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3.2 Opat ení na ochranu území p ed povodn mi

3.2.1 Kapacity koryt vodních tok

Údaje o kapacit  koryt byly shromážd ny pro intravilány jednotlivých obcí ešených v rámci 
této studie. Podklady pro zpracování p ehledu o kapacit  koryt na území Olomouckého kraje byly 
poskytnuty Povodím Moravy, s. p. – studie odtokových pom r  v povodí Moravy a Dyje.

Kapacity koryt vodních tok  na území Olomouckého kraje jsou p ehledn  uvedeny v tabulce 
T.3.1. – viz tabelární p ílohy.

3.2.2 Záplavová území 

Záplavová území jsou podle § 66 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  administrativn  ur ená území, která mohou být 
p i výskytu povodn  zaplavena vodou. Území p ilehlé k vodnímu toku, které m že být zaplaveno p i
povodních, a to p i pr tocích p esahujících kapacitu koryta toku. Vymezení záplavových území 
pom že p edcházet a snižovat škody zp sobené povodn mi. Cílem stanovení záplavových území je 
vytvo ení územního limitu pro zástavbu v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských život  a majetku. 
Záplavová území stanoví vyhlášením ve ejnou vyhláškou na návrh správce vodního toku p íslušný 
vodoprávní ú ad.

Na rozdíl od p edchozí právní úpravy je v sou asné dob  v naší legislativ  zakotvena 
povinnost vodoprávního ú adu stanovit, na návrh správce vodního toku, záplavová území. Vodoprávní 
ú ad m že též p íslušnému správci vodního toku uložit povinnost zpracovat a  p edložit mu návrh 
záplavového území jím spravovaného vodního toku nebo jeho úseku, pokud tato povinnost vyplývá  
z Plánu hlavních povodí R nebo z plán  oblastí povodí. 

Aktivní zóna - je nový pojem zavedený do naší vodohospodá ské praxe až novým vodním 
zákonem (zákon . 254/2001 Sb.). Jedná se o tu ást zaplaveného území, kterou je p i povodni 
odvád na rozhodující ást povod ového pr toku. Podle § 67 zákona o vodách, který uvádí p íslušná
omezení platná ve stanovených záplavových územích a p edevším pak v aktivních zónách, je  
v aktivních zónách vylou ena stavební innost, krom  možnosti zde provád t vodní stavby a nezbytné 
stavby dopravní a technické infrastruktury.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území m že vodoprávní ú ad stanovit (viz výše zmi ovaný
zákon) omezující podmínky. Takto postupuje i v p ípad , není-li aktivní zóna stanovena. Správce 
povodí u nich také navrhuje, aby v územích mimo aktivní zónu nebyly umis ovány stavby, jako jsou 
zdravotní za ízení, sociální ústavy, školní za ízení, ve ejné stavby a objekty nakládající  
s nebezpe nými látkami. Ostatní stavby lze v t chto územích p ipustit pouze na riziko jejich majitel .

Seznam záplavových území vodních tok  Olomouckého kraje je zpracován v tabulce T.3.2. – 
viz tabelární p ílohy.
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3.2.3 Území ur ená k rozliv m

Území ur ená k rozliv m vod p i povodních jsou ve smyslu §68 zákona . 254/2001 Sb. ve 
zn ní pozd jších p edpis  (vodní zákon) ty ásti záplavových území, které m že vodoprávní ú ad jako 
preventivní opat ení místo jiných opat ení na ochranu p ed povodn mi rozhodnutím vymezit. 
V rozhodnutí je potom po projednání s dot enými ú ady státní správy omezeno právo užívání 
pozemk  a staveb v tomto území. Za omezení užívání pozemk  a staveb náleží jejich vlastník m
náhrada. V p ípad  pot eby m že vodoprávní ú ad podat ve ve ejném zájmu návrh na vyvlastn ní
dot ených pozemk  a staveb, p ípadn  m že podat stavebnímu ú adu návrh na vyhlášení stavební 
uzáv ry.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že území ur ené k rozliv m povodní je sou ástí záplavového 
území s jakýmsi p ísn jším režimem, kde se využívání pozemk  a staveb pod izuje p evád ní
alespo ástí povod ových pr tok . V žádném p ípad  však takovéto území nem že plnit funkci jako 
opat ení na ochranu p ed povodn mi, pokud se tedy nejedná o natolik významné uvoln ní
záplavového území, které by p isp lo k transformaci povod ové vlny. Nem že se rovn ž jednat 
nap íklad o bo ní poldr nebo p evod vody, protože takováto za ízení jsou vodními díly ve smyslu §55 
výše uvedeného zákona.

Výkladem této ásti a tvorbou metodiky na zpracování nejen této kapitoly, ale celé ásti D 
p ílohy . 2 vyhlášky . 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zabývá VÚV TGM, který ji m l
p edložit Ministerstvu zem d lství a Ministerstvu životního prost edí k projednání do 10.10.2006. 
Podle dostupných informací není koncept metodiky k dispozici. 

K rozliv m povodní jsou v dnešní dob  ur ená jednak území podél neohrázovaných vodních 
tok  velkých, st edních, ale i menších tam, kde koryto p irozeným zp sobem meandruje na lu ních
a polních pozemcích nebo v lužních lesích, kde je jeho b ehová kapacita v rozmezí pr tok  Q1 až Q5

a v tší vody vyb ežují v tšinou na oba b ehy do úzkých i širokých inunda ních území, v tšinou bez 
p ilehlé zástavby.

Rovn ž jsou ur ená k rozliv m v tšinou úzká území podél již ohrázovaných vodních tok  tam, 
kde jsou vybudovány tzv. podélné ochranné hráze p isazené ke korytu, ale i odsazené od vlastního 
koryta. Rozlivy jsou tedy ohrani eny do ur itého návrhového pr toku v pr to ném profilu mezi 
stávajícími ochrannými hrázemi na obou b ezích, resp. od koryta vodního toku po ochrannou hráz na 
p íslušném levém, i pravém b ehu. Stupe  protipovod ové ochrany území za hrázemi je dán výškou 
ochranné hráze, tedy návrhovým pr tokem, který byl zvolen pro vyprojektování dané ochranné hráze 
v daném území. V mnoha p ípadech se p edpokládalo, že p vodní hráze chrání zástavbu za nimi až 
na stoletý pr tok. Po povodních 1997 však byly p epo ítávány kapacity koryt a kapacity ohrázovaných 
pr to ných profil  mezi hrázemi a rovn ž došlo k p ehodnocení hydrologických údaj  a ke zvýšení 
hodnot kulmina ních pr tok  (N – letých pr tok , takže se zjistila menší ochrana okolní zástavby. 

Je nutno však si uv domit, že v mnoha p ípadech jsou stávající hráze kolem konkrétní lokality 
vysoké a p edpokládá se pom rn  vysoký stupe  protipovod ové ochrany p ilehlé zástavby, ale p i
extrémních povodních m že dojít k p elití nižší hráze nebo nižšího b ehu u jiné obce výše proti toku 
nebo i níže po toku a k nátoku t chto odleh ených vod do již ohrázovaného území s vyšší hrází. 
T chto p ípad  bylo registrováno p i povodních v letech 1997 až 2006 n kolik a bylo konstatováno, že 
v ohrázovaném koryt  podél obce byla hladina vody hluboko pod korunou vysoké hráze a voda p išla
z jiné strany, tj. z polních pozemk  od inunda ního území z úseku výše proti toku (nap . u obce 
Troubky pod P erovem).
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Na mnoha tocích, p edevším na ece Morav  v úseku Mohelnické brázdy a v Litovelském 
Pomoraví, ale i na ece Be v  pod P erovem a na dalších vodních tocích i menších, se nacházejí za 
stávajícími ochrannými hrázemi, p isazenými i více odsazenými, další rozsáhlá území v údolní niv ,
která jsou dnes prakticky chrán ná vodoprávn  zkolaudovanými ochrannými hrázemi na n jaký vyšší 
N – letý pr tok (Q20 až Q100). Tato území s polními pozemky a asto i se zástavbou obcí a osad za 
stávajícími podélnými hrázemi jsou však nevyužita a není zde prakticky dovoleno bez vodoprávního 
povolení odleh ování povod ových vod p i nižších N – letých pr tocích. V dnešní dob  tedy nelze tato 
území využít k p evád ní ástí povod ových pr tok , pokud nep ijdou vyšší povodn  a nep elije se 
ochranná hráz v n jakém sníženém míst .

Práv  zlepšení odtokových pom r  na tocích a zvýšení stupn  protipovod ové ochrany 
v t chto úsecích a rovn ž níže po toku by m lo vést ke zm n  stávající koncepce s tím, že by se m la
využít pokud možno stávající dostate ná kapacita koryt a rovn ž další kapacita bo ních pr to ných
inunda ních území za tzv. primárními ochrannými hrázemi pro áste né p evád ní odleh ených
povod ových pr tok , nap . nad hodnotou pr tok  Q20. Tímto ešením by se m ly snížit hladiny 
kulmina ních pr tok  ve vlastních korytech a ztransformovat povod ové vlny v údolních nivách ek.
P edpokládá se však odsouhlasení této koncepce jak orgány státní správy, tak p edevším vlastníky 
dot ených pozemk  za stávajícími ochrannými hrázemi. Pro ochranu zástavby v t chto bo ních
pr to ných inunda ních územích by bylo t eba vybudovat tzv. sekundární ochranné hráze kolem 
doposud nechrán ných obcí a osad za primárními hrázemi.

S p ijetím této koncepce na co nejv tší využití reten ní schopnosti údolní nivy a snižující 
kulmina ní pr toky na tocích a zvyšující stupn  protipovod ové ochrany podél tok  i níže po toku by 
bylo vhodné postupn  realizovat zm nu zp sobu obhospoda ování ast ji zaplavovaných polních 
pozemk  i za ochrannými hrázemi. P edpokládá to však p ijetí lepší dota ní politiky pro zajišt ní úhrad 
za ušlý zisk ze ztrát zem d lské výroby, apod.


