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Hlubo ky

Stávající stav

Obec Hlubo ky najdeme severovýchodním sm rem od m sta Olomouc v údolí í ky Byst ice
a pod jižními vrcholky Nízkého Jeseníku. Od okrajových ástí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. 
Západn  od obce se nachází p írodní park Byst ice. Obcí prochází železni ní tra  na trasa Olomouc - 
Bruntál.

Obec Hlubo ky se rozprostírá v úzkém údolí eky Byst ice krátce nad obcí Velká Byst ice.
Zástavba obce se v tšinou nachází v p ilehlých svazích údolí nad dosahem záplav z eky Byst ice,
avšak n které objekty rodinných dom  a p edevším pr myslové objekty a areály se nacházejí až p i
b ehových hranách a t sn  za náb ežními zdmi a jejich stupe  protipovod ové ochrany je nižší  
a diskutabilní. Dle poch zky toku v obci Hlubo ky se jeví stávající koryto v tšinou dostate n
kapacitní s ší kou ve dn  cca od 8 do 12 m a se svahy navazujícími v n kolika místech p ímo na svah 
železni ní trat  na jedné stran  a na svah pod silni ní komunikací na druhé stran  toku.  

Z hlediska odtokových pom r
a protipovod ových opat ení se jeví jako 
více problematická lokalita 
v Mariánském údolí (ve spodní ásti
obce) s rozší eným údolím, kde se 
nachází na obou b ezích pom rn
rozsáhlé areály pr myslových závod
a podnik . V tomto úseku jsou v tšinou
vybudovány na obou b ezích vodního 
toku svislé kamenné nebo betonové 
op rné a náb ežní zdi, které jsou 
mnohdy ve špatném stavu a rovn ž
stupe  protipovod ové ochrany 
nevykazuje vysokou úrove . Stoleté 
pr toky zde z ejm  vyb ežují do obou 
b eh  a tedy do pr myslových hal a p ilehlých objekt . N které železobetonové lávky a mosty p es
koryto Byst ice z ejm  zasahují svým podhledem mostovky do pr to ných profil  pod hladinu 
povod ových pr tok , kde se mohou zachycovat plovoucí p edm ty, v tve a celé stromy, což zp sobí
vzdutí hladin a p eliv p es b ehové hrany do okolní i vzdálen jší zástavby. Již na první pohled je 

nekapacitní silni ní železobetonový most 
o jednom poli u areálu pr myslového
závodu a autobusových zastávek  
(v blízkosti železni ní stanice Hlubo ky - 
Mariánské Údolí). Podhled mostovky je 
nízký a zasahuje již pod hladiny nízkých  
N – letých pr tok .
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Návrh protipovod ových opat ení

Pro ov ení stupn  protipovod ové ochrany zástavby obce v celém dlouhém úseku protáhlé 
obce Hlubo ky podél toku eky Byst ice bude nutno detailn ji posoudit odtokové pom ry po zam ení
p í ných a údolních profil  a po výpo tu pr b hu hladin povod ových pr tok . Z posudku vyplynou 
v n kterých místech požadavky na zvýšení stupn  protipovod ové ochrany, p edevším asi 
v rozší ených místech í ního údolí, kde se rozprostírají pr myslové areály a sídlištní zástavba. 
Chatové a zahrádká ské kolonie není t eba p íliš chránit, ale je zde nutno upozornit, že v t chto 
lokalitách se nachází i lehké d ev né objekty chat a p íst ešk , p ípadn  skládky d eva na opravy 
nemovitostí nebo na topení, které mohou být p i extrémních povodních splavovány a strhávány 
inundovanými vodami, jež v úzkém a pom rn  sklonitém údolí mají vyšší rychlost a tedy v tší sílu. 
Plovoucí materiály z t chto splavených objekt  a skládek mohou ucpávat pr to né profily místních 
lávek a mostních konstrukcí, p ípadn  i jezové objekty a tím více m že dojít ke vzdutí hladin nad 
objekty a k v tším záplavám do okolí toku. Na tyto skute nosti je nutno upozornit majitele chat  
a rodinných dom  v údolí eky Byst ice (již z názvu je z ejmý charakter jejího toku), aby byli p ipraveni
na p ípadné povod ové stavy a pokud možno odstranili plovoucí p edm ty a volné skládky d evní
hmoty a rovn ž skládky nádob s ropnými produkty z dosahu záplavy. Týká se to rovn ž pr myslových 
areál , kde z ejm  bude nutno postupn  opravit – zrekonstruovat a zvýšit stávající op rné a náb ežní
zdi v délce cca 800 m a adu mostních konstrukcí a lávek pro p ší a pro energovody (cca 6 ks). 
Rovn ž silni ní most je nevyhovující a doporu ujeme vybudovat nový ve spodní ásti pr myslových 
objekt . Doporu ujeme rovn ž pro išt ní koryta v místech nános , odstran ní p estárlých strom
z b eh  koryta, opevn ní konkávních b eh , osazení uzáv r  na výustech do koryta eky, apod.

Náklady na úpravy koryta a protipovod ová opat ení

odhad celkem: ………  43 mil. K


