak, aby 

nebylo nutno p e erpávat velké množství vnit ních vod zaúst ných do tohoto toku a tedy do Be vy.

V n kterých úsecích podél pravob ežního náb eží je možné odsadit ochranné hráze, valy 
nebo další ochranné zdi až k železni ní trati. Rovn ž v úseku pod tratí D je možné vybudovat, pokud 
možno co nejvíce odsazené od vlastního koryta, ochranné hráze a ochranné zdi, které by byly 
protaženy až pod m sto P erov a u Dluhonic by se navázaly na železni ní násep. 

Na levém b ehu Be vy nad P erovem je nutno ochránit p ilehlou zástavbu lokality Kozlovice 
pomocí ochranné hráze. Pro zamezení vyb ežování vod z koryta Be vy do zástavby P erova na levém 
b ehu se uvažuje o rozší ení kynety a zvýšení stávající ochranné hráze v úseku pod nemocnicí. 
Ve stísn ných podmínkách bude nutné místo ochranných hrází budovat podél b eh  p ed zástavbou 
ochranné zdi s mobilními hradícími prvky nad úrovní okolního terénu. Je nutné po ítat i s ut s ováním
propustného podloží hrází a zdí s možností od erpávání podzemních vod p i zvýšených jejich 
hladinách v zastav ném území za hrázemi. V úsecích s op rnými náb ežními zdmi je možné tyto 
upravit pro umožn ní nadvýšení pomocí mobilních hradících prvk . Ve vhodných úsecích je možné 
vybudovat od koryta odsazené ochranné zemní valy s ochrannými zdmi a s mobilními hradícími prvky 
až po železni ní tra . Pod železni ní tratí se uvažuje o vybudování ochranných hrází v kombinaci 
s ochrannými zdmi v trasách stávajících oplocení pr myslových areál  s tím, že se zaváží pod 
m stem P erov do hrázového systému p vodních odkališ . Pod P erovem se p edpokládá op t
využívání širokých inunda ních území na obou b ezích pro p evád ní odleh ených povod ových 
pr tok .

V každém p ípad  se doporu uje realizace pro išt ní a zahloubení koryta Be vy p es celé 
m sto P erov a p edevším pravidelné odt žování št rkových lavic v koryt  pod jezem P erov. Rovn ž
je nutné upravit a rozší it nízký železni ní most o další pole na pravém b ehu a krátce pod ním rovn ž
na pravém b ehu rozší it pohyblivý jez o další jezové pole ší ky 16 m hrazené segmentem s klapkou. 
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S tím souvisí i ada vyvolaných p eložek inženýrských sítí a za ízení v blízkosti koryta Be vy.

V první ad  však bude nutno ve m st  P erov postupn  budovat na stávajících kanaliza ních
a jiných výustech, zaúst ných do koryta Be vy uzáv ry (zp tné klapky nebo stavítka) v p íb ežních
šachtách, které by byly uzp sobeny pro možnost p e erpávání vnit ních vod do koryta Be vy p i
zvýšených vodních stavech. I p i menších pr tocích totiž zp tn  natékají í ní vody do trubních 
a jiných svod , kterými se dostává voda až do podzemních ástí p ilehlých budov a kanalizacemi 
do snížených míst za náb ežními zdmi a ochrannými hrázemi.

Pod m stem P erov se nadále p edpokládá využívání širokého levob ežního inunda ního
území s polními pozemky pro p evád ní ástí povod ových pr tok  v území mezi ekou Be vou
a obcí Hen lov ve sm ru k obcím Troubky, pak níže po toku k obci Zá í í, k Chropyni a Krom íži. 

Proto bude nutno dobudovat ochrannou hráz kolem areálu OV P erov na levém b ehu Be vy
krátce pod P erovem. Rovn ž bude nutno ochránit severní a západní stranu zástavby obce Hen lov
pomocí nízké ochranné hrázky vybudované v trasách stávajících polních cest.

Obec Troubky by m la být dostate n  chrán na proti zbytk m í ních vod p ímo od koryta 
Be vy, avšak proti inundovaným vodám je nutno vybudovat již krátce po povodních plánovanou 
ochrannou hráz z východní a jižní strany obce. V p ípad  budování obchvatu pod obcí Troubky 
na silnici II/434 se dá áste n  využít silni ního t lesa k protipovod ové ochran  ze spodní strany 
obce, avšak v inunda ním území mimo obec by bylo nutno na trase k ížící proudnici inundovaných 
vod vybudovat n kolik inunda ních most  nebo p ímo estakádu pro zabrán ní dalšího vzdouvání vod 
v polních pozemcích. Inundované vody pak protékají pod obcí Troubky širokým zalesn ným územím 
v jižním sm ru do povodí Mošt nky, tj. k Chropyni a ke Krom íži.  

Velice d ležitým opat ením se jeví ochrana stávajících jezer št rkovišt  na obou b ezích eky
Moravy u soutoku s Be vou – d ležitých vodních zdroj  pro vodárenské ú ely a pro zásobování 
pitnou vodou m sta P erova a dalších obcí v širokém okolí. Vodárenská jezera by nem la být 
zaplavována ani stoletými pr toky z obou ek. Proto bude nutno zvýšit, rekonstruovat a p ípadn
dobudovat ochranné hráze kolem jezer jak ze strany od Be vy, tak ze strany od Moravy. 

K p evád ní ástí povod ových pr tok  se po ítá rovn ž s inunda ním územím na pravém 
b ehu eky Be vy krátce pod P erovem. Proti zaplavování snížené ásti obce Rokytnice za tratí D je 
nutno stávající propustky a mostky v drážním t lese upravit tak, aby je bylo možné p i povodních 
provizorn  z návodní strany zahradit mobilním hrazením. P i návodní stran  silnice z Rokytnice 
do Císa ova bude nutno z ídit v soub hu se silnicí ochrannou hrázku tak, aby inundované vody silnici 
nep elévaly a nezaplavovaly zmín né obce ve sníženém terénu. Hrázka se naváže na stávající 
odsazenou ochrannou hráz na pravém b ehu eky Be vy. Inundované vody by se pak m ly vracet 
z polních a lesních pozemk  v území nad a pod silnicí II/434 z Tova ova do Troubek 
až do neohrázovaného koryta eky Moravy t sn  nad soutokem s Be vou. Z t chto d vod  bude 
nutno dobudovat v silni ním náspu zmín né silnice II/434 další inunda ní mosty pro odvád ní
inundovaných vod do sníženého terénu pod silnicí a do eky Moravy nad soutokem. 

Stru né zhodnocení tohoto variantního ešení protipovod ových opat ení podél eky Be vy:

Snad jedinou velkou výhodou tohoto výše popsaného ešení je jeho menší finan ní náro nost
než p i alternativ  s poldry Teplice Hranice a Osek. Odhad náklad  na všechny popsané úpravy 
a rekonstrukce vychází podle p edchozích studijních prací zhruba o polovinu  menší než 
p edpokládané náklady na výstavbu t í plánovaných poldr , které by však elegantn ji vy ešily stávající 
problematické odtokové pom ry na toku eky Be vy, ale i potažmo na dalším toku – na dolním toku 
eky Moravy pod zaúst ním Be vy.
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Naopak velkou nevýhodou je obrovský rozsah navržených opat ení, zejména liniových staveb 
ochranných hrází a zdí - jedná se o více než 22 km hrází, zdí a mobilních st n. Nástup povodn
na Be v  je ze zkušenosti velmi rychlý, takže as pro montáž mobilních protipovod ových st n se 
bude po ítat pouze na hodiny. V této lh t  by se musely mobilizovat po etné a vyškolené montážní 
ety v etn  pot ebné techniky, které by ve spolupráci s m stskou policií zajistily vyklizení náb eží

a ulic ústících na náb eží, navezení hradicích prvk  ze sklad  a výstavbu mobilního hrazení, v etn
uzáv r  na komunikacích. P edpokládá se rovn ž nutnost intenzivní ostrahy pro zabrán ní odcizení 
nebo poškození mobilního hrazení nepovolanými osobami. 

Velkou nevýhodou je také nemožnost transformace povod ových pr tok , které odtékají 
rychleji ve srovnání s variantami p i využití poldr , a nemožnost ovliv ování situace na soutoku Be vy
a Moravy a pod soutokem. V neposlední ad  je složit jší a nákladn jší údržba hrází, zdí a hrazení. 

S ohledem na rychlý nástup povodní na ece Be v  se však dá uvažovat s návrhem takových 
ochranných zdí, které by byly jako pevné trvale nad úrovní okolního terénu, alespo  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 prvk , tedy nap íklad až nad úrovní hladiny dvacetiletého 
pr toku, p ípadn  i vyššího. Parapetní trvalé ochranné zdi by mohly být vhodn  za len ny do okolní 
zástavby podél náb ežních zdí, architektonicky upraveny a ozelen ny popínavkami a doprovodnou 
výsadbou okrasných k ovin. asem by ani nebylo poznat, že podél b eh  n jaké zdi jsou. 

4.1.2.10 Obecné zhodnocení uvažovaných návrh  úprav odtokových pom r  na Be v

Ze studijních prací vyplývá, že žádná ze zpracovaných variant nevyhovuje zcela bu
podmínkám požadované protipovod ové ochrany nebo hledisk m p ijatelnosti pot ebných trvalých 
zásah  a ovlivn ní okolí jak v krajin  tak i v dot ených m stech a obcích. Je proto zapot ebí
navrhnout optimální kombinaci jednotlivých prvk  z r zných variant, která by v maximální mí e
zachovala jejich p ednosti a co nejvíc potla ila negativní d sledky.

Takovým ešením se zdá být kombinace suché nádrže Teplice nad Be vou 
a zkapacitn ní navazujícího úseku eky Be vy na transformovaný pr tok o velikosti 650 m3/s.
Pro volbu využití suchého poldru Teplice mluví hned n kolik d vod :

je nejv tší ze všech uvažovaných suchých nádrží, takže má nejv tší reten ní ú inek

leží nejvýše proti toku eky, takže jeho ú inek se projeví p ízniv  na celém posuzovaném 
úseku

jeho p edprojektová p íprava je v pokro ilejší fázi ve srovnání s ostatními lokalitami a p i
projednávání se jeví jako p ijatelné ešení pro dot ené obce a další subjekty 

je k dispozici velké množství využitelných projektových podklad  po ízených p vodn  pro 
velkou p ehradní nádrž Teplice 

Pro zvažování jednotlivých variant je d ležitá základní informace, že kapacita všech jez
na toku eky Be vy v úseku od p ehradního profilu nad Teplicemi až po soutok s ekou Moravou se 
pohybuje v rozmezí 700 - 780 m3/s a odpovídající kapacitu mají i všechny úseky koryta Be vy v jejich 
nadjezí. To p ibližn  odpovídá hodnot  transformovaného pr toku pod poldrem Teplice, kdy p ímo
v profilu Teplice se vypouští maximáln  650 m3/s a vlivem mezipovodí se pr tok nad P erovem m že
zvýšit na hodnotu cca 700 m3/s. Z toho vyplývá, že pro p evedení transformované povodn  není nutné 
uvažovat s jakoukoliv rekonstrukcí jez . Kapacity v podjezí jsou sice v tšinou nižší než v nadjezí, 
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avšak úseky pod jezem je nutno ešit vždy samostatn  dle pot eby ochrany v území níže po toku 
a v návaznosti na jezový profil. Nesmí v žádném p ípad  dojít k situaci, že z málo kapacitního koryta 
nad jezem se odleh í povod ový pr tok kolem jezu do ohrázovaného zastav ného území pod jezem.

Rozsah lokálních opat ení na toku eky Be vy dle uvedeného popisu úprav odtokových 
pom r  a protipovod ových opat ení bez poldru Teplice m že být zredukován p i variant  s poldrem 
Teplice s ohledem na snížení kulmina ního pr toku po transformaci v poldru, tj. z hodnoty 950 m3/s 
na hodnotu až 650 m3/s.  

Konkrétní návrhy úprav odtokových pom r  a protipovod ových opat ení budou pak ešeny
v dalších studiích nebo v p ípravných projektových dokumentacích k jednotlivým etapám a stavbám 
po zpracování hydrotechnických výpo t  pr b h  hladin na toku eky Be vy a p edevším
po rozhodnutí o postupu dalších prací na p íprav  staveb dle vybrané alternativy a varianty. 

Obecn  lze p edb žn  konstatovat, že p i alternativ  s výstavbou poldru Teplice bude 
p edevším soust ed na p evážná ást investic a stavebních prací do nejd ležit jší stavby – poldru 
Teplice v jedné lokalit . Rozsah pot ebných protipovod ových opat ení v obcích a m stech na toku 
a podél toku eky Be vy bude daleko menší a snazší, bude nutno budovat mén  nových ochranných 
hrází a ochranných zdí. Tyto nové hráze budou nižší a stávající hráze se budou zvyšovat mén , než 
p i alternativ  bez poldru Teplice. Zásah do obecních a soukromých pozemk  v obcích a v m stech
podél toku bude rovn ž menší a zásah do stávajících objekt  na toku (jez  a most ) bude rovn ž
menší nebo žádný. Bude co nejvíce využita kapacita stávajících objekt  a stávajícího koryta Be vy,
v n kterých úsecích se vylou í inundace, p ípadn  se etnost zaplavování okolních pozemk  sníží.  

4.1.2.11 Návrh lokálních protipovod ových opat ení p i variant  s poldrem Teplice 

Poldrem Teplice se ztransformuje dnešní stoletý pr tok Q100 = 908 m3/s na celkovou hodnotu 
cca Q = 650 m3/s, ímž se co nejvíce využije kapacita stávajícího koryta eky Be vy a kapacity jez  a 
mostních profil . V úsecích s menší kapacitou bude nutno realizovat lokální protipovod ová opat ení
(pro išt ní koryta, prohrábky dna koryta, zvýšení stávajících b eh  a ochranných hrází) pro ochranu 
p ilehlé zástavby v b ehové ásti a v inunda ních územích na obou b ezích toku. 

Stru né shrnutí protipovod ových opat ení na toku eky Be vy v lokalitách v úseku 
pod poldrem Teplice až po soutok s ekou Moravou. 

Hranice

Rovn ž v Hranicích bude rozsah protipovod ových opat ení snížen, bude menší zásah 
do stávajících náb ežních zdí a ochranných hrází, nebude nutno rekonstruovat silni ní most do Teplic 
a rozši ovat stávající jezový profil t sn  nad OV Hranice, apod. 

Levý b eh:
- prostor Sad s. legií bude chrán n zvýšením stávající zídky
- nebude nutno rozši ovat silni ní most o další pole
- mezi silni ním mostem do Teplic a pohyblivým jezem Hranice se jen navýší stávající hráz 

pomocí ochranných zídek (parapetních) z d vod  p evýšení nad návrhovou hladinou 
- nebude nutno p istavovat další jezová pole u stávajícího jezu 
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Pravý b eh:
- nad silni ním mostem do Teplic se zvýší stávající terén zemní ochrannou hrázkou 

a sloupková výpl  betonových parapetních zídek se nahradí pevnou zídkou z betonu 
- pravob ežní hráz v úseku mezi silnicí a jezem bude rovn ž navýšena o parapetní zídku 

podél zpevn né cyklistické stezky 
- b ehy na pravob ežních p ítocích se zvýší a upraví dle zp tného vzdutí maximální 

návrhové hladiny
- osada Rybá e u Hranic bude chrán na nižší hrázkou podél toku Be vy a konce se zaváží 

do zvýšeného terénu ve sm ru k Drahotuším 

Týn nad Be vou

Obec leží na levém b ehu eky Be vy pod hradem Helfštýn. Severní ást obce v blízkosti 
Be vy je ohrožována už p i p tiletém pr toku. Navrhované ohrázování eší ochranu dnes zaplavované 
ásti obce. Hráz je trasována vn  oplocení jednotlivých parcel podél eky Be vy a podél polních cest.

Lipník nad Be vou

Jižní ást zástavby m sta je dnes zaplavována p i pr toku cca dvacetileté vody. Osady 
v bezprost ední blízkosti Be vy  - P ední Mlýn a Závodí jsou zaplavovány již p i Q5. Severní ást obce 
Nové Dvory je ohrožována p i Q20. Jižní ást zástavby Lipníka ohrožována podél celé soub žné
p ilehlé ulice bude chrán na od p emost ní eky ochrannou hrází trasovanou po hranici pozemk
a zavázanou do zvýšeného terénu.

Pro išt ním koryta eky Be vy nad jezem Osek se dosáhne zkapacitn ní toku 
a nep edpokládá se budování protipovod ových opat ení kolem p ilehlých obcí Závodí a Nové Dvory.

Osek nad Be vou

P vodn  uvažovaná rekonstrukce stávajícího kombinovaného jezu se v této variant
nenavrhuje, ale nadále se sleduje prohloubení a pro išt ní koryta Be vy nad jezem pro zvýšení jeho 
kapacity a omezení rozliv .

V obcích níže po toku - Grymov, Rybá e, Old ichov, Prosenice, kde došlo p i povodni v roce 
1997 k úplnému nebo áste nému zaplavení zástavby, se v této variant  nenavrhují žádná opat ení,
protože leží mimo dosah hladiny transformovaného návrhového pr toku. 

P erov

M sto P erov je kritickým místem pro p evedení povodní na Be v , protože jeho hustá 
zástavba, která je rozvinuta na obou b ezích eky Be vy, je ohrožována p edevším nedostate nou
kapacitou v profilu železni ního mostu a pohyblivého jezu. Zvýšené vzdutí hladin potom zp sobuje
zaplavení obytných ástí i pr myslových areál  na obou b ezích údolní nivy.

Hladina návrhového pr toku p i transformaci v poldru Teplice z stává v podstatné ásti
m stské trasy toku pod úrovní náb ežních zdí nebo hrází, p ípadn  jen mírn  p esahuje p es jejich 
koruny. P i této variant  jsou navrhována opat ení p evážn  v prostoru b ehové hrany, aby náb ežní
komunikace mohly z stat volné a pr jezdné i p i povodních. P jde tedy o rekonstrukci stávajících 
náb ežních a parapetních zdí nad terénem, kde se výpl  nahradí pevnou a nepropustnou zídkou 
z pohledových beton .
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Po ítá se rovn ž s úpravou pravob ežního pole železni ního mostu a se zvýšením jeho 
pr to né kapacity pro išt ním koryta Be vy jak nad mostem a pohyblivým jezem, tak i pod stávajícím 
jezem. P i variant  s poldrem Teplice nebude nutno rozši ovat stávající jezový profil jezu P erov
o další jezové pole a navrhované ochranné hráze a ochranné zdi a zídky budou v celém úseku Be vy
p es m sto P erov nižší a kratší, resp. v n kterých úsecích nebude nutno žádné hráze a zdi budovat. 

Kolem obce Hen lov nebude nutno budovat ochranné hrázky, nebo  transformovaným 
pr tokem v poldru Teplice by nem lo docházet k zaplavování polních pozemk  na levém b ehu eky
Be vy ve sm ru až k zástavb  této obce. 

Troubky

I po výstavb  poldru Teplice se p edpokládá odleh ování povod ových pr tok  z koryta eky
Be vy do levob ežních polních pozemk  nad obcí Troubky, takže zástavba celé obce, situované 
ve sníženém území za levob ežní hrází eky Be vy, bude muset být i tak chrán na obvodovou 
ochrannou hrází obdobn  jako u varianty bez poldru Teplice, avšak s nižšími ochrannými hrázemi 
a pravd podobn  i s menším rozsahem odvod ovacích p íkop  a erpacích stanic.

Sou asn  se také p edpokládá úplná ochrana vodárenského jezera št rkovišt  na levém 
b ehu eky Be vy pod obcí Troubky.     

4.1.2.12 Záv re né vyhodnocení  

V poslední dob  byly studovány dv  základní alternativy ešení protipovod ové ochrany Pobe ví:

- Alternativa . 1 – lokální ochrana zástavby podél toku eky Be vy bez poldru Teplice 
a s nutnou rekonstrukcí stávajících jez  a n kterých mostních objekt  (s náklady hl. II – VIII 
v hodnot  cca 2.300 mil. K )

- Alternativa . 2 – lokální ochrana zástavby podél toku eky Be vy bez rekonstrukce jez ,
avšak s poldrem Teplice (s náklady hl. II – VIII v hodnot  cca 2.706 mil. K )

- Alternativa . 2 – ešení protipovod ových opat ení podél toku eky Be vy p i výstavb  poldru 
Teplice je sice asi o 406 mil. K  dražší než alternativa . 1 – bez poldru Teplice, avšak 
vykazuje podstatné koncep ní a provozní výhody.

 Rozsah pot ebných protipovod ových opat ení v obcích a m stech na toku a podél toku eky
Be vy bude daleko menší a snazší, bude nutno budovat mén  nových ochranných hrází a 
ochranných zdí. Tyto nové hráze budou nižší a rovn ž stávající hráze budou zvyšovány mén .

 Zásah do obecních a soukromých pozemk  v obcích a v m stech podél toku bude rovn ž
menší a zásah do stávajících objekt  na toku (jez  a most ) bude rovn ž menší nebo žádný.

 Bude tedy co nejvíce využita kapacita stávajících objekt  a stávajícího koryta Be vy,
v n kterých úsecích se vylou í inundace, p ípadn  se etnost zaplavování okolních pozemk
sníží. Sníží se i výšky hladin v inunda ních územích, tj. na polních a lesních pozemcích a 
v okolí odsazených (sekundárních) ochranných hrází budovaných kolem ohrožované zástavby 
v inunda ních územích mimo hlavní pr to ný profil koryta eky Be vy.
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Stále podrobn jším studováním obou alternativ a r zných variant technického ešení
protipovod ových opat ení se potvrzuje, že ochrana Pobe ví s uvažováním poldru Teplice je 
optimální variantou ešení daného problému. Tímto ešením se dosáhne i snížení kulmina ních
pr tok  v koryt eky Moravy pod soutokem s Be vou a tedy zvýšení stupn  protipovod ové 
ochrany území podél toku eky Moravy ve st ední i dolní ásti toku a rovn ž na soutoku 
s ekou Dyjí.  

4.1.2.13 Priority postupu realizace protipovod ových opat ení podél eky Be vy:  

 Z popisu stávajících odtokových pom r  a z popisu návrh  úprav odtokových pom r
a návrh  protipovod ových opat ení v území podél toku eky Be vy v úseku od Teplic až po soutok 
s ekou Moravou je z ejmé, že optimálním ešením pro ochranu Pobe ví je kombinace využití 
plánovaného poldru Teplice s lokální ochranou doposud nedostate n  chrán ných obcí a m st v okolí 
toku Be vy a ve stávajícím inunda ním území. Prioritní tedy bude p edevším výstavba st žejního
poldru Teplice, který podstatn  sníží kulmina ní pr toky z hodnot kolem Q = 900 m3/s na hodnotu cca 
Q = 650 m3/s, tedy hodnota dnešního stoletého pr toku Be vy pod Teplicemi nad Be vou se sníží 
na hodnotu dnešního asi dvacetiletého pr toku.  
 Následn  bude nutno realizovat postupn  jednak pro išt ní koryta eky Be vy v úseku 
nad jezem Osek nad Be vou ve sm ru proti toku až k Lipníku nad Be vou a rovn ž v dalších úsecích, 
hlavn  nad jezovými objekty v P erov  a v Hranicích na Morav  a v rozší ených profilech í ního
koryta Be vy.

Sou asn  je nutno realizovat postupn  další protipovod ová opat ení lokálního charakteru, 
p edevším ve m st  P erov , v Teplicích nad Be vou, v Hranicích na Morav , v Lipníku nad Be vou,
kolem obce Troubky, v obci Týn nad Be vou, u obce Rokytnice.

V neposlední ad  jsou d ležitá opat ení na ochranu vodárenských jezer u soutoku ek
Moravy a Be vy – na obou b ezích obou tok .
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4.2 Stanovení priorit 

Po extrémních povodních v ervenci 1997 a zvýšených pr tocích v jarním období 2002 a 2006 
na celé Morav  a tedy i na území Olomouckého kraje byla realizována na mnoha tocích velkých, 
st edních i drobných celá ada r zných staveb, které byly soust ed ny p edevším na opravu 
povodn mi poškozených í ních koryt, p vodních ochranných hrází a objekt  na nich, tj. silni ních
a železni ních most , most  a mostk  na polních cestách, lávek na místních p šinách a rovn ž
na opravu spádových stup  a vzdouvacích jez . Opraveny musely být co nejd íve poškozené 
a podemleté silni ní komunikace a železni ní trat  procházející v soub hu s í ními koryty nebo k ížící 
í ní údolí, mnohé inženýrské sít  a za ízení r zných správc .

V první ad  však byly soust ed ny veškeré síly a finan ní prost edky na obnovu dodávky 
elektrické energie, vody a tepla, na zprovozn ní kanaliza ních istíren, telekomunika ního spojení 
a sou asn  na odstra ování zaplavením poškozeného vnit ního vybavení obytných a rodinných dom
a domk , státních a soukromých pr myslových provozoven, zem d lských objekt , na likvidaci 
uhynulých zví at a jiných následk  živelné katastrofy.  

Po povodních v 07/1997 byly vy ísleny celkové škody na poškozeném zaplaveném majetku 
v hodnot  cca 70 mld. K , avšak nenahraditelnou ztrátou byly desítky lidských život  a v pov domí
z staly stresující zážitky u tisíc  a desetitisíc  povodn mi dot ených lidí podél vodních tok
a v zaplaveném území.

Po t chto rozsáhlých záplavách zp sobených regionálními dešti s vysokými hodnotami 
dlouhotrvajících a intenzivních srážek v pr b hu n kolika dní (b hem ty  až sedmi dn  spadlo 
na rozsáhlém území Moravy a východních ech od 200 do tém  600 mm srážek) prob hlo v pr b hu
posledního desetiletí n kolik intenzivních srážek a lokálních p ívalových deš , které rovn ž zp sobily
lokální záplavy zem d lských pozemk , rodinných dom  a pr myslových areál  a tedy další škody 
na majetku a složité období pro postižené obyvatele v blízkosti i malých a drobných vodních tok .

Po povodních je snahou správc  vodních tok  vždy uvést poškozená koryta a poškozené 
ochranné hráze do p vodních stav , p ípadn  i zvýšit stávající ochranné hráze nebo i vybudovat nové 
ochranné hráze podél tok  tak, aby již stejnými nebo i v tšími povodn mi nevznikly další škody 
na majetku, p edevším v zastav ných územích obcí a m st. T mito opat eními se sice chrání 
zástavba, avšak zmenšuje se zaplavované území jak v intravilánech, tak i mnohdy v extravilánech 
a zmenšuje se rovn ž akumula ní a transforma ní schopnost údolní nivy. Tímto dochází v dalších 
úsecích toku ke zvyšování kulmina ních pr tok  a ke snižování stupn  protipovod ové ochrany 
objekt  a dalších obcí a m st níže na toku, pokud nedojde i tam ke zvýšení stávajících ochranných 
hrází a zvýšení kapacity koryta, resp. pr to ného profilu toku.

Po oprav  mnoha desítek kilometr  koryt vodních tok  a ochranných hrází podél nich bude 
tedy nutno se d sledn  zamyslet na vznikajícím stavu a v dalších obdobích bude t eba zm nit tuto 
koncepci pro snižování kulmina ních pr tok  na celém toku, a to tím, že nebudeme zvyšovat 
soustavn  stávající ochranné hráze podél tok , ale využijeme tyto stávající pr to né profily 
s p isazenými nebo odsazenými ochrannými hrázemi pro p evád ní pr tok  b žných a mírn
zvýšených, avšak extrémní pr toky, cca nad hodnotou Q20 budeme nadále odleh ovat, avšak ízen
p es opevn né a snížené ásti ochranných hrází, nebo p es manipulovatelné objekty, za stávající 
pom rn  vysoké tzv. primární ochranné hráze do dalších ástí prap vodního inunda ního území, 
tj. do v tší ší ky údolní nivy tak, aby se toto území také využilo k p evád ní ástí povod ových pr tok
a k akumulaci ástí povod ových vln, tedy k transformaci povod ových vln a ke snížení kulmina ních
pr tok . V tomto p ípad  však bude nutno áste n  uzp sobit tyto ásti inunda ních území 
za stávajícími ochrannými hrázemi a p edevším však ochránit zástavbu v t chto odlehlejších ástech
údolní nivy prost ednictvím tzv. sekundárních ochranných hrází budovaných kolem dot ených obcí 
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a kolem r zných rozlehlejších osad a pr myslových areál .

T mito opat eními by se m la využít více reten ní schopnost údolní nivy, odtok povod ových 
vod by se m l zbrzdit a tímto by se tak m ly snížit hladiny vody v pr to ných profilech vodních tok
na st edním a na dolním toku.

V neposlední ad  je nutné pamatovat i na zachycení vod v krajin  na horním toku 
a v povodích menších a drobných vodních tok , p itékajících do hlavních recipient , a to pomocí 
r zných p ehrážek, reten ních nádrží, rybník  s v tší retencí a rovn ž pomocí tzv. suchých nádrží – 
poldr  bo ních nebo pr to ných. 

Dá se již z r zných studií a projekt íci, že nejvhodn jším ešením pro zajišt ní
protipovod ové ochrany podél p edevším v tších tok  je využití kombinace reten ních nádrží, nebo 
alespo  suchých poldr  na p ítocích a na horním toku hlavního recipientu, s lokálními 
protipovod ovými opat eními podél zástavby na st edním a dolním toku.

Tato kombinace se jeví jako optimální nap íklad na ece Be v  s poldrem Teplice a s lokálními 
menšími protipovod ovými opat eními v obcích a m stech pod Teplicemi. Poldr Teplice však bude mít 
i kladný vliv na odtokové pom ry a protipovod ová opat ení v lokalitách podél eky Moravy 
pod soutokem s Be vou, tedy v Krom íži, Otrokovicích, v Uherském Hradišti a Starém M st , a pak 
i níže po toku. Ú inek se dá o ekávat i na soutoku Moravy s Dyjí pod Hodonínem. 

Z prostudovaných lokalit, vytypovaných jako doposud nedostate n  chrán né proti povodním 
v Olomouckém kraji jak na velkých, tak i na malých vodních tocích, je z ejmé, že na prvém míst  je 
prioritní v Olomouckém kraji dobudování protipovod ové ochrany samotného m sta Olomouce.

Následn  pak je nutno ešit otázku poldru Teplice, který svou funkcí sníží stoletý pr tok  
z cca 900 m3/s na pr tok cca 650 m3/s, což je asi pr tok dvacetiletý. Tímto snížením kulmina ních
pr tok  poldrem Teplici nebude nutno realizovat další lokální protipovod ová opat ení v n kolika
dalších obcích podél eky Be vy nebo v jejím inunda ním území (Osek nad Be vou, Old ichov, osada 
Rybá e, Prosenice, Grymov, Císa ov, apod.). V jiných obcích se pak rozsah lokálních 
protipovod ových opat ení sníží. Nutno však konstatovat, že i toto pom rn  zna né snížení N – letých 
pr tok  na ece Be v  neochrání úpln  pom rn  velké m sto P erov, které je dnes z ejm  nejvíce 
ohrožovaným m stem na toku Be vy. Jako další prioritou tedy budou n která lokální protipovod ová
opat ení v koryt  a na b ezích eky Be vy v P erov .

 Po Olomouci a P erov  je zna n  ohrožováno povodn mi i m sto Litovel na ece Morav
nad Olomoucí. Problémy zde dnes nastávají již p ibližn  p i p tiletém až desetiletém pr toku. 
Po dobudování poldru Žichlínek na ece Moravské Sázav  se sice sníží hodnoty vyšších N – letých 
pr tok  a zvýší stupe  protipovod ové ochrany m sta Litovel a dalších obcí níže po toku, avšak 
nedosáhne se absolutní ochrany m sta Litovel. Bude nutno ješt  realizovat v této lokalit  další lokální 
protipovod ová opat ení, pro išt ní a zkapacitn ní hlavního koryta Moravy a rovn ž p vodních
ramen, sloužících dnes p evážn  ke vzdouvání vod pro energetické využití v malých vodních 
elektrárnách, v tšinou v soukromém vlastnictví. Bude  nutno rovn ž realizovat zvýšení stávajících 
b eh  a ochranných hrází, p ípadn  další razantn jší ešení. M stu Litovel by sou asn  pomohly 
velkorysejší opat ení v údolí eky Moravy výše proti toku, tj. v úseku tzv. Mohelnické brázdy, kde se 
uvažuje v samostatné p edchozí studii, zpracované pro Povodí Moravy s.p. (v 12/2004), v tší využití 
reten ní schopnosti široké údolní nivy v rámci souboru staveb, které by rovn ž velkým procentem 
transformovaly povod ové pr toky v tomto území. Tato opat ení však p edpokládají vybudování 
ochranných sekundárních hrází kolem obcí (Bohuslavice, Dubicko, T eština, Stavenice), které jsou 
dnes v tšinou pom rn  dostate n  chrán né pomocí primárních ochranných hrází podél eky Moravy 
u obce Lukavice a níže po toku u m sta Mohelnice.
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V údolí eky Moravy leží i další obec s nízkým stupn m protipovod ové ochrany, tj. obec 
Moravi any, která je ohrožována p edevším od eky T eb vky, jež se zaús uje do eky Moravy krátce 
pod obcí.

V další etap  je t eba zvýšit stupe  protipovod ové ochrany m st a obcí na toku eky Desné 
v lokalitách Šumperk, Rapotín, Viký ovice.

Pom rn  d ležitým opat ením se jeví provedení prohrábky koryta eky Be vy v úseku 
nad jezem Osek a pod a nad jezem P erov. I po výstavb  poldru Teplice na ece Be v , je nutno 
po P erovu v novat investi ní náklady na lokální protipovod ová opat ení v dalších významných 
lokalitách: v láze ském areálu Teplic nad Be vou, dále pak u m st Hranice na Morav , Lipník 
nad Be vou, u obcí Týn nad Be vou, Troubky, Rokytnice.

Podél toku eky Moravy byly zvýšeny p vodní hráze nebo vystav ny další nové ochranné 
hráze v ur itých úsecích pro ochranu ástí zástavby p ilehlých obcí, avšak tato opat ení nebyla 
na n kolika místech dotažena až do konce a chybí zde n které objekty pro úplnou ochranu obce. 
Jedná se nap íklad o obce Bohdíkov, Olšany, Lesnice, Zvole, Lukavice, Moravi any, Mlade ,
Hynkov, Skrbe , p ípadn  i další.  

Na ece Morav  je nutno se zabývat po Olomouci a Litovli a po do ešení protipovod ových 
opat ení v obcích dle p edchozího odstavce obcemi Horka nad Moravou a Chomoutov, potažmo 
pak i m stské ásti na levém b ehu eky Moravy nad Olomoucí – ernovír.

Pom rn  d ležitými se jeví opat ení na ochranu vodárensky využívaných jezer št rkovišt
u Tova ova na obou b ezích eky Moravy, resp. na levém b ehu eky Be vy. Tato jezera jsou totiž 
d ležitým zdrojem pitné vody pro zásobování m sta P erova a obcí v jeho okolí.

Rovn ž u zmín né obce Tova ov je t eba do ešit zvýšení stupn  protipovod ové ochrany 
nové zástavby v severní ásti obce a rovn ž níže po toku u m sta Kojetín.

Pak by m ly být na ad  další obce pod Olomoucí (Nemilany, Kožušany, ážaly, Grygov, 
Cítov, Uh i ice, atd.) a rovn ž obce, kde je nov jší zástavba postavena do záplavového území eky
Moravy (V rovany, Lobodice, atd.).

Drobné vodní toky 

Na malých a drobných vodních tocích je vhodné co nejd íve realizovat p edevším pro išt ní
stávajících koryt a odt žit nánosy se vzrostlou vegetací v koryt  pro zvýšení jejich kapacity 
v lokalitách: Šternberk (Sitka), Lukavice, Lukavice – Slavo ov a Vlachov, Svésedlice, Ústín, 
Velký Týnec, Lešany, Libina, Zvole, Niva a Rozstání (Bílá voda), apod. 

Pro zabrán ní další eroze stávajícího koryta v horních úsecích a zanášení koryt níže po toku 
bude nutno co nejd íve realizovat stabilizaci pr to ného profilu a podélného profilu koryta v lokalitách: 
Slatinky Slatinice, Sobotín, Velký Týnec (Týne ka a Bero ka), Záb eh (Krumpašský potok), 
Bouzov (Blažovský potok), Hlinsko, Libina, apod. 

Z lokalit na menších a drobných vodních tocích jsou snad nejvíce nutná v tší protipovod ová
opat ení v lokalitách, kde bude nutno dát p ednost p ed ohrázováním koryt výstavb  suchých poldr :
Sobotín (na p ítocích Klepá ovského potoka), Koválovice – Osí any, Velký Týnec (Bero ka), 
Šumvald (Draž vka), Ústín (Stouska), Slatinice – Lípy (Deštná), Konice (poldr nad obcí v míst
bývalého rybníka), Drahanovice (Zlatá stružka), Svésedlice (Bero ka), Tištín (Pa lavický potok). 

Zkapacitn ní a stabilizaci b eh  tvrdším opevn ním pr to ného profilu bude t eba realizovat 
p edevším u Blažovského potoka v obci Bouzov, Novolosinský potok v obci Jind ichov, potok Libina 
v obci Libina.
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Problemati t jší m že být p eložka nekapacitního koryta potoka Žleb vky, proplétajícího se 
v zástavb  obce Nezamyslice nad Hanou, pokud nebude možné vytvo it nad obcí suchý poldr. 
Obdobn  se tento problém týká na ad  dalších lokalit, kde koryta procházejí v zahradách a dvorcích 
mezi rodinnými domy a domky a v t žko p ístupných až nep ístupných úsecích, nap íklad na toku, 
Brode ky, Raškovského potoka, Zlaté stružky, Novolosinského potoka, Slavo ovského potoka, 
Deštné,  Slatinky, Klepá ovského potoka, Týne ky, Krumpašského potoka a dalších.

Priority technického ešení úprav odtokových pom r  popsaných tok  a realizace 
protipovod ových opat ení na tocích a podél nich je nutno up esnit po zam ení koryt a okolního 
terénu, po p epo tu pr b h  hladin povod ových pr tok  a tedy po zpracování dalších podrobn jších
studií, studií proveditelnosti a následujících p ípravných projektových dokumentací s ohledem 
na efektivnost p ipravovaných investic a na škody zp sobované erozivní inností vody a záplavami. 


