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3.2

OpatĜení na ochranu území pĜed povodnČmi

3.2.1

Kapacity koryt vodních tokĤ

Údaje o kapacitČ koryt byly shromáždČny pro intravilány jednotlivých obcí Ĝešených v rámci
této studie. Podklady pro zpracování pĜehledu o kapacitČ koryt na území Olomouckého kraje byly
poskytnuty Povodím Moravy, s. p. – studie odtokových pomČrĤ v povodí Moravy a Dyje.
Kapacity koryt vodních tokĤ na území Olomouckého kraje jsou pĜehlednČ uvedeny v tabulce
T.3.1. – viz tabelární pĜílohy.

3.2.2

Záplavová území

Záplavová území jsou podle § 66 zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (vodní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ administrativnČ urþená území, která mohou být
pĜi výskytu povodnČ zaplavena vodou. Území pĜilehlé k vodnímu toku, které mĤže být zaplaveno pĜi
povodních, a to pĜi prĤtocích pĜesahujících kapacitu koryta toku. Vymezení záplavových území
pomĤže pĜedcházet a snižovat škody zpĤsobené povodnČmi. Cílem stanovení záplavových území je
vytvoĜení územního limitu pro zástavbu v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských životĤ a majetku.
Záplavová území stanoví vyhlášením veĜejnou vyhláškou na návrh správce vodního toku pĜíslušný
vodoprávní úĜad.
Na rozdíl od pĜedchozí právní úpravy je v souþasné dobČ v naší legislativČ zakotvena
povinnost vodoprávního úĜadu stanovit, na návrh správce vodního toku, záplavová území. Vodoprávní
úĜad mĤže též pĜíslušnému správci vodního toku uložit povinnost zpracovat a pĜedložit mu návrh
záplavového území jím spravovaného vodního toku nebo jeho úseku, pokud tato povinnost vyplývá
z Plánu hlavních povodí ýR nebo z plánĤ oblastí povodí.
Aktivní zóna - je nový pojem zavedený do naší vodohospodáĜské praxe až novým vodním
zákonem (zákon þ. 254/2001 Sb.). Jedná se o tu þást zaplaveného území, kterou je pĜi povodni
odvádČna rozhodující þást povodĖového prĤtoku. Podle § 67 zákona o vodách, který uvádí pĜíslušná
omezení platná ve stanovených záplavových územích a pĜedevším pak v aktivních zónách, je
v aktivních zónách vylouþena stavební þinnost, kromČ možnosti zde provádČt vodní stavby a nezbytné
stavby dopravní a technické infrastruktury.
Mimo aktivní zónu v záplavovém území mĤže vodoprávní úĜad stanovit (viz výše zmiĖovaný
zákon) omezující podmínky. Takto postupuje i v pĜípadČ, není-li aktivní zóna stanovena. Správce
povodí u nich také navrhuje, aby v územích mimo aktivní zónu nebyly umisĢovány stavby, jako jsou
zdravotní zaĜízení, sociální ústavy, školní zaĜízení, veĜejné stavby a objekty nakládající
s nebezpeþnými látkami. Ostatní stavby lze v tČchto územích pĜipustit pouze na riziko jejich majitelĤ.
Seznam záplavových území vodních tokĤ Olomouckého kraje je zpracován v tabulce T.3.2. –
viz tabelární pĜílohy.
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3.2.3

Území urþená k rozlivĤm

Území urþená k rozlivĤm vod pĜi povodních jsou ve smyslu §68 zákona þ. 254/2001 Sb. ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (vodní zákon) ty þásti záplavových území, které mĤže vodoprávní úĜad jako
preventivní opatĜení místo jiných opatĜení na ochranu pĜed povodnČmi rozhodnutím vymezit.
V rozhodnutí je potom po projednání s dotþenými úĜady státní správy omezeno právo užívání
pozemkĤ a staveb v tomto území. Za omezení užívání pozemkĤ a staveb náleží jejich vlastníkĤm
náhrada. V pĜípadČ potĜeby mĤže vodoprávní úĜad podat ve veĜejném zájmu návrh na vyvlastnČní
dotþených pozemkĤ a staveb, pĜípadnČ mĤže podat stavebnímu úĜadu návrh na vyhlášení stavební
uzávČry.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že území urþené k rozlivĤm povodní je souþástí záplavového
území s jakýmsi pĜísnČjším režimem, kde se využívání pozemkĤ a staveb podĜizuje pĜevádČní
alespoĖ þástí povodĖových prĤtokĤ. V žádném pĜípadČ však takovéto území nemĤže plnit funkci jako
opatĜení na ochranu pĜed povodnČmi, pokud se tedy nejedná o natolik významné uvolnČní
záplavového území, které by pĜispČlo k transformaci povodĖové vlny. NemĤže se rovnČž jednat
napĜíklad o boþní poldr nebo pĜevod vody, protože takováto zaĜízení jsou vodními díly ve smyslu §55
výše uvedeného zákona.
Výkladem této þásti a tvorbou metodiky na zpracování nejen této kapitoly, ale celé þásti D
pĜílohy þ. 2 vyhlášky þ. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zabývá VÚV TGM, který ji mČl
pĜedložit Ministerstvu zemČdČlství a Ministerstvu životního prostĜedí k projednání do 10.10.2006.
Podle dostupných informací není koncept metodiky k dispozici.
K rozlivĤm povodní jsou v dnešní dobČ urþená jednak území podél neohrázovaných vodních
tokĤ velkých, stĜedních, ale i menších tam, kde koryto pĜirozeným zpĤsobem meandruje na luþních
a polních pozemcích nebo v lužních lesích, kde je jeho bĜehová kapacita v rozmezí prĤtokĤ Q1 až Q5
a vČtší vody vybĜežují vČtšinou na oba bĜehy do úzkých þi širokých inundaþních území, vČtšinou bez
pĜilehlé zástavby.
RovnČž jsou urþená k rozlivĤm vČtšinou úzká území podél již ohrázovaných vodních tokĤ tam,
kde jsou vybudovány tzv. podélné ochranné hráze pĜisazené ke korytu, ale i odsazené od vlastního
koryta. Rozlivy jsou tedy ohraniþeny do urþitého návrhového prĤtoku v prĤtoþném profilu mezi
stávajícími ochrannými hrázemi na obou bĜezích, resp. od koryta vodního toku po ochrannou hráz na
pĜíslušném levém, þi pravém bĜehu. StupeĖ protipovodĖové ochrany území za hrázemi je dán výškou
ochranné hráze, tedy návrhovým prĤtokem, který byl zvolen pro vyprojektování dané ochranné hráze
v daném území. V mnoha pĜípadech se pĜedpokládalo, že pĤvodní hráze chrání zástavbu za nimi až
na stoletý prĤtok. Po povodních 1997 však byly pĜepoþítávány kapacity koryt a kapacity ohrázovaných
prĤtoþných profilĤ mezi hrázemi a rovnČž došlo k pĜehodnocení hydrologických údajĤ a ke zvýšení
hodnot kulminaþních prĤtokĤ (N – letých prĤtokĤ, takže se zjistila menší ochrana okolní zástavby.
Je nutno však si uvČdomit, že v mnoha pĜípadech jsou stávající hráze kolem konkrétní lokality
vysoké a pĜedpokládá se pomČrnČ vysoký stupeĖ protipovodĖové ochrany pĜilehlé zástavby, ale pĜi
extrémních povodních mĤže dojít k pĜelití nižší hráze nebo nižšího bĜehu u jiné obce výše proti toku
nebo i níže po toku a k nátoku tČchto odlehþených vod do již ohrázovaného území s vyšší hrází.
TČchto pĜípadĤ bylo registrováno pĜi povodních v letech 1997 až 2006 nČkolik a bylo konstatováno, že
v ohrázovaném korytČ podél obce byla hladina vody hluboko pod korunou vysoké hráze a voda pĜišla
z jiné strany, tj. z polních pozemkĤ od inundaþního území z úseku výše proti toku (napĜ. u obce
Troubky pod PĜerovem).

Copyright © Pöyry Environment a.s.
3_zprava_OL_1.doc

strana 16

Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

Na mnoha tocích, pĜedevším na Ĝece MoravČ v úseku Mohelnické brázdy a v Litovelském
Pomoraví, ale i na Ĝece BeþvČ pod PĜerovem a na dalších vodních tocích i menších, se nacházejí za
stávajícími ochrannými hrázemi, pĜisazenými i více odsazenými, další rozsáhlá území v údolní nivČ,
která jsou dnes prakticky chránČná vodoprávnČ zkolaudovanými ochrannými hrázemi na nČjaký vyšší
N – letý prĤtok (Q20 až Q100). Tato území s polními pozemky a þasto i se zástavbou obcí a osad za
stávajícími podélnými hrázemi jsou však nevyužita a není zde prakticky dovoleno bez vodoprávního
povolení odlehþování povodĖových vod pĜi nižších N – letých prĤtocích. V dnešní dobČ tedy nelze tato
území využít k pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ, pokud nepĜijdou vyšší povodnČ a nepĜelije se
ochranná hráz v nČjakém sníženém místČ.
PrávČ zlepšení odtokových pomČrĤ na tocích a zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany
v tČchto úsecích a rovnČž níže po toku by mČlo vést ke zmČnČ stávající koncepce s tím, že by se mČla
využít pokud možno stávající dostateþná kapacita koryt a rovnČž další kapacita boþních prĤtoþných
inundaþních území za tzv. primárními ochrannými hrázemi pro þásteþné pĜevádČní odlehþených
povodĖových prĤtokĤ, napĜ. nad hodnotou prĤtokĤ Q20. Tímto Ĝešením by se mČly snížit hladiny
kulminaþních prĤtokĤ ve vlastních korytech a ztransformovat povodĖové vlny v údolních nivách Ĝek.
PĜedpokládá se však odsouhlasení této koncepce jak orgány státní správy, tak pĜedevším vlastníky
dotþených pozemkĤ za stávajícími ochrannými hrázemi. Pro ochranu zástavby v tČchto boþních
prĤtoþných inundaþních územích by bylo tĜeba vybudovat tzv. sekundární ochranné hráze kolem
doposud nechránČných obcí a osad za primárními hrázemi.
S pĜijetím této koncepce na co nejvČtší využití retenþní schopnosti údolní nivy a snižující
kulminaþní prĤtoky na tocích a zvyšující stupnČ protipovodĖové ochrany podél tokĤ i níže po toku by
bylo vhodné postupnČ realizovat zmČnu zpĤsobu obhospodaĜování þastČji zaplavovaných polních
pozemkĤ i za ochrannými hrázemi. PĜedpokládá to však pĜijetí lepší dotaþní politiky pro zajištČní úhrad
za ušlý zisk ze ztrát zemČdČlské výroby, apod.
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