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Hranice
MČsto Hranice, které je kĜižovatkou dopravních a inženýrských koridorĤ, leží v prostoru
Moravské brány pĜevážnČ na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy, v nadmoĜské výšce cca 260 m. Nejstarší
zástavba mČsta byla situována na terénní vyvýšeninČ mezi pravobĜežními pĜítoky do Ĝeky Beþvy vodními toky Ludinou a Veliþkou.
Koryto Ĝeky Beþvy je pĜes mČsto upravené a v patČ svahĤ je vČtšinou opevnČné tČžkým
záhozem z lomového kamene a ve svazích kamennou dlažbou do betonu. V úseku nad
železobetonovým silniþním mostem o dvou polích, nad odboþkou do Teplic nad Beþvou, je pravý bĜeh
tvoĜen opČrnými zdmi a levý bĜeh je nad odláždČnými svahy lemován ochrannými zídkami. V úseku
pod silniþním mostem bylo koryto naposledy upravováno a ohrázováno zaþátkem 80 – tých let v rámci
výstavby nového pohyblivého jezu (dvČ pole hrazené segmenty v šíĜkách po 16 m), který nahradil
pĤvodní šikmý srubokamenný jez. PĜi rekonstrukci jezu a koryta Beþvy byly zvyšovány i nábĜežní
zídky ve výustní trati obou pravobĜežních pĜítokĤ a v místČ zaústČní byla vybudována nová lávka pro
pČší a cyklisty. Nový jez se vybudoval krátce pod pĤvodním jezovým profilem, pĤvodní vtok do
náhonu na pravém bĜehu byl rovnČž zrekonstruován i se stavidlovým objektem.
V samotném mČstČ Hranice dochází pĜi zvýšených vodních stavech k zatopení malého
množství objektĤ. V tČsném okolí Beþvy jsou zaplavovány nČkteré již pĜi prĤtoku Q5. K dalším
ohroženým oblastem, kde dochází k zaplavení objektĤ menšími vodami jsou hlavnČ osady podél
Beþvy - osady Pod KĜivým a RybáĜe u Hranic. Osada Pod KĜivým je ohrožena již pĜi nižších prĤtocích
(Q5) a obec RybáĜe je témČĜ celá zatápČná prĤtokem Q20.

PovodeĖ 07/1997
PĜi extrémní povodni v roce 1997 došlo k zaplavení komunikací a ulic pĜilehlých nejen k Ĝece
BeþvČ, ale zpČtným vzdutím i podél obou pravobĜežních pĜítokĤ - Veliþky a Ludiny. Z ohrožených
oblastí byla provedena evakuace osob. Komunikace Hranice - Valašské MeziĜíþí, Hranice - Nový
Jiþín, Hranice – Teplice nad Beþvou a pĜíjezd k osadČ RybáĜe byly neprĤjezdné. Byl výpadek
elektrického proudu a došlo k zaplavení zdrojĤ pitné vody. Široká údolní niva nad i pod pohyblivým
jezem byla zaplavena kompletnČ. Pod Teplicemi na levém bĜehu byly pod vodou silnice, prĤmyslová
zástavba a zástavba rodinných domĤ, sportovní areály a chataĜské kolonie, na pravém bĜehu byla
zaplavena rovnČž veškerá zástavba nad mostem i pod mostem až k hlavní silnici z Lipníka na
Valašské MeziĜíþí a rovnČž þást území za ní.
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PovodeĖ 03-04/2006
Vlivem tání snČhu na horních tocích a pĜívalovými dešti došlo ke zvýšení hladiny na Ĝece
BeþvČ, na tocích LudinČ a Veliþce dosahovala hladina až ke zhlaví opČrných zdí.
Od Ĝeky Beþvy byly zaplavené cyklostezky a zahrádkáĜské kolonie, došlo ke znaþnému
zatopení území pod jezem - osady RybáĜe. Obytné domy v mČstČ Hranicích zĤstaly neohroženy.
Povodní byly zasaženy desítky chatek, sportovní objekty, garáže.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Pokud nebude realizován suchý poldr Teplice:
Dle stávajícího podélného profilu toku Ĝeky Beþvy (studie PPO z 04/2006 zpracované
v a.s AQUATIS v BrnČ) v úseku od jezu Hranice až nad Teplice nad Beþvou je zĜejmé, že niveleta dna
se v rozšíĜeném prĤtoþném profilu od vysoké lávky pro pČší až pod zaústČní Veliþky a Ludiny ponČkud
zvedá a postupnČ zanáší. Tyto nánosy splavenin a zvýšený pevný práh na pohyblivém jezu Hranice,
resp. úzký jezový profil zpĤsobují i zvýšení hladin povodĖových prĤtokĤ v tomto úseku. Je tedy tĜeba
dosáhnout snížení hladin a to jednak zkapacitnČním prĤtoþného profilu koryta v úseku pod lávkou
v Teplicích až pod zaústČní pravobĜežních pĜítokĤ pod silniþním mostem do Teplic prohrábkami
a rovnČž zvýšením kapacity jezového profilu jeho rozšíĜením. Rozdíl maximálních hladin nad a pod
jezem Hranice je markantní.
SouþasnČ je tĜeba zvýšit kapacitu stávajícího koryta zvýšením stávajících ochranných hrází na
obou bĜezích a na pĜítocích v uvedeném úseku pĜes mČsto Hranice.

Levý bĜeh Beþvy po jez Hranice a pod ním
Navržena je ochrana zatápČných objektĤ na levém bĜehu výstavbou ochranné hráze nebo
ochranné betonové zídky výšky cca 1 až 1,5 m (v délce cca 600 m) s mobilním hrazením v úseku
podél komunikace, trasované kolem Sadu ýeských Legií. Sad uvedený v seznamu Kulturních
památek se pĜipouští zatopit, vþetnČ tenisového klubu. Nátok do prostoru Sadu umožĖuje snížený
boþní pĜeliv v ohrázování koryta Beþvy v délce cca 60 m. Zbývající úsek ohrázování je opatĜen plným
betonovým zábradlím.
Navrhuje se zvýšení prĤtoþné kapacity mostu pĜes Beþvu, pĜedevším odstranČním
a pĜeložením stávajících inženýrských sítí, které jsou zavČšené na klenuté mostovce. Úpravy na
levém bĜehu pod mostem vyžadují pĜeložku zdČné trafostanice nebo zvýšení ochranné zídky kolem ní.
Pod mostem až k jezu Hranice je koryto na obou bĜezích ohrázováno. V území na levém
bĜehu nad a þásteþnČ i pod pohyblivým jezem je tĜeba zvýšit stupeĖ protipovodĖové ochrany
zvýšením stávající ochranné hráze nad jezem (pĜísypem na vzdušné stranČ hráze podél areálu
místních zahrádek v délce cca 700 m) a výstavbou levobĜežní ochranné hráze v úseku pod jezem až
do území zahrádkáĜské kolonie (výška hráze cca 1 – 1,5 m v délce cca 1000 m) tak, aby zpČtné vzdutí
v inundaþním území s místními jezery a rybníky za hrázemi dosahovalo do zástavby co nejménČ. Pro
úplné ohrázování levého bĜehu je možné vybudovat tČsnČ pod sportovním areálem pĜíþnou hráz
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(výšky cca 1 m v délce cca 600 m) mezi stávajícím, pĜípadnČ rozšíĜeným pohyblivým jezem
a zvýšeným terénem pĜi patČ levobĜežního svahu údolí. Tato pĜíþná hráz by mohla mít pĜevýšení nad
hladinou Q100 nižší než hráz podél toku.
Pravý bĜeh Beþvy po jez Hranice a pod ním
Navržena je ochrana zatápČných objektĤ na pravém bĜehu od zaþátku zástavby obce - pod
Teplicemi ve smČru po toku Beþvy v soubČhu se silnící od Valašského MeziĜíþí. Území by na okraji
mČsta, tj. tČsnČ nad þerpací stanicí (Shell), bylo uzavĜeno kolmo pĜes silnici I/35 mobilní
protipovodĖovou stČnou a níže po toku by bylo tĜeba vybudovat (zvýšit) z dĤvodĤ stísnČných pomČrĤ
nábĜežní zeć (variantnČ pomocí mobilních hrazení nad hladinou Q100. Dále po toku se navrhuje
v soubČhu se silnicí trasovat ochrannou hráz výšky cca 1,5 m v kombinaci s ochrannou zídkou ve
stísnČných místech. Ohrázování je vedeno k silniþnímu mostu do Teplic nad Beþvou v délce 700 m.
Pod mostem až k jezu Hranice je koryto na obou bĜezích ohrázováno. V pĜípadČ potĜeby je
nutno hráze navýšit rozšíĜením hráze na vzdušnou stranu nebo umístČním vetknuté betonové zídky
pĜi návodní hranČ koruny hráze v délce cca 700 m, neboĢ na korunČ stávající hráze je dnes již þerstvČ
vybudovaná asfaltovaná cyklostezka. Navýšení koruny zdí se pĜedpokládá i na obou bĜezích
výustních tratí pravobĜežních pĜítokĤ – dle upĜesnČných hydrotechnických výpoþtĤ. Proti vzduté vodČ
z podjezí na pravém bĜehu je uvažováno ohrázování sníženého terénu se zástavbou vþetnČ areálu
ýOV s tím, že pĜíþná hráz výšky cca 1,5 m a délky cca 800 m se zaváže do zvýšeného terénu pod
hlavní silnicí na Valašské MeziĜíþí.
PĜístavba jezu Hranice – km 38,300
Jako další souþást ochranných opatĜení je navrhováno zvýšení kapacity pohyblivého jezu
v Hranicích, který pravdČpodobnČ pĜi prĤchodu povodĖových prĤtokĤ vzdouvá hladinu v úseku nad
jezem. V návrhu je doporuþeno zvýšení kapacity pĜístavbou jednoho nebo i dvou polí stejných
parametrĤ jako u jezu stávajícího (2 pole po 16 m – segmenty o hrazené ploše 3,2x16 m). PĜístavbu
navrhujeme na konvexním levém bĜehu nad areálem zahrádek z dĤvodĤ tČch, že na pravém bĜehu by
bylo nutno pĜekládat kanalizaþní stoku zaústČnou do ýOV krátce pod jezem. Pro pĜístavbu je
k dispozici dostatek prostoru. Dále bude výstavba jezu vyžadovat pĜeložky vedení sítí 22 kV,
prodloužení trubního mostu pĜes rozšíĜené koryto Ĝeky Beþvy v profilu u ýOV, odsunutí a pĜeložku
odvodĖovacích zaĜízení pĜi patČ vzdušného svahu ochranné hráze a vyústČní odvodĖovacího potrubí
drenážních vod pod rozšíĜený jez, apod.
Hranice – osada RybáĜe
Osada RybáĜe (km 35,400) poblíž mČstské þásti Drahotuše n. Beþvou je situována
v bezprostĜední blízkosti toku. V osadČ je trvale hlášeno 25 obyvatel, zahrnuje jeden prĤmyslový
objekt, nČkolik domĤ a rekreaþní chaty. V prĤbČhu povodnČ 1997 bylo celé území zaplaveno a obec je
zaplavována pĜi Q20. V rámci této studie se uvažuje ohrázování osady vþetnČ prĤmyslového objektu
pomocí zemního valu z výkopových zemin pĜi rozšíĜení jezového profilu a vlastního koryta pod a nad
jezem. Ohrázování v blízkosti Beþvy si vyžádá zábor pĜilehlých zahrad. Délka ohrázování valem výšky
cca 1,5 m se odhaduje na 1200 m.
Celkové náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 440 mil. Kþ
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PĜi variantČ s poldrem Teplice
Levý bĜeh:
x

prostor SadĤ ýs. legií bude chránČn zvýšením stávající zídky

x

nebude nutno rozšiĜovat silniþní most o další pole

x

mezi silniþním mostem do Teplic a pohyblivým jezem Hranice se jen navýší stávající hráz
pomocí ochranných zídek (parapetních) z dĤvodĤ pĜevýšení nad návrhovou hladinou

x

nebude nutno pĜistavovat další jezová pole u stávajícího jezu

Pravý bĜeh:
x

nad silniþním mostem do Teplic se zvýší stávající terén zemní ochrannou hrázkou
a sloupková výplĖ betonových parapetních zídek se nahradí pevnou zídkou
z pohledového betonu

x

pravobĜežní hráz v úseku mezi silnicí a jezem bude rovnČž navýšena o parapetní zídku
podél zpevnČné cyklistické stezky

x

bĜehy na pravobĜežních pĜítocích se zvýší a upraví dle zpČtného vzdutí maximální
návrhové hladiny

x

osada RybáĜe u Hranic bude chránČna nižší hrázkou podél toku Beþvy a konce se zaváží
do zvýšeného terénu ve smČru k Drahutuším

Celkové náklady na protipovodĖová opatĜení – varianta s poldrem Teplice
celkem: ……… 100 mil. Kþ
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Další problematické lokality z hlediska odtokových pomČrĤ na místních vodních tocích dle
informací ORP Hranice
Obec Polom
PovodeĖ 07/1997
Byla zaplavena þást obce za železniþní tratí do výše 0,3 - 0,9m. Z postižených oblastí byla
provedena evakuace osob, k urychlení odtoku byly otevĜeny stavidla na toku Luha. Došlo k zatopení
studní, v obci není vodovod.
PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k þásteþnému zaplavení obce tokem Luha. Povodní bylo zasaženo 15 chat
a 4 domácnosti.
Obec BČlotín
PovodeĖ 07/1997
Došlo k zaplavení þásti obce, bylo zniþeno nČkolik obecních mostkĤ a narušení státní
komunikace v Nejdku.
PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k þásteþnému zaplavení obce tokem Luha. Povodní bylo zasaženo 6 domácností.
Obec Potštát
PovodeĖ 07/1997
ýásti obce (KyžlíĜov, Lipná, Boškov, KováĜov) byly zaplaveny vodou KováĜovského
a Boškovského potoka. Došlo k protržení hráze retenþní nádrže na toku Veliþka, bylo poškozeno
vodovodní potrubí. Z postižených oblastí byla provedena evakuace osob.
PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k þásteþnému vylití Veliþky. Bylo zaplaveno 10 garáží.
Obec Milotice
PovodeĖ 07/1997
Byla zaplavena þást obce a chatová oblast, z postižených oblastí byly provedena evakuace
osob. NeprĤjezdná byla komunikace Hranice – Valašské MeziĜíþí.
PovodeĖ 03-04/2006
Kanalizací došlo k zaplavení 10 domácností.
V dalších samostatných studiích je nutno provést i v tČchto lokalitách pochĤzky a ovČĜit stav
odtokových pomČrĤ místních vodních tokĤ, které ohrožují okolní zástavbu v obcích, kterými protékají.
Pro jednotlivé lokality je nutno vypracovat samostatné studie proveditelnosti, které budou
vyhodnoceny a rozhodne se o možnosti pĜidČlení dotací na pĜípravu realizace opatĜení.
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