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Záb eh

Stávající stav

M stem Záb eh protéká 
prakticky v soub hu s železni ní tratí 
Olomouc – eská T ebová eka
Moravská Sázava, která se zaús uje do 
eky Moravy v údolí pod m stem,  

tj. v úseku mezi obcemi Rájec a Zvole 
na pravém b ehu – viz popis v kapitole 
pro lokality na tocích ve správ  Povodí 
Moravy,s. p. 

M stem protéká rovn ž drobný 
vodní tok – Krumpašský potok, který je 
zaúst n do eky Moravy u obce Leština 
– viz popis níže. 
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Krumpašský potok:

V tší ást toku je v m st  Záb ehu zaklenutá. V horní ásti – nad zástavbou protéká potok 
úzkým zarostlým údolím, kde je koryto m lké, neupravené a vytvá ejí je zde nátrže a ješt  výše proti 
toku strže. Zemina z porušených b eh  je splavována p i zvýšených pr tocích a zanáší jak záchytné  
a rozd lovací šachty a komory, tak i samotné zaklenuté i otev ené koryto níže po toku. Vtok do 
zatrubn né ásti pr m ru cca DN 800 t sn  nad vjezdem do pr myslového areálu (p vodn
zem d lského družstva) je zarostlý a zanesený, špatn  p ístupný. Další lomová a kontrolní šachta je 
sice opat ena p ístupnou eslovou st nou, avšak je zde nutno realizovat n jaké úpravy pro svád ní
srážkových a vyb ežených vod z úsek  výše proti toku. Od tohoto místa pak je trasována zaklenutá 
ást p es m sto Záb eh v klikatých trasách místních komunikací a zatrubn ná ást vyús uje až pod 

železni ní tratí na Post elmov a Šumperk. Pod výustí (p vodním mostkem) je koryto potoka otev ené
a prochází mezi adou garáží na pravém b ehu a oploceným pr myslovým areálem odsazeným od 
koryta na levém b ehu. Podél b ehové hrany je zhotovena neurovnaná hrázka, z ejm  z výkopku po 
pro išt ní zaneseného koryta. V míst  p íjezdu do zmín ného areálu jsou pod cestou uloženy dv
trubní propusti cca DN 800 až 1000 a pod nimi je op t koryto lichob žníkového profilu bez hrází. Dále 
pak podchází potok silnici I/44 a protéká polními pozemky ve sm ru k ece Morav , do které se 
zaús uje cca 250 m nad silnicí do obce Leština. Koryto potoka je místy hust  zarostlé travinami, 
zanáší se splaveninami z polních 
pozemk  a tím se snižuje kapacita toku. 
D íve bylo koryto využívané nejen 
k odvod ování, ale i k zavlažování 
okolních pozemk . P vodní stavidlové 
objekty jsou již v devastovaném stavu  
a mnohdy i nefunk ní.
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Návrh protipovod ových opat ení

eka Moravská Sázava: 

– viz popis v kapitole pro lokality na tocích ve správ  Povodí Moravy,s.p. 

Krumpašský potok:

V horním úseku nad zástavbou m sta doporu ujeme z ídit na toku potoka n kolik p í ných
p epážek z drátokamenných koš  a matrací (cca 5 ks) pro stabilizaci podélného profilu toku a pro 
zachytávání splavenin. Bylo by vhodné uvažovat o malém poldru, i rybní ku krátce nad okrajem 
zástavby.  

Koryto nad vtokem do zatrubn né ásti je nutno zahloubit a pro istit, opevnit polovegeta ními
tvárnicemi a nad vtokem kamennou dlažbou. Vtok je nutno zp ístupnit, rekonstruovat, opevnit  
a vytvo it usazovací vanu, osadit na n m mobilní eslovou st nu a tu pravideln istit. 

Kontrolní šachtu u místní k ižovatky je t eba rekonstruovat, resp. upravit tak, aby do ní mohly 
natékat výše vyb ežené vody a srážkové vody z okolních komunikací.

V celém zaklenutém úseku je nutno provést revizi pr to ného profilu, kontrolních a istících 
šachet a p ípadn  na trase osadit vodot sné poklopy pro zabrán ní vytékání vod p i tlakovém režimu.

Pod drážním t lesem a výtokem 
ze zatrubn né ásti je nutno ob as
provést pro išt ní koryta, údržbu 
pr to ného profilu kosením travin v délce 
2 km. Ochranné hrázky podél b eh  je 
nutno upravit do p íslušných parametr .
I koryto níže po toku v polních 
pozemcích je nutno pro istit  
a zkapacitnit.
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Náklady na protipovod ová opat ení

celkem bez poldru: ………  6,5 mil. K

celkem s poldrem: ………  11,5 mil. K
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