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3.3 Území chrán ná p ed povodn mi

Stejn  jako téma kapitoly 3.2.3., je i zde ur itá nejasnost ohledn  správného výkladu. 
P edpokládá se, že jde o území chrán ná p ed povodn mi prvky protipovod ové ochrany (ochrannými 
hrázemi nebo ochrannými zdmi), tedy jakási potenciální záplavová území a dále o území chrán ná
reten ním ú inkem vodních nádrží.

Je t eba si uv domit, že v mnoha p ípadech byly postupn  již od 19. století podél tok
budovány ochranné zemní hráze nebo zemní valy, d íve jakési tzv. selské hrázky nebo tzv. lesácké 
hrázky, které m ly zvyšovat stupe  protipovod ové ochrany a tedy chránit co nejvíce k tok m p ilehlé
zem d lsky využívané pozemky nebo lesní pozemky. Tyto p vodní jednoduché hrázky, v tšinou
budované z výkopk  p i pro iš ování nebo rozši ování p vodních klikatých koryt, nebyly v tšinou
budovány na ochranu obydlí vlastník  t chto polních a lesních pozemk , nebo  lidé si ze zkušenosti  
u p irozených neupravených tok  nebudovali svá obydlí v záplavovém území, ale zem d lská stavení 
si tém  vždy vystav li na vyvýšeném území, tj. ve vyšších úrovních údolních svah , kam až historicky 
známé povodn  nedosáhly. Teprve až p i zvýšeném osídlování údolních niv v rámci rozvoje 
zem d lské a pr myslové výroby, p edevším v dob  intenzivního socialistického hospoda ení, se 
rozši ovala orná p da do snížených území blíže ke koryt m ek a potok  a následn  i zástavba do 
záplavových území. Pro ochranu obydlí, zem d lských a pr myslových areál , se za aly budovat 
pom rn  vyšší ochranné hráze blíže ke korytu, a tyto hráze pak chránily a doposud chrání  
i zem d lsky využívané plochy, mnohdy i na vyšší N – leté pr toky (Q50 až Q100). V úzkých údolích 
jsou vybudovány v tšinou hráze p isazené blíže ke korytu nebo až na b ehové hrany, v širokých 
údolích pak jsou hráze více odsazeny od vlastních, p vodn  siln  meandrujících koryt, n kdy i do 
vzdálenosti n kolika desítek až set metr . Hráze byly budovány nízké i vyšší a dá se íci, že na jaký 
stupe  byly chrán ny zem d lské pozemky, na takový stupe  byla ochrán na i p ilehlá i vzdálená 
zástavba, p ípadn  i naopak.

V mnoha p ípadech, p edevším u v tších vodních tok , jsou vytvo eny ochranné hráze, které 
sice chrání dostate n  zem d lské pozemky, chrání také zástavbu za hrázemi, ale ochrana obydlí, 
pr myslových areál  a ochrana infrastruktury je však nízká a diskutabilní. Rozši ování zástavby do 
údolních niv v tších i menších ek (Litovel, Olomouc, P erov, Hranice na Morav , Šumperk, Rapotín, 
Troubky, apod.) a do t sné blízkosti ke koryt m potok  a ek v mnoha dalších obcích bylo neš astným
ešením a následky jsou patrné p edevším v posledním desetiletí s ast jšími 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 vyr stají rodinná obydlí, bytové domy, pr myslové a obchodní areály 
v blízkosti ek a dokonce i v záplavovém území v aktivních zónách. 

V dnešní dob  je chrán ná zástavba za stávajícími ochrannými hrázemi a tedy jsou chrán ná
i rozsáhlá území kolem zástavby p ed povodn mi na pom rn  vysoký stupe , avšak mnohdy ochrana 
nedosahuje požadovaných hodnot dle SN, tedy p ed povodn mi od pr tok  Q50 až Q100.

P edevším je vykazován pom rn  vysoký stupe  protipovod ové ochrany zástavby podél 
velkých a v tších ek, jako jsou Morava, Branná, Krupá, Desná, Moravská Sázava, T eb vka, Oskava, 
Romže, Hlou ela, Haná, Be va, apod., vlivem p vodních rekonstruovaných a také nov jších
ochranných hrází p isazených ke korytu nebo odsazených dále od koryta. Území dnes již chrán ných, 
a  už dostate n  nebo nedostate n , je podél stávajících velkých, st edních a menších tok  na území 
Olomouckého kraje n kolik desítek až stovek, proto p ehled t chto území a lokalit zde neuvádíme. 
P edevším se jedná o eku Moravu v úseku od Rudy nad Moravou po Mohelnici v úseku tzv. 
Mohelnické brázdy a rovn ž pod Litovlí, p edevším na pravém b ehu eky Moravy až po Olomouc. 
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Rovn ž pod Olomoucí až po soutok s Be vou a pod ním jsou podél toku úseky podélných ochranných 
hrází nad úrovní okolních rovinatých polních pozemk . Nedostate n  doposud chrán ná území byla 
vytipována správcem povodí a jsou v této studii popsána v rámci návrh ešení protipovod ové
ochrany obcí a m st v r zných lokalitách – viz kapitola 3.2.4 – „Návrhy opat ení na omezení 
negativních ú ink  povodní a ke spln ní cíl  ochrany p ed povodn mi“.


