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3.3

Území chránČná pĜed povodnČmi

StejnČ jako téma kapitoly 3.2.3., je i zde urþitá nejasnost ohlednČ správného výkladu.
PĜedpokládá se, že jde o území chránČná pĜed povodnČmi prvky protipovodĖové ochrany (ochrannými
hrázemi nebo ochrannými zdmi), tedy jakási potenciální záplavová území a dále o území chránČná
retenþním úþinkem vodních nádrží.
Je tĜeba si uvČdomit, že v mnoha pĜípadech byly postupnČ již od 19. století podél tokĤ
budovány ochranné zemní hráze nebo zemní valy, dĜíve jakési tzv. selské hrázky nebo tzv. lesácké
hrázky, které mČly zvyšovat stupeĖ protipovodĖové ochrany a tedy chránit co nejvíce k tokĤm pĜilehlé
zemČdČlsky využívané pozemky nebo lesní pozemky. Tyto pĤvodní jednoduché hrázky, vČtšinou
budované z výkopkĤ pĜi proþišĢování nebo rozšiĜování pĤvodních klikatých koryt, nebyly vČtšinou
budovány na ochranu obydlí vlastníkĤ tČchto polních a lesních pozemkĤ, neboĢ lidé si ze zkušenosti
u pĜirozených neupravených tokĤ nebudovali svá obydlí v záplavovém území, ale zemČdČlská stavení
si témČĜ vždy vystavČli na vyvýšeném území, tj. ve vyšších úrovních údolních svahĤ, kam až historicky
známé povodnČ nedosáhly. Teprve až pĜi zvýšeném osídlování údolních niv v rámci rozvoje
zemČdČlské a prĤmyslové výroby, pĜedevším v dobČ intenzivního socialistického hospodaĜení, se
rozšiĜovala orná pĤda do snížených území blíže ke korytĤm Ĝek a potokĤ a následnČ i zástavba do
záplavových území. Pro ochranu obydlí, zemČdČlských a prĤmyslových areálĤ, se zaþaly budovat
pomČrnČ vyšší ochranné hráze blíže ke korytu, a tyto hráze pak chránily a doposud chrání
i zemČdČlsky využívané plochy, mnohdy i na vyšší N – leté prĤtoky (Q50 až Q100). V úzkých údolích
jsou vybudovány vČtšinou hráze pĜisazené blíže ke korytu nebo až na bĜehové hrany, v širokých
údolích pak jsou hráze více odsazeny od vlastních, pĤvodnČ silnČ meandrujících koryt, nČkdy i do
vzdálenosti nČkolika desítek až set metrĤ. Hráze byly budovány nízké i vyšší a dá se Ĝíci, že na jaký
stupeĖ byly chránČny zemČdČlské pozemky, na takový stupeĖ byla ochránČna i pĜilehlá þi vzdálená
zástavba, pĜípadnČ i naopak.
V mnoha pĜípadech, pĜedevším u vČtších vodních tokĤ, jsou vytvoĜeny ochranné hráze, které
sice chrání dostateþnČ zemČdČlské pozemky, chrání také zástavbu za hrázemi, ale ochrana obydlí,
prĤmyslových areálĤ a ochrana infrastruktury je však nízká a diskutabilní. RozšiĜování zástavby do
údolních niv vČtších i menších Ĝek (Litovel, Olomouc, PĜerov, Hranice na MoravČ, Šumperk, Rapotín,
Troubky, apod.) a do tČsné blízkosti ke korytĤm potokĤ a Ĝek v mnoha dalších obcích bylo nešĢastným
Ĝešením a následky jsou patrné pĜedevším v posledním desetiletí s þastČjšími extrémními srážkami
regionálními, ale i lokálními.
Je však zarážející, že i po stresujících zkušenostech z extrémních povodní v letech 1997,
2000, 2002 a 2006, stále vyrĤstají rodinná obydlí, bytové domy, prĤmyslové a obchodní areály
v blízkosti Ĝek a dokonce i v záplavovém území v aktivních zónách.
V dnešní dobČ je chránČná zástavba za stávajícími ochrannými hrázemi a tedy jsou chránČná
i rozsáhlá území kolem zástavby pĜed povodnČmi na pomČrnČ vysoký stupeĖ, avšak mnohdy ochrana
nedosahuje požadovaných hodnot dle ýSN, tedy pĜed povodnČmi od prĤtokĤ Q50 až Q100.
PĜedevším je vykazován pomČrnČ vysoký stupeĖ protipovodĖové ochrany zástavby podél
velkých a vČtších Ĝek, jako jsou Morava, Branná, Krupá, Desná, Moravská Sázava, TĜebĤvka, Oskava,
Romže, Hlouþela, Haná, Beþva, apod., vlivem pĤvodních rekonstruovaných a také novČjších
ochranných hrází pĜisazených ke korytu nebo odsazených dále od koryta. Území dnes již chránČných,
aĢ už dostateþnČ nebo nedostateþnČ, je podél stávajících velkých, stĜedních a menších tokĤ na území
Olomouckého kraje nČkolik desítek až stovek, proto pĜehled tČchto území a lokalit zde neuvádíme.
PĜedevším se jedná o Ĝeku Moravu v úseku od Rudy nad Moravou po Mohelnici v úseku tzv.
Mohelnické brázdy a rovnČž pod Litovlí, pĜedevším na pravém bĜehu Ĝeky Moravy až po Olomouc.
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RovnČž pod Olomoucí až po soutok s Beþvou a pod ním jsou podél toku úseky podélných ochranných
hrází nad úrovní okolních rovinatých polních pozemkĤ. NedostateþnČ doposud chránČná území byla
vytipována správcem povodí a jsou v této studii popsána v rámci návrhĤ Ĝešení protipovodĖové
ochrany obcí a mČst v rĤzných lokalitách – viz kapitola 3.2.4 – „Návrhy opatĜení na omezení
negativních úþinkĤ povodní a ke splnČní cílĤ ochrany pĜed povodnČmi“.
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