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Císa ov

Stávající stav

Malá obec Císa ov leží cca 7,5 km severozápadn  od P erova, nedaleko pravého b ehu eky

Be vy.

P i povodni 07/1997 došlo k zaplavení 2/3 intravilánu obce vodou z Be vy ve dvou vlnách. 

Byla provedena evakuace osob z postižených oblastí, kterým bylo zabezpe eno ubytování, stravování 

a materiální pomoc.

Obec Císa ov se rovn ž nachází p i úpatí pravob ežního svahu širokého í ního údolí výustní 

trati eky Be vy a rovn ž i levob ežního svahu í ního údolí eky Moravy. Obec je sice áste n

chrán na p ed inundovanými vodami z eky Be vy odsazenou inunda ní hrází (hrázkou), avšak vyšší 

vody se pravd podobn  dostávají za silni ní t leso prost ednictvím silni ních propustí a dále pak 

p elivem vzdutých vod p es vozovku a natékají podél silnice v mírn  sklonitém terénu až k zástavb

obce, kde je terén snížen ješt  pod úrove  terénu na pravém b ehu eky Be vy a dále se svažuje ve 

sm ru ke korytu další místní v tší vodote e – k toku Morávky.

P i extrémních povodních v roce 1997 byla zástavba obce Císa ov zasažena v první fázi 

z eky Be vy a ve druhé fázi i z eky Moravy a Morávky. Výška vody v záplavovém území se 

zástavbou rodinných dom  dosahovala od 0,1 m do 0,6 m.

Návrh protipovod ových opat ení

Pro ochranu obce Císa ov proti inundovaným vodám z eky Be vy p i extrémních pr tocích je 

t eba jednak zvýšit a zrekonstruovat stávající odsazené ochranné hráze na pravém b ehu eky Be vy

a jednak vytvo it podél silnice mezi obcemi Rokytnice a Císa ov na stran  k ece Be v  soub žnou

ochrannou hrázku s p evýšením koruny nad vozovku státní silnice tak, aby inundované vody z Be vy

od Rokytnice nep elévaly silnici. Výšky stávajících hrází a koruny vozovky silnice je nutno ov it

zam ením a zvýšení ochranných hrází navrhnout podle výpo tu pr b hu hladin návrhových pr tok

(N – letých pr tok ) v inunda ním území na pravém b ehu eky Be vy.

P edpokládá se rekonstrukce stávající PB hráze Be vy v délce cca 1700 m a vytvo ení hrázky 

podél silni ní komunikace výšky cca 1,5 m do Rokytnice v délce cca 1200 m.

Variantn  doporu ujeme místo rekonstrukce stávající odsazené hrázky vytvo it kolem 

zástavby obce z jižní a jihozápadní strany ochrannou hrázku, nebo  p i porušení a p elití stávající 

odsazené hrázky by odleh ené vody natékaly k obci do sníženého terénu.

Návrh zp sobu ohrázování zástavby na pravém b ehu odvisí od komplexních návrh

protipovod ových opat ení v území na levém b ehu eky Be vy v lokalitách Troubky a rovn ž výše 

proti toku a i níže po toku eky Be vy. Návrh úpravy odtokových pom r  na ece Be v  v této lokalit

pod obcí Rokytnice a nad obcí Trouby by m l být ešen tak, aby byla využita stávající kapacita 

ohrázovaného toku a aby se nedostávaly inundované vody do zástavby obcí Císa ov a Citov za 

pravob ežní odsazenou ochrannou hrázkou. P edpokládá se p i tom, že p evážná ást inundovaných 

pr tok  p i extrémních povodních bude protékat od P erova v území na levém b ehu eky Be vy.

Obecn  jako u jiných lokalit na ece Morav  doporu ujeme p evád t pr toky p ibližn  do 

dvacetileté vody ohrázovaným korytem a vyšší pr toky odleh ovat do lu ních a lesních pozemk

(p ípadn  i do polních pozemk ) za ochranné hráze a v inunda ním území vytvo it u dot ených obcí 

další ochrannou hráz na vyšší stupe  protipovod ové ochrany (na Q50 až Q100) dle možností 

dispozi ních i finan ních.
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Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  15,5 mil. K


