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Olomouc

Stávající stav

Olomouc leží na Severní 
Morav , jihozápadním sm rem od 
Ostravy. Olomouc je nejvýznamn jší
historické m sto na Morav  ležící na 
soutoku eky Moravy a Byst ice. M sto 
je centrem oblasti zvané Haná. M sto je 
obklopeno mírn  zvln nou krajinou, jen 
severovýchodním sm rem nedaleko 
m sta je zalesn ná a mírn  kopcovitá 
oblast p írodního parku Údolí Byst ice.
Nedaleko severního okraje m sta je 
zatopená bývalá pískovna, která slouží 
jako p írodní koupališt .

Povode  03-04/2006 

V d sledku náhlého oteplení a vydatné srážkové innosti došlo k rychlému odtávání sn hu.
Došlo ke zna ným nár st m pr tok  na vodních tocích a vlivem vydatných srážek byly zaznamenány 
na horním toku Moravy a dalších tocích jednotlivé stupn  aktivity. Na ece Morav  byl vyhlášen t etí
stupe  povod ové aktivity (III. SPA). 

Byla sledovaná situace na most  v ernoví e a U d tského domova, pracovníci 
St edomoravské vodárenské a.s. monitorovali vývoj v území prameništ ernovír a zajiš ovali kontrolu 
a ochranu stokové sít . Nadále byl zaznamenán setrvalý vzestup hladiny Moravy v horních ástích
toku a na jejích p ítocích. Pr b žn  byl zaznamenán vzestup podzemní vody. Bylo doporu eno
vyklizení sklepních prostor a suterén  v katastrech Chomoutov, ernovír, Nové Sady. Byla provedena 
evakuace Kojeneckého ústavu. Bylo provedeno ohrázování levé ásti b eh eky Moravy v ernoví e
s využitím protipovod ových tandemových pytl . Evakuace osob byla vyhlášena v lokalitách ernovír,
Chomoutov, Nové Dvory, Dolní a St ední Novosadská, U rybá ských stav  a ást Rooseveltové. 
V m stské ásti Lazce, Letná, erná cesta a Klášterní Hradisko došlo ke vzlínání podzemní vody p es
m stskou kanalizaci. P edpoklad zaplavení Olomouce byl stanoven na úrove  20-ti leté vody. 

Dne 2.4.2006 došlo k protržení hráze v katastru Horka nad Moravou a následn  k protržení 
protipovod ových vak  ve vybudované ochranné hrázi v ernoví e. Byla provedena oprava  protržené 
hráze v Horce nad Moravou.  V m stské ásti erná cesta došlo op tovn  ke vzlínání spodní vody 
p es m stskou kanalizaci.

S poklesem hladiny probíhalo postupné odstra ování následk  v zatopených lokalitách. 
Pokra ovalo od erpávání vody z velkých lagun v ernoví e a Chomoutov .

Kapacita koryta eky Moravy v celé délce p es m sto Olomouc zdaleka nedosahuje nových 
hodnot stoletého pr toku. Stávající koryto s kamennými op rnými zdmi v nejstarší st ední ásti
zástavby m sta s inžovními domy podél náb eží je pom rn  úzké a ochranné hráze a ochranné 
zídky podél toku jak v horních ástech, tak i ve spodních ástech zástavby jsou nízké.

Obdobn  i m stská ást ernovír na levém b ehu eky Moravy a rovn ž na levém b ehu
levob ežního p ítoku – Trusovíckého potoka p i horním okraji m sta Olomouc je sice chrán na proti 
zvýšeným pr tok m v ece Morav , avšak ochrana nedosahuje stoletého pr toku. 
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M stská zástavba v Olomouci svým postupným vývojem zp sobila zna né omezení prostoru 
pro eku Moravu. Ve 20. století byla Olomouc zasažena záplavami celkem 11x. Po povodních se 
postupn  Morava upravovala a další povodní byla op t kapacita p ekonaná. Poslední zvyšování 
kapacity eky Moravy bylo po povodni v roce 1981. Povodní v ervenci 1997 byla v Olomouci 

zaplavena zhruba 1/3 území a pr tok 
dosáhl hodnoty 780 m3/s. Nové 
hydrologické údaje HMU vydané v roce 
1999 po vyhodnocení povodn  z roku 
1997 výrazn  zvýšily hodnoty N – letých 
pr tok . U stoletého pr toku se tak zvýšil 
kulmina ní pr tok z Q100 = 484 m3/s až 
na Q100 = 551 m3/s. Stávající kapacita 
Moravy je asi 20-ti letá voda Q20 = 384 
m3/s. Nejmenší kapacita koryta na území 
m sta Olomouce je pod m stem, kde 
dosahuje asi Q = 200 m3/s. 
S protipovod ovou ochranou m sta 
souvisí i ochrana kanaliza ní sít .
V sou asné dob  je na hlavních 

kanaliza ních sb ra ích celkem 20 odleh ovacích komor, kterými p i velkých vodách natéká í ní
voda do kanalizace a zp sobuje zatáp ní zástavby zp tným vzdutím. I tato opat ení musí zajistit 
úpravy výustních objekt  s osazením hradících prvk  a se zajišt ním p e erpávání vnit ních
a odpadních vod.

V sou asné dob  se již realizuje v rámci ETAPY I. stavba protipovod ových opat ení na 
zkapacitn ní koryta eky Moravy pro ochranu zástavby m sta Olomouc ve spodní ásti m sta,  
tj. v úseku od silni ního mostu na ulici Velkomoravské až po železni ní vle ku nad ulicí Holickou 
v lokalit  Hodolany v délce cca 500 m.

Hlavními stavebními objekty, které zlepší odtokové pom ry eky Moravy v tomto úseku  
a rovn ž výše proti toku jsou: - SO 01 – Koryto obtoku, SO 02 – Jez na obtoku, SO 03 – Nový silni ní
most p es eku Moravu a p es obtok. 
Krom  toho bude realizováno p es 30 
dalších stavebních objekt , které 
p edstavují demolice stávajících most
a budov a rovn ž vyvolané p eložky
a úpravy ady inženýrských sítí  
a za ízení podzemních i nadzemních 
v obvodu staveništ  a v jeho nejbližším 
okolí s ohledem na vy ešení dopravní 
situace na dot ených místních 
komunikacích a na úpravy okolního 
prostranství pro zlepšení životního 
prost edí.

Levob ežní obtokový kanál má 
délku cca 533 m a ší ku 12 m 
v podélném sklonu 0,08 %. P i celkovém návrhovém pr toku QN = 650 m3/s p evede obtokový kanál 
pr tok Q = 180 m3/s a pro jezový úsek tak z stává pr tok Q = 470 m3/s. Hloubka kanálu v podjezí je  
7 až 8 m a v nadjezí 7 až 7,5 m. Pod zatravn nými svahy, tj. pod b žnými hladinami bude kanál 
ohrani en kamenobetonovými zdmi. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Pro ochranu zástavby m sta Olomouce proti povod ovým pr tok m, dle p edchozích studií 
s ohledem na efektivnost vynaložených investic až do hodnoty QN = 650 m3/s, což je již vyšší jak 
stoletý pr tok (asi Q400), je nutno zabránit nátoku i inundovaných vod z eky Moravy nad Olomoucí do 
zástavby m sta pomocí ochranné hráze nebo zemního valu umíst ného nap í  údolím eky Moravy. 
Pokud by byla úrove  stávajícího pr myslového areálu mezi železnicí a Mlýnským potokem (St ední
Moravou) pod úrovní hladiny inundovaných vod p í výše zmín ném návrhovém pr toku v ece
Morav , byla by trasována ochranná hráz již nad lokalitou ep ín od železni ního t lesa nad 
železni ní stanicí ep ín a dále pak po obvodu zmín ného areálu a podél pravého b ehu Mlýnského 
potoka až k místní cest  v prodloužení Máchovy ulice. V míst  p ek ížení ochranné hráze Mlýnského 
potoka t sn  nad cestním mostkem bude z ízen omezovací objekt s tabulovým uzáv rem, který bude 
omezovat, p ípadn  i zamezovat nátok vod do koryta pod objektem dle pot eby p i zvýšených 
pr tocích, které by ohrožovaly zástavbu níže podél toku St ední Moravy. Od koryta by hráz kolmo 
odbo ila a byla by trasována na návodní stran  místní komunikace tak, aby i p i povodních byla 
chrán na a mohla zde probíhat doprava a kontrola stavu ochranné hráze. U eky Moravy by hráz 
p ek ížila v míst  mobilního hrazení silnici od Hej ína a navázala by se na nájezdovou rampu na 
silni ní most p es eku Moravu na silnici II/446. P i extrémních povodních bude provoz na silnici II/446 
ve sm ru na Chomoutov p erušen, nebo  zaplavená silnice bude nepr jezdná.

Rovn ž na levém b ehu eky Moravy bude nutno zamezit nátoku vyšších vod nad zmín ným
návrhovým pr tokem QN = 650 m3/s do zástavby za ochrannou hrází v lokalit ernovír, a to 
zvýšením stávající levob ežní hráze podél zahrad nad novým silni ním mostem. Bude nutno rovn ž
zvýšit a rekonstruovat stávající ochrannou hráz podél levého b ehu levob ežního p ítoku do eky
Moravy – podél Trusovického potoka až nad železni ní tra  tak, aby inundované vody nenatékaly za 
tra  a podél ní do níže ležícího zastav ného území. Pravd podobn  bude nutno výustní ást koryta 
Trusovického potoka mírn  odsunout od místní zástavby pro umožn ní zvýšení stávající hráze na 
levém b ehu potoka tak, aby nebylo nutno zasahovat do soukromých pozemk . Variantn  je možné 
zde uvažovat o výstavb  ochranných zdí místo hrází v úsecích se stísn nými pom ry.  

V úseku eky Moravy pod silni ním mostem do m stské ásti ernovír je koryto Moravy 
upravené, avšak pro zvýšení kapacity doporu ujeme jeho pro išt ní a snížení dna prakticky v celém 
úseku p es m sto Olomouc a v n kterých díl ích úsecích i rozší ení kynety tam, kde je to možné. 
Protipovod ovou ochranu zástavby v lokalit  Lazce v úseku pod mostem na pravém b ehu eky
Moravy podél místních zahrádek lze ešit v horní ásti pomocí ochranných zdí p isazených ke 
stávajícím v délce cca 400 m, níže po toku pak zvýšením stávající ochranné hráze v délce cca 1000 m 
až k místní zástavb  rodinných dom  na ulici Na Letné. V tomto úseku by bylo možné i rozší it
stávající kynetu Moravy. Podél ulice Na letné je možné zvýšit ochranu pouze rekonstrukcí a zvýšením 
stávajících ochranných zídek podél b ehové hrany koryta až k ulici Komenského.

Úpravy ochranných hrází a zvýšení b eh  na levém b ehu eky Moravy pod lokalitou ernovír
budou odviset od zkapacitn ní koryta níže po toku. V horním úseku bude nutno pro ochranu zástavby 
zvýšit ochrannou hráz v délce cca 1600 m a ve spodním úseku nad ulicí Komenského zvýšit stávající 
ochranné zídky jejich rekonstrukcí v délce cca 500 m.

Pro úpravy odtokových pom r  a protipovod ových opat ení na toku a podél toku eky Moravy 
níže po toku, tj. pod ulicí Komenského až po železni ní tra  pod lokalitou Nové Sady, se v sou asné
dob  zpracovává v rámci etapy II-b a II-a ve firm  Pöyry Environment a.s. projektová dokumentace 
pro územní ízení. V rámci t chto plánovaných opat ení bude nutno razantn ji zasáhnout do 
pr to ného profilu eky Moravy p edevším v úseku mezi ulicí Komenského a zaúst ním eky Byst ice
s tím, že stávající náb ežní zdi podél historické zástavby budou na obou b ezích v délce cca 600 m 
vybourány, koryto se v horní ásti rozší í vytvo ením pr jezdných berem nad b žnou hladinou  
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a vybudují se pomocí vrtaných pilot nové železobetonové op rné náb ežní zdi obložené kamenem. 
Tímto jedin  možným ešením úpravy pr to ného profilu toku bude nutno nahradit i stávající nízké  
a nekapacitní silni ní mosty na ulicích Komenského a Masarykov  mosty novými a mírn  zvýšenými 
nad stávající terén.  Zásahem do soub žných komunikací podél ady vysokých dom  dojde  
k jejich zúžení a k realizaci p eložek mnoha inženýrských sítí a za ízení. 

Krátce nad soutokem a v úseku pod soutokem s ekou Byst icí bude koryto Moravy až po 
železni ní vle ku nad ulicí Holickou upraveno pro išt ním a rozší ením bermy na pravém b ehu, kde 
bude nutno zvýšit ochranu p ilehlé zástavby pomocí zemní hrázky. Na levém b ehu ve stísn ných
podmínkách bude zajišt na ochrana p ilehlého areálu pravd podobn  pomocí ochranných zdí a zídek 
v délce cca 400 m (up esní se po zam ení stávajících b eh  a korun stávajících obvodových zdí).

V rámci etapy II-a se v úseku pod ulicí Velkomoravskou provede rovn ž pro išt ní
a prohrábka dna koryta Moravy až po železni ní tra  v délce cca 1200 m. Na pravém b ehu se v úseku 
mezi ulicí Velkomoravskou a ulicí U d tského domova rozší í berma a zvýší ochrana zástavby pomocí 
ochranné zídky. V tomto úseku bude nutno z ejm  provést p eložku kanaliza ního sb ra e „C“  
a úpravy dalších inženýrských sítí. Zástavba na levém b ehu pod ulicí Velkomoravskou bude 
ochrán na pomocí ochranných zídek, které se krátce nad ulicí U d tského domova naváží na 
ochrannou hráz odbo ující od koryta Moravy po okraji zástavby ve sm ru k železni nímu náspu. 
P edpokládá se snížení levého b ehu nad ulicí U d tského domova a odleh ování povod ových 
pr tok  do levob ežního inunda ního území ve sm ru k železni ní trati.

Provozní areál Povodí Moravy, s.p., závodu St ední Morava a areál kojeneckého ústavu na 
levém b ehu budou ochrán ny podél eky Moravy pomocí p isazené ochranné zídky a na východní 
stran  pomocí ochranných hrází.

Rovn ž na pravém b ehu bude nutno zvýšit ochranu p ilehlé zástavby nad železni ní tratí 
zvýšení stávající ochranné hráze, která bude zavázána do drážního t lesa.

P edb žn  se p edpokládá, že inundované vody na levém b ehu budou p evád ny pod 
železni ní tra  novým inunda ním mostem, který bude nutno vybudovat v rámci další etapy 
protipovod ových opat ení v úseku pod železni ní tratí. Zástavba na levém b ehu pod železni ní tratí 
proti inundovaným vodám z eky Moravy bude chrán na odsazenou ochrannou hrází délky cca 2000 
m, která bude trasována po obvodu pr myslových areál  až k silnici na Nový Dv r a p ípadn  až za 
silnici s navázáním hráze do železni ního t lesa na trati P erov - Olomouc.

Na pravém b ehu pod železni ní tratí bude ešena protipovod ová ochrana zástavby a OV
Olomouc až po silnici II/570 rekonstrukcí a zvýšením stávající ochranné hráze v délce cca 1100 m. 
Zástavba v lokalit  K Novosad m za silnicí je dnes z ejm  chrán na silni ním náspem silnice II/435 
p evýšeným nad stávajícím terénem (ov í se v další studii po p epo tu hladin). V p ípad  nízkého 
t lesa silnice bude nutno p edsypat p ed silni ní t leso zemní val (hráz) v délce cca 600 m a ochránit  
i obec Nemilany pomocí zemní hráze odbo ující od silnice II/435 a probíhající podél místní cesty 
k zástavb  obce a kolem ní i p es potok Nemilanku s tím, že se hráz zaváže až do zvýšeného terénu 
pod obcí Nemilany. Na trase Nemilanky by bylo nutno vybudovat stavidlový objekt.

Variantn  je možné využít pro ochranu obce Nemilany i dále silni ní násep na silnici II/435 ve 
sm ru k obci Kožušany s tím, že v p ípad  nízkého silni ního t lesa by bylo nutno rovn ž p edsypat
p ed silnici zemní hráz, která by pak m la ochránit i níže po toku obec Kožušany. 

Náklady na protipovod ová opat ení

V roce 2006 byly vypo teny celkové náklady na PPO v Olomouci na cca 1.800 mil. K
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