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CísaĜov
Stávající stav
Malá obec CísaĜov leží cca 7,5 km severozápadnČ od PĜerova, nedaleko pravého bĜehu Ĝeky
Beþvy.
PĜi povodni 07/1997 došlo k zaplavení 2/3 intravilánu obce vodou z Beþvy ve dvou vlnách.
Byla provedena evakuace osob z postižených oblastí, kterým bylo zabezpeþeno ubytování, stravování
a materiální pomoc.
Obec CísaĜov se rovnČž nachází pĜi úpatí pravobĜežního svahu širokého Ĝíþního údolí výustní
trati Ĝeky Beþvy a rovnČž i levobĜežního svahu Ĝíþního údolí Ĝeky Moravy. Obec je sice þásteþnČ
chránČna pĜed inundovanými vodami z Ĝeky Beþvy odsazenou inundaþní hrází (hrázkou), avšak vyšší
vody se pravdČpodobnČ dostávají za silniþní tČleso prostĜednictvím silniþních propustí a dále pak
pĜelivem vzdutých vod pĜes vozovku a natékají podél silnice v mírnČ sklonitém terénu až k zástavbČ
obce, kde je terén snížen ještČ pod úroveĖ terénu na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy a dále se svažuje ve
smČru ke korytu další místní vČtší vodoteþe – k toku Morávky.
PĜi extrémních povodních v roce 1997 byla zástavba obce CísaĜov zasažena v první fázi
z Ĝeky Beþvy a ve druhé fázi i z Ĝeky Moravy a Morávky. Výška vody v záplavovém území se
zástavbou rodinných domĤ dosahovala od 0,1 m do 0,6 m.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Pro ochranu obce CísaĜov proti inundovaným vodám z Ĝeky Beþvy pĜi extrémních prĤtocích je
tĜeba jednak zvýšit a zrekonstruovat stávající odsazené ochranné hráze na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy
a jednak vytvoĜit podél silnice mezi obcemi Rokytnice a CísaĜov na stranČ k Ĝece BeþvČ soubČžnou
ochrannou hrázku s pĜevýšením koruny nad vozovku státní silnice tak, aby inundované vody z Beþvy
od Rokytnice nepĜelévaly silnici. Výšky stávajících hrází a koruny vozovky silnice je nutno ovČĜit
zamČĜením a zvýšení ochranných hrází navrhnout podle výpoþtu prĤbČhu hladin návrhových prĤtokĤ
(N – letých prĤtokĤ) v inundaþním území na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy.
PĜedpokládá se rekonstrukce stávající PB hráze Beþvy v délce cca 1700 m a vytvoĜení hrázky
podél silniþní komunikace výšky cca 1,5 m do Rokytnice v délce cca 1200 m.
VariantnČ doporuþujeme místo rekonstrukce stávající odsazené hrázky vytvoĜit kolem
zástavby obce z jižní a jihozápadní strany ochrannou hrázku, neboĢ pĜi porušení a pĜelití stávající
odsazené hrázky by odlehþené vody natékaly k obci do sníženého terénu.
Návrh zpĤsobu ohrázování zástavby na pravém bĜehu odvisí od komplexních návrhĤ
protipovodĖových opatĜení v území na levém bĜehu Ĝeky Beþvy v lokalitách Troubky a rovnČž výše
proti toku a i níže po toku Ĝeky Beþvy. Návrh úpravy odtokových pomČrĤ na Ĝece BeþvČ v této lokalitČ
pod obcí Rokytnice a nad obcí Trouby by mČl být Ĝešen tak, aby byla využita stávající kapacita
ohrázovaného toku a aby se nedostávaly inundované vody do zástavby obcí CísaĜov a Citov za
pravobĜežní odsazenou ochrannou hrázkou. PĜedpokládá se pĜi tom, že pĜevážná þást inundovaných
prĤtokĤ pĜi extrémních povodních bude protékat od PĜerova v území na levém bĜehu Ĝeky Beþvy.
ObecnČ jako u jiných lokalit na Ĝece MoravČ doporuþujeme pĜevádČt prĤtoky pĜibližnČ do
dvacetileté vody ohrázovaným korytem a vyšší prĤtoky odlehþovat do luþních a lesních pozemkĤ
(pĜípadnČ i do polních pozemkĤ) za ochranné hráze a v inundaþním území vytvoĜit u dotþených obcí
další ochrannou hráz na vyšší stupeĖ protipovodĖové ochrany (na Q50 až Q100) dle možností
dispoziþních i finanþních.
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Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 15,5 mil. Kþ
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